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HEILOO - Na een broeierige zondag met veel zon en hoge temperaturen nam de wind in de loop van 
de middag al toe. Een fikse regen- en onweersbui ‘s avonds kon niet uitblijven en dat leverde spec-
taculaire luchten op. Op deze foto die werd gemaakt op de Ronde Laan in Heiloo is de dreiging in de 
lucht goed zichtbaar.                Foto: Anjo Delville

Donkere wolken... “Creëer eerst sfeer, dan 
komt er vanzelf meer!”

HEILOO - Na bijna 43 jaar 
neemt meester Ger Riesmeijer 
(65) van de Willibrordschool 
aan het eind van dit schooljaar 
afscheid van het onderwijs. Hij 
liep op de pedagogische acade-
mie stage op een basisschool en 
ontdekte daar dat hij zich thuis-
voelde in het werken met kinde-
ren. “Het is een cliché, maar ken 
je het nummer ‘De glimlach van 
een kind’? Je krijgt er zoveel 
energie van!”

Het leukst vindt hij het om de 
kinderen te leren op sociaal vlak 
met elkaar om te gaan. “Je moet 
je kwetsbaar durven opstellen. Zij 
moeten fouten durven te maken.” 
Zelf maakt hij weleens expres een 
fout in de hoop dat zijn leerlingen 
hem erop wijzen. “Wie het durft 
en gelijk heeft, krijgt een spekje.”  

Die spekjes worden uitgedeeld 
naar aanleiding van de boeken over 
‘Meester Jaap’ van Jacques Vriens. 
“Ze worden uitgedeeld als de kinde-
ren bijvoorbeeld heel goed gewerkt 
hebben aan hun Cito-toetsen.”

Ger is op 11 januari 1977 begon-
nen met lesgeven op een school in 
Alkmaar. “Na een jaar of 9 ging het 
dan weer ‘kriebelen’ en wilde ik 
naar een andere school.” Zo kwam 
hij in 2002 op zijn vierde school, de 
Willibrordschool in Heiloo, terecht. 
“Het is zo heerlijk om op de fiets 
naar mijn werk te kunnen gaan. 
Ik kan het woord ‘file’ niet eens  
spellen,” grapt hij.

• Lees verder op pagina 3

Tekst: Erika Dekker-de Groot

Meester Ger Riesmeijer neemt na 43 jaar afscheid van de 
Willibrordschool.          Foto: Erika Dekker-de Groot

 
Aanleveren kopij en 
advertenties

Vanwege Tweede Pinksterdag 
kopij en advertenties voor de 
krant van 12 juni aanleveren 
uiterlijk vrijdag 7 juni, 12.00 uur.

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

GEMARINEERDE 
KIPSCHNIT-

ZELS
4 stuks € 6,95

SHIITAKE-
SPIESEN

4 stuks € 6,95
ANGUS 

BURGERS XL
4 stuks € 6,98

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

presenteren theaterseizoen 2019-2020
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Spaar voor een heerlijk  
Zomertaartje !!*

*Bij inlevering van een  
nieuwe volle spaarkaart
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 Spaaractie juni 2019 
Wk 23 Notenkrakers  
Wk 24 Slagroomsnit                     
Wk 25 Verse Aardbeien Deense Krakeling 
Wk 26 Echte Bakker’s muesli     
Maand Desem Stokbrood met kruidenboter
             

 
4+1 GRATIS 

€ 8,95 
€ 2,30 
€ 3,95 
€ 2,95

Stempels

(t.w.v. € 10,95)

Zaterdag
8 juni 2019

MEGA DEAL
van 7.00 tot 8.00 uur

25 % KORTING*
van 8.00 tot 9.00 uur

15% KORTING*

‘t Loo 67 • Heiloo • 072 5335102
heiloo@strego.nl • www.strego.nl

LUILAK
korting

Zaterdagochtend
7 juni

07:00-08:00   20% korting

08:00-09:00   15% korting

09:00-10:00   10% korting

www.strego.nl

Wij zorgen voor 

uw ontbijt!

‘t Loo 67 • Heiloo • 072 533102 
heiloo@strego.nl • www.strego.nl

Stempelkaart ijsbollen

dif iorent ina.nl
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3 X EEN EXTRA IJSBOL!3 X EEN EXTRA IJSBOL!
DEZE ACTIEKAART  
IS GOED VOOR 
3 X EEN IJSBOL!
DEZE KAART BLIJFT ONBEPERKT 
ZIJN GELDIGHEID BEHOUDEN.
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Volg de Uitkijkpost ook op

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

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

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

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

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

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

Adres
Bezoekadres: Willibrordus Business 
Centrum, Kennemerstraatweg 464, Heiloo

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

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

 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, waar-

door 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.

10 
vragen 
aan...

Nienke 
Beenhakker

1. Waar ben je geboren en getogen? 
Ik ben geboren in het ziekenhuis in Alkmaar en ik ben getogen op 
de Zevenhuizerlaan in Heiloo. In ditzelfde huis woon ik nog steeds 
heel gezellig met mijn ouders en zusjes.

2. Van welke kleine dingen word je blij?
Ik kan heel blij worden van heel veel dingen. Zoals lekker sushi 
eten met mijn vriend of gezellig wat drinken met vrienden en vrien-
dinnen. Maar ook van een spannende actiefilm of een leuk boek 
kan ik heel blij worden.

3. Welk maatschappelijk probleem raakt je?
Ik vind het heel erg dat er op straat zoveel afval ligt. Het is niet 
nodig en gewoon zonde van het milieu. Ik denk dat meer prullen-
bakken op straat al zullen helpen!

4. Wanneer heb je voor het laatst gehuild?
In de bioscoop bij de film Avengers Endgame. Ik ben niet echt een 
persoon die huilt bij films, maar dit was toch wel heel zielig.  
(spoiler) Een favoriet personage van mij ging dood en dat deed 
toch meer met mij dan ik had verwacht.

5. De persoonlijke vraag van Bart Hoogcarspel: 
“Wat is voor jou de verbinding tussen je studie en werken bij 
Ekoplaza?”

Tijdens mijn studie Media en Redactie heb ik met veel plezier 
bij Ekoplaza in Heiloo gewerkt. Elke zaterdag heb je mij kunnen 
vinden achter de kassa. Ik heb hier veel geleerd en heb ook veel 
inspiratie weten te halen uit de vormgeving van het Lekker (W)
eten tijdschrift waar ik af en toe toch even stiekem in keek als er 
niemand in de winkel was.

Ik geef de tien vragen door aan Michael Liefting.  
Mijn persoonlijke vraag aan Michael is:
“Wat maakt het wonen in Heiloo zo leuk voor jou?”

Bent u benieuwd naar de rest van deze ‘Tien vragen aan...’? Lees dan verder 

op www.uitkijkpost.nl onder het kopje ‘Rubrieken’.

Vervolg van de voorpagina: 

“Creëer eerst sfeer, dan 
komt er vanzelf meer!”

Zijn mooiste herinneringen heeft 
hij aan de schoolkampen naar 
Texel. “Door weer en wind op 
de fiets van Alkmaar naar Texel. 
Ik beloofde mijn leerlingen altijd 
dat als we in Petten waren, zij een  
patatje van me kregen.”

Een minder leuke kant van het 
onderwijs is de hoeveelheid admi-
nistratie naast het lesgeven. In het 
team van de Willibrordschool is hij 
de enige man. Het team bestaat uit 
zo’n 15 leerkrachten. “Je hoort van 
de kinderen dat ze het erg leuk vin-
den om een keer een meester voor 
de klas te hebben.”

De kinderen van groep 6 wil-
len allemaal wel iets vertellen over 
meester Ger. “De beste meester 

ever,” zegt Joep (10). Isabelle (10): 
“Meester is heel erg sportief en kan 
goed voetballen. Hij doet altijd mee 
met spelletjes.” Verder vertellen 
de leerlingen dat meester erg goed 
kan toneelspelen en voorlezen. En 
in de pauze mogen ze kijken naar 
‘Mister Bean’ en dansen ze met ‘Just 
Dance’.

Na zijn pensioen wil Ger blijven 
toneelspelen. Hij speelt bij toneel-
groep ‘Spiegel’ in Egmond. Ook is 
er dan tijd voor reizen en sporten. 
“Ik neem weer een abonnement op 
een krant en ga een mountainbike 
kopen. Dan ga ik een stuk rijden op 
het strand en genieten van een cap-
puccino.”

Tekst: Erika Dekker-de Groot

Zussen Hetty en Ans Pirovano 
eind juni op de Atelierroute

HEILOO - De Kunstparade 
Heiloo vindt dit jaar plaats 
op 28, 29 en 30 juni in de 
Cultuurkoepel, het gemeente-
huis, de bibliotheek, het PCC, 
en op nog een aantal locaties. 
Vanaf het begin, een jaar of tien 
geleden, doet Hetty Pirovano al 
mee met de Atelierroute.

Nog steeds vindt ze het enig om 
eind juni de gele evenementvlag van 
de Kunstparade te plaatsen en alle 
geïnteresseerden te ontvangen in 
haar atelier.

Hetty bewoont aan de Heerenweg 
een pand waar een fors aantal aan-
trekkelijke kunstuitingen van eigen 
hand een plaats hebben gekregen. 
Het gebeurt regelmatig dat passan-
ten gecharmeerd zijn van een beeld 
dat ze in de tuin zien staan. Ze vindt 
het dan altijd leuk om belangstellen-
den rond te leiden tussen haar kunst 
en het is natuurlijk fantastisch wan-
neer sommige bezoekers dan ook 
nog een beeldje of schilderij kopen.

Hetty Pirovano is geboren in 
Heiloo en groeide hier ook op, 
samen met drie zusjes. Ze zat als 
jong meisje vaak en met plezier te 
tekenen, en het was niet meer dan 
logisch dat ze besloot te gaan schil-
deren. Haar leerroute liep via diver-
se kunstschilders. Haar werk is heel 
divers: figuratief, impressionistisch, 
abstract, maar altijd bijzonder kleur-

rijk. Omdat ze het als een uitdaging 
ging zien om af en toe rondom te 
werken is ze later ook succesvol 
gaan beeldhouwen. Ze heeft inmid-
dels op heel veel plaatsen geëx-
poseerd. Haar zus Ans Pirovano 
is besmet met een vergelijkbaar 

creatief virus, ook zij schildert en 
beeldhouwt. Met de aanstaande 
Kunstparade eind juni exposeert ze 
haar werk in een ruimte naast het 
atelier van Hetty. Beiden vinden het 
leuk als velen komen kijken.

Hetty Pirovano vindt het erg leuk om belangstellenden rond te 
leiden tussen haar kunstwerken.       Aangeleverde foto

Het Oud-Standing Zomerprogramma: 

Workshop & lezing  
zigeunerdans

HEILOO - Mena Leila Kilani 
neemt u mee in de wereld van 
de zigeuners. U krijgt een kleine 
lezing en leert basispassen en 
handgebaren van de diverse stij-
len van zigeunerdans.

Zigeuners over de hele wereld 
hebben een leven vol pijn en vreug-
de. Dat zie je terug in hun dans. 
U gaat mee op reis door India, 
Andalusië en het Ottomaanse Rijk 

en eindigt om het kampvuur met 
tamboerijnen in Roemenië.

Wanneer?  
10 juni van 10.00 tot 12.30 uur in 
Theeschenkerij De Trog. € 7,50 p.p. 
incl. koffie en thee. 

Meedoen?  
info@verhalenkamerwillibrordus.nl 
of bel 06-22795336.

Mena Leila Kilani. 
   Aangeleverde foto

 
 
 
HEILOO - Over een paar dagen 
gaat het WK vrouwenvoetbal 
2019 van start. In samenwerking 
met HSV en de Foresters organi-
seert Uitkijkpost een voetbalpool 
voor het WK vrouwenvoetbal. 
Een voetbalpool alleen voor 
vrouwen, met een prijzenpakket 
speciaal voor vrouwen. Meld 
je aan via de banner op www.
uitkijkpost.nl, voorspel de uit-
slagen of kies voor snel invullen. 
Trommel vooral je vriendinnen, 
zus, nicht, buurvrouw, moeder, 
oma of tante(s) op, want hoe 
meer bekenden er meedoen, hoe 
leuker het wordt. De oranje leeu-
winnen zijn er klaar voor, jij ook?

Uitkijkpost Voetbalpool
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Maarten Admiraal Tuinvorming

Boekel 18
1921 CD Akersloot

06 23 75 01 98
info@maartenadmiraal.nl
www.maartenadmiraal.nl

Maarten Admiraal Tuinvorming
Maarten Admiraal tuinvorming, uw tuinvormgever...

Maarten Admiraal Tuinvorming

Boekel 18
1921 CD Akersloot

06 23 75 01 98
info@maartenadmiraal.nl
www.maartenadmiraal.nl

Maarten Admiraal Tuinvorming
Maarten Admiraal tuinvorming, uw tuinvormgever...

Maarten Admiraal Tuinvorming

Boekel 18
1921 CD Akersloot

06 23 75 01 98
info@maartenadmiraal.nl
www.maartenadmiraal.nl

Maarten Admiraal Tuinvorming
Maarten Admiraal tuinvorming, uw tuinvormgever...
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Bij restaurant Natuurlijk in Egmond aan Zee 
zijn wij op zoek naar een 

BEDRIJFSLEIDER!
In ons restaurant wordt gewerkt met verse biologische (streek)producten.
In de functie van Bedrijfsleider ben je (mede)verantwoordelijk voor de 
bedrijfsvoering van de organisatie. Je coacht, inspireert, ontwikkelt, weet 
wat uitstekende service is, zorgt dat de kwaliteit hoog blijft en werkt 
intensief mee op de vloer. Je assisteert zowel operationeel als achter de 
schermen om alles op orde te hebben.

Jouw profi el:
- Je hebt liefde voor de horeca.
- Je hebt ervaring in een leidinggevende functie.
- Je hebt oog voor details.
- Je hebt een goede dosis humor.
- Je bent fl exibel.
- Je bent hands-on en hebt zeker geen 9-tot-5 mentaliteit.

Tevens zijn wij op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:
Gastvrouw / gastheer (fulltime en/of parttime) 
Zelfstandig werkend kok M/V (fulltime en/of parttime ) 
Spoelkeuken medewerkers M/V (parttime)

Heb je interesse en durf je de uitdaging aan? 
Wacht dan niet langer en stuur jouw sollicitatie naar 
mirjam@natuurlijk-egmond.nl
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EGMOND AAN DEN HOEF - Het Egmondse abdijbier Sancti 
Adalberti bestaat tien jaar. Daarom ontwikkelde de jarige Brouwerij 
Egmond het abdijbier Bier 10 (X!). Kopers vieren de verjaardag van 
de brouwerij hierdoor op gepaste wijze mee.

Op 13 juli wordt een nieuwe legende geboren. De brouwer uit Egmond aan 
den Hoef vervoert dan de Egmondse quadrupel X! per boot naar het haven-
tje in Egmond-Binnen. Daarna brengen de kopers de gecertificeerde en op 
naam gestelde flessen bier naar de kelder van de Abdij van Egmond-Binnen, 
samen met Benedictijner monniken. Hier zullen de flessen een jaar rijpen 
voor ze verder naar de eigenaren gaan, vertelt Bert Niesten van de brou-
werij. X! is een zwaar bovengistend bier (quadrupel), heeft een alcoholper-
centage van 10% en kost 10 euro. De receptuur is gebaseerd op oude recep-
ten en de bereidingswijze komt overeen met die van de vroegere abdijen. 
Dat geldt overigens ook voor alle andere bieren van de brouwer. Naast het 
nieuwe biertje is er een jubileumboek te koop met verhalen en foto’s over 
de totstandkoming van de brouwerij. X! en het boek zijn online te bestellen.

Lekker en duurzaam
Naast kwaliteit en goede smaak staat duurzaamheid voorop. Sancti 
Adalberti Abdijbier bevat granen van biologische teelt en is skal gecer-
tificeerd. Niesten: “Bij de teelt ervan zijn geen meststoffen en dergelijke 
gebruikt. Verder gebruikt de biologische geitenboerderij De Klompenhoeve 
het restproduct bostel als voer voor de geiten. We gooien dus niks weg.” 
Daarnaast heeft de brouwer mensen met een achterstand tot de arbeids-
markt in dienst. “Zij kunnen zich hier goed ontplooien en wij begeleiden 
deze mensen graag. Sommigen van ons hebben een zorgachtergrond.”

Geschiedenis
Het idee voor het Egmondse abdijbier ontstond tien jaar geleden tijdens het 
lopen van de historische wandeling het Monnikenpad door de Egmonden, 
met langs de route onder andere de Abdij van Egmond-Binnen. Niesten: 
“Abdijbier uit Egmond bestond nog niet.” De brouwer produceert het abdij-
bier sinds 2009. Eerst in brouwerij de Prael in Amsterdam en later in een 
brouwerij in Lochristi (België). Sinds februari 2018 wordt het bier gebrou-
wen in de eigen brouwerij in Egmond. Een lokaal initiatief, door Egmonders 
op poten gezet. Peter Lassooij, die 1 juni als bestuurder afscheid nam van 
de brouwerij, was een van de bedenkers van het project, samen met mede-
oprichters brouwmeester Albert Hofman, Peter Klumpenaar (ook hij nam 
op 1 juni afscheid) en Nico Kaptein. Ook 25 vrijwilligers zijn onmisbaar 
voor de bedrijfsvoering, benadrukt Niesten. “Voor hen is de brouwerij een 
inspirerende omgeving en een ontmoetingsplek.” De brouwerij is op vrij-
dag, zaterdag en zondag van 16.00 tot 19.00 uur geopend, dan vinden in het 
proeflokaal proeverijen plaats.

Voor meer informatie over het jubileumbier, zie www.brouwerijegmond.nl.

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

Brouwerij Egmond 
viert verjaardag met Bier X!

Bert Niesten (links) en Nico Kaptein.    Aangeleverde foto

Brouwerij Egmond B.V. Weg over de Bisschop 1B
1934 CS Egmond aan den Hoef

info@brouwerijegmond.nl
Tel.: 072-3030404

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het 

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 

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

mogelijk. Voor aanmelding: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

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

graag duidelijk uw gegevens vermelden.

bedrijf 
belicht

COLUMN

Michiel Ullers

Het gaat bijna beginnen, het WK 
voetbal voor vrouwen. Op 7 juni 
start dit sportevenement en het 
wordt zelfs live uitgezonden door 
de NOS. Kortom, het wordt tijd dat 
ook Hockeyvader zich erin gaat 
verdiepen. Kijk, van vrouwenhockey 
weten we alles. Olympisch goud, 
WK-titels en Eva de Goede. En voor-
heen natuurlijk Maartje Paumen, 
Fatima Moreira de Melo en Ellen 

Hoog. Naast zeer goede hockeysters 
ook aardig om te zien. Charmant, 
sportief en altijd welbespraakt bij 
interviews zonder ‘perschefs’ of 
ingestudeerde antwoorden en ze kij-
ken de interviewer gewoon aan.

Maar hoe zit dat eigenlijk bij vrou-
wenvoetbal? Om eerlijk te zijn moet 
ik even denken voordat de namen 
van Lieke Martens en Vivianne 
Miedema me te binnen schieten. 
Maar veel verder kom ik niet. En 
wie is de coach eigenlijk? Deed 
Michel Kreek niet iets met vrouwen-
voetbal?

Zodra ik me erin verdiep kom ik 
steeds meer tegen. YouTube-video’s 
met mooie goals, transfers naar 
clubs zoals Arsenal en interviews 
met speelsters. Vrouwenvoetbal 
heeft net zoals andere sporten een 
eigen gezicht, maar opvallend is wel 
dat het toch op mannenvoetbal lijkt 

met tijdrekken, onnodig vallen en 
dezelfde zinloze interviews. En dan 
het tenue. Een vormloos afgietsel 
van mannenvoetbalkleding. Kan dat 
niet anders? Wat dat betreft lopen 
andere ‘vrouwensporten’ zoals hoc-
key en tennis mijlen voor. Kijk maar 
eens naar Roland Garros waar de 
vrouwen de show stelen qua spel, 
spanning, outfit en uitstraling.

Daarentegen is vrouwenvoetbal 
eigenlijk veel leuker om naar te 
kijken. Veel voetbal, minder gezeur, 
gedoe en testosteron. En… ze win-
nen of maken in ieder geval kans 
om te winnen. Kortom, ik ben er 
klaar voor en vul enthousiast de 
voetbalpool van Uitkijkpost in, met 
Nederland als winnaar uiteraard. 
Loes, Lize, Sari, Dominique, Merel, 
Kika, Stefanie, Danique, Desiree, 
Liza, Anouk, Danielle, Jackie, 
Inessa, Victoria, Jill, Sherida, Lineth, 
Ellen, Renate, Lieke, Vivianne en 
Shanice…. veel succes!

Hockeyvader voorspelt WK vrouwenvoetbal via voetbalpool

Volle zalen en applaus voor SHReK
HEILOO - Afgelopen week-
end speelde musicalvereniging 
De Hanswijckers voor volle 
zalen de hilarische voorstelling 
SHReK. Het verhaal waarbij 
Shrek prinses Fiona uit de toren 
moet bevrijden om zijn moeras 
weer terug te krijgen werd neer-
gezet door 27 spelers in de leef-
tijd van 12 tot 18 jaar.

Shrek (Twan Bosschaart) gaat 
samen met Ezel (Richannel Wesker) 
op pad waarbij Ezel erg zijn best 
doet om vrienden te worden met 

Shrek. Aangekomen bij de toren 
moeten ze eerst de Draak (Lisa 
Hoogstadt) verslaan om bij prinses 
Fiona (Tessa Overdijk) te kunnen 
komen. Heer Farquaad (Cas van 
de Langenberg) heeft zijn eigen 
redenen om ook met prinses Fiona 
te willen trouwen, maar zoals in 
ieder sprookje loopt het goed af en 
leefden ze uiteindelijk nog lang en 
gelukkig! De voorstelling viel op 
door de vele goede zangpartijen en 
Ezel die de hele zaal aan het lachen 
kreeg. Ook Heer Farquaad, die de 
hele voorstelling op zijn knieën liep, 

had de lachers op zijn hand. De kin-
deren speelden verschillende rollen, 
wat in de voorbereiding veel inle-
vingsgevoel vroeg, maar ze hebben 
er met z’n allen, onder leiding van 
Sophie van Hecke, iets schitterends 
van gemaakt!

Ben je tussen de 12 en 18 jaar 
en wil jij volgend jaar ook op het 
toneel staan met De Hanswijckers? 
Dan kun je je via de website  
www.hanswijckers.nl aanmelden 
voor de open les en de audities.

Musicalvereniging De Hanswijckers heeft met SHReK een schitterende voorstelling neergezet.
                       Aangeleverde foto

HEILOO - Woensdag 12 juni 
is het Buitenspeeldag in heel 
Nederland. Een mooie gele-
genheid om kennis te maken 
met het buitenspeelgoed van 
Bibliotheek Heiloo! 
 
Vanaf 14.00 uur staan alle skelters, 
loopfietsen en skippyballen klaar 
op het parkeerterrein van Rozing, 

naast de bibliotheek. En er is meer: 
het wekelijks voorlezen om 14.30 
uur doen we buiten én er is te 
gekke, extra grote bellenblaas. De 
Buitenspeeldag eindigt om 17.00 
uur, maar je kunt het leukste speel-
goed lenen om thuis mee verder te 
spelen. Op deze dag leen je twee 
buitenspeelmaterialen voor de prijs 
van één.

Buitenspeeldag

Aangeleverde foto
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Dat was pakweg 25 jaar geleden 
heel anders. Toen absorbeerden 
vloerbedekking, vitrage, dikke gordijnen 
en tafelkleden het geluid, waardoor die 
‘ouderwetse gezelligheid’ ontstond. 
Naarmate we ouder worden, wordt het 
lastiger om de achtergrondgeluiden weg 
te fi lteren, waardoor we de spraak slechter 
gaan verstaan. 

Toch is dit vrij eenvoudig op te lossen, 
door het geluid weer te gaan absorberen. 
En dan niet door weer te kiezen voor 
dikke gordijnen, vloerbedekking 
en tafelkleden, maar door het 
aanbrengen van een absorberende 
laag boven het nieuwe plafond. Het 

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

onderhoudsvriendelijke blijft en het 
zorgt ook nog eens voor een optimale 
akoestiek. Vraag naar de mogelijkheden!
Er is heel veel mogelijk met Plameco 
plafonds. Een scala aan kleuren, in mat 
of hoogglans, met hoogteverschillen 
of een gedurfde combinatie. U zegt 
het maar! Daarmee kunt u accenten 
aanbrengen, ruimtes optisch vergroten 
of juist verkleinen. 

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

KIJKDAGEN6, 7, 8 juni 10 - 17 uur

EEN AKOESTISCH 
GEOPTIMALISEERD PLAFOND

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

ACTIE: t/m 30 juni gratis 
montage van de Schwalbe 

Airless banden. 
Prijs per band e 85,00

ZORGELOOS FIETSEN 
DOOR PILKES FIETSEN!

Wil je ook zorgeloos en 
onderhoudsvrij fi etsen?
Dat kan vanaf nu met Schwalbe Airless System. 
Hiermee rijd je op banden zonder lucht.

>  De kans dat je een lekke band 
krijgt is vanaf nu verleden tijd.

>  Deze banden zijn geschikt
voor zowel de stadsfi ets 
als de elektrische fi ets.

ACTIE: t/m 30 juni gratis 
montage van de Schwalbe 

Airless banden. 
Prijs per band e 85,00

>  De kans dat je een lekke band 
krijgt is vanaf nu verleden tijd.

>  Deze banden zijn geschikt
voor zowel de stadsfi ets 
als de elektrische fi ets.

Burgemeester Mooijstraat 24 
in Castricum

www.pilkesfi etsen.nl

Kom langs in de winkel voor 
advies op maat voor jouw fi ets!
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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 
Uitkijkpost via het e-mailadres 

verkoop@uitkijk-
post.nl

GADJO ORKESTRA
Energieke en 
melancholische 

Gipsymuziek uit de Balkan.

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

culturele
agenda

       Heiloovan

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

GADJO ORKESTRA
Energieke en 
melancholische 

Gipsymuziek uit de Balkan.

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

08
jun

Ondergrondse con-
tainers voor luiers en 
incontinentiemateriaal 

Ik heb een colostoma. Dat is een 
kunstmatige uitgang in de buik 
voor de ontlasting. De ontlasting 
wordt opgevangen in een zakje dat 
op de buik is geplakt. Er bestaan 
colostomazakjes, die 2 tot 3 keer 
per etmaal moeten worden ver-
vangen en ileostomazakjes, die 
hersluitbaar zijn en die 1 keer per 
etmaal kunnen worden vervangen.

Ik gebruik ileostomazakjes, 1 keer 
per etmaal en soms 2 keer als het 
zakje loslaat. Per week heb ik met 
zakjes en verschoningsmateriaal 
een pond extra afval. De twee 
pedaalemmerzakken waarin het 
afval gaat, gaan 1 keer per veertien 
dagen in de grijze rolcontainer bij 
het restafval, dus 26 keer per jaar.

De gemeente wil dat ik het afval 
veel langer bewaar, wil ik dit 
kosteloos in de rolemmer kunnen 
laten afvoeren, namelijk 10 keer 
per jaar. Dat zijn 5 pedaalem-
merzakken gedurende 5 weken, 
waarvan ik (en de gemeente) niet 
kan garanderen dat die niet gaan 
ruiken. Ik zal ook extra ruimte 
moeten maken om deze pedaalem-
merzakken te bewaren. Mensen 
die colostomazakjes moeten 
gebruiken hebben veel meer afval, 

5 tot 7 kilo per 5 weken. Waar 
moeten zij dit laten?

Ik weet niet wat de gemeente 
onder incontinentiemateriaal ver-
staat. 3 tot 4 keer per dag een lui-
erbroekje moeten verschonen van-
wege urine of ontlasting (ik heb 
het meegemaakt) geeft een hoop 
afval en dat 5 weken bewaren?

Ik wil de gemeente vragen beter 
door te denken over wat zij onder 
incontinentiemateriaal verstaat, 
waarbij ik wil voorstellen voortaan 
in elk geval over stoma- en inconti-
nentiemateriaal te spreken.

Doordenken kan inhouden: welk 
materiaal wordt gebruikt, dus dif-
ferentiëren; hoe vaak per dag, per 
week, dus ook dat differentiëren; 
hoe lang kunnen urine en ontlas-
ting thuis bewaard worden in rela-
tie tot een gezonde leefomgeving; 
hoe kunnen wij als gemeente echt 
zorgdragen voor mensen (jong en 
oud!), die deze problemen hebben.

De oplossing die nu wordt voorge-
steld is niet doordacht en voorals-
nog in de communicatie nergens 
op gebaseerd. De 10 keer per jaar 
stoma- en incontinentiemateriaal 
voor de rolemmer zal verhoogd 
moeten worden, zoals het voor 
flatbewoners al 60 keer per jaar is.

Atie Visser

De musici van het Dudok Quartet laten hun hart spreken en drin-
gen zo door tot de essentie van muziek.       Aangeleverde foto

Dudok Quartet Amsterdam

Strijkkwartetten 
in Witte Kerk

HEILOO - Het Dudok Quartet 
Amsterdam is een van de 
meest veelzijdige en aanspre-
kende strijkkwartetten van 
dit moment. Op zondag 16 juni 
speelt het Dudok Quartet in de 
Witte Kerk in Heiloo strijkkwar-
tetten van Haydn, Sjostakovitsj 
en Beethoven.

In 2014 ontving het de Kersjes 
Prijs, de grootste Nederlandse prijs 
voor een kamermuziekgroep met 
exceptioneel talent. Ook internati-
onaal werden en worden de kwar-
tetleden bejubeld. Hun eerste album 
Metamorphoses werd in 2015 inter-
nationaal lovend ontvangen, even-
als het tweede album Labyrinth uit 
2017. Voor dit laatste album kregen 
ze vijf sterren in het BBC Music 
Magazine.

Het Dudok Quartet speelt regel-
matig in het Concertgebouw en in 
het Muziekgebouw in Amsterdam 
en treedt eveneens op in vele zalen 

in heel Europa. Dit seizoen maakte 
het kwartet zijn debuut in New York 
en in de Wigmore Hall in Londen. 
De sterke punten van dit kwartet 
zijn de zeer verzorgde techniek, het 
perfecte samenspel en het bevlogen 
spel.

De leden van het kwartet zijn: 
Judith van Driel - viool, Marleen 
Wester - viool, Marie-Louise de Jong 
- altviool en David Faber - cello. Het 
kwartet heeft een zeer breed reper-
toire en met openhartig en bezield 
spel delen deze musici de kern van 
muziek met de luisteraars. Voor hen 
is er geen oude of nieuwe muziek, 
maar muziek van nu; muziek die 
gehoord moet worden en ontroert.

Het Dudok Quartet, zondag 
16 juni 2019 om 15.00 uur in de 
Witte Kerk te Heiloo. De entree 
bedraagt € 15 (jongeren € 7), 
inclusief consumptie. Raadpleeg 
voor meer informatie de website  
www.concertenwittekerk.nl.

Topvoorstellingen in De Beun
HEILOO - Met onder andere 
Lenette van Dongen, Henry 
van Loon, Viggo Waas en Guido 
Weijers heeft ‘Vrienden van de 
Beun’ voor het nieuwe thea-
terseizoen weer toppers aan-
getrokken. Daarnaast zijn er 
muziek-, dans-, toneel- en uiter-
aard kindervoorstellingen.

“We zijn er best een beetje trots 
op dat we weer zulke artiesten en 
voorstellingen hebben binnenge-

haald. Als klein theater valt dat 
niet mee, maar we hebben in de 
loop der jaren een goede reputatie 
opgebouwd, want ook de top uit 
de cabaretwereld komt hier graag,” 
aldus Ans Zuurbier van de program-
macommissie. “Natuurlijk zijn de 
cabaretiers de grote trekkers, maar 
ik denk dat we ook met de andere 
voorstellingen aan de smaak van 
onze leden voldoen, zoals bijvoor-
beeld de zangvoorstelling voor jong 
en oud van Ageeth de Haan.” De 

bijna twintig optredens vinden tus-
sen oktober dit jaar en mei volgend 
jaar plaats in De Beun.

Leden van ‘Vrienden van de 
Beun’ hebben voorrang bij de aan-
koop van toegangskaartjes. Het 
lidmaatschap kost (minimaal) € 
15,- per seizoen. Voor niet-leden 
start de kaartverkoop op 7 juni, 
08.00 uur. Meer informatie staat op  
www.vriendenvandebeun.nl.

Grote namen komen naar De Beun in het nieuwe theaterseizoen.            Aangeleverde foto

Alpe d’HuZes culinair 
bij Keuken met Karakter

HEILOO - Bij Keuken met 
Karakter is er vrijdagavond 
voor het goede doel van een 4 
gangendiner inclusief bijpas-
send wijnarrangement genoten.

Een groot deel van de opbrengst 
van de avond komt ten goede aan 
Team Poeh, dat komende week 
meerdere malen de Alpe d’Huez 
gaat beklimmen voor het evene-
ment Alpe d’HuZes. Heilooër Marc 
Brunekreef heeft zelfs vijf keer toe-
gezegd. Zoals op de foto te zien is, 
ontving Marc een flinke cheque uit 
handen van Ferry Bierman. Ferry 
Bierman maakte het bedrag van 
1000 euro bekend.

De opbrengst van Alpe 
d’Huzes is bestemd voor KWF 
Kankerbestrijding.

Ferry Bierman overhandigt een flinke cheque aan Marc 
Brunekreef.                 Foto: Liesbeth van Zelst

 
 

HEILOO - Na de succes-
volle moederdagactie zijn 
nu de vaders aan de beurt! 
De ondernemers van Het 
Hoekstuk hebben speciaal 
voor vaders een goed vader-
dagpakket samengesteld. 

 
Wil jij jouw vader met Vaderdag 
extra verrassen en vind je dat 
jouw vader zo’n pakket verdient? 
Vul dan de strook in uit de adver-
tentie in deze krant en vertel 
waarom jouw vader de beste, 
liefste, coolste vader van de 
wereld is! Lever het strookje voor 
donderdag 13 juni 18.00 uur in 
bij Albert Heijn in Het Hoekstuk. 
En misschien win jij voor jouw 
vader wel zo’n tof pakket!

Is jouw vader de  
gaafste?

Aangeleverde foto
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Persoonlijk  •   Kleinschalig   •   Professioneel   •   Betaalbaar
info@uitvaartannonu.nl  •  uitvaartannonu.nl

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

 Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

Petra van der Meer

06 - 41 73 95 49

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

H E I L O O
Pieter Dekker

Dag en nacht bereikbaar.

( 072 - 512 26 14

Bel ons voor een gratis voorbespreking
of laatste-wensenmap

Of bezoek hiervoor onze website:

Een goed verzorgde uitvaart
hoeft niet duur te zijn

• Iedere uitvaart op maat. 

• Ongeacht waar u verzekerd 

 of lid bent! 

• Thuisopbaring of in een 

 uitvaartcentrum naar keuze.

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.090,-

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

U I T VA A R T V E R Z O R G I N G

Pieter Dekker
Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn!

• Iedere uitvaart op maat 
• Ongeacht waar u 
 verzekerd bent! 
• Thuisopbaring of in 
 een uitvaartcentrum 
 naar keuze 
• Mogelijkheid tot een 
 kosteloze voorbespreking 
• Transparant

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.090,-

Iedere uitvaart op maat
Vraag gratis uw

laatste-wensenmap aan

Onze uitvaartbegeleiders (v.l.n.r.):
Lissette Wit, Marion Velzeboer, Evelien de Jager en Pieter Dekker

Dag en nacht bereikbaar via

072 - 512 26 14
of via: pieter@uitvaartdekker.nl

Betrouwbaar en jarenlange ervaring               
Afgestemd op uw wensen
Transparant, geen onverwachte kosten
Deposito’s, gratis wensenregistratie en voorbesprekingen

072-5115238
www.uitvaartverzorgingduin.nl

Een waardig afscheid 
voor elk budget.

               

Transparant, geen onverwachte kosten

voor elk budget.

Bloemkiosk Alkmaar:
Geert Groteplein 10
1813 BM ALKMAAR
Tel.: 06-51566839

Info@charobloemen.nl
www.charobloemen.nl

 
Standplaats Alkmaar:

Hoek Willem de Zwijger-
laan/N.G. Piersonstraat

 
Standplaats Heerhugowaard:
Winkelcentrum Middenwaard.
(Buitenzijde parkeergarage West)

Prachtig rouwwerk voor

een betaalbare prijs
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Geert Groteplein 10
1813 BM ALKMAAR
Tel.: 06-51566839

Info@charobloemen.nl
www.charobloemen.nl

 
Standplaats Alkmaar:

Hoek Willem de Zwijger-
laan/N.G. Piersonstraat

 
Standplaats Heerhugowaard:
Winkelcentrum Middenwaard.
(Buitenzijde parkeergarage West)

Prachtig rouwwerk voor

een betaalbare prijs

Bloemkiosk Alkmaar:
Geert Groteplein 10

Tel.: 06-51566839

Standplaats Alkmaar:
Hoek Willem de Zwijgerlaan

/N.G. Piersonstraat

Standplaats Heerhugowaard:
Middenwaard, ingang Lidl

Info@charobloemen.nl
www.charobloemen.nl

Petra van der Meer
06-41739549

uitvaartannonu.nl Anno Nu
Petra van der Meer

UITVAARTVERZORGING

            Wanneer een dierbare overlijdt
      staat de wereld even stil...

Petra van der Meer
06-41739549

uitvaartannonu.nl Anno Nu
Petra van der Meer

UITVAARTVERZORGING

            Wanneer een dierbare overlijdt
      staat de wereld even stil...

GEDENKSTENEN 
EN URNEN
Wij zijn sinds 1913 gespecialiseerd in het 
ontwerpen, vervaardigen en plaatsen 
van monumenten en het restaureren en 
aanbrengen van inscripties op bestaande 
monumenten. U bent van harte welkom in 
onze showroom.

Herculesstraat 28 - Alkmaar
WWW.HAKERNATUURSTEEN.NL

BOELENSBOELENS
Stevinstraat 8C - Heerhugowaard - 072-5403279/06-27595107 - www.boelens-natuursteen.nl

UNIEK ASSORTIMENT VAN URNEN EN GRAFORNAMENTEN

De TelefoonCentrale | Koelmalaan 350/ 0.03 
Alkmaar 072-5404000 | www.bloemen072.nl

Bel gerust vrijblijvend voor meer informatie.
Om aandacht te geven aan onze opdrachten werken we 

op afspraak, ook ‘s avonds en/of bij u thuis

Een voorjaarsgroet,
met Mimosa 

en Franse tulpen!

In goede handen...

“Al ruim 10 jaar een vertrouwd adres”
Tel: 06 - 46 186 746

info@gerwintoebes.nl

 

levensvragen
Luzana praktijk voor

Sybille Wetzel          06-11225162
 www.luzana.nl

Vragen?
Over leven en sterven?
Akasha Reading

Tien jaar Terramor Uitvaartzorg
Vorige maand bestonden wij 10 jaar. 
Wij stonden stil, bij u.

December 2008: de telefoon ging in 
de late avond.
Voor het eerst werd ons een overle-
den dierbare toevertrouwd. Voor het 
eerst werd ons gevraagd afscheid en 
uitvaart te verzorgen.

December 2018: wij stonden stil bij 
ons 10-jarig bestaan. Wij stonden stil 
bij de vele uitvaarten die wij moch-
ten verzorgen. Wij stonden stil bij de 
ontelbare ontroerende momenten, 
de ontelbare ontmoetingen.

In 10 jaar is er in ons vak veel veran-
derd. Onze fi losofi e en aanpak zijn 
gelijk gebleven: betrekken van men-
sen bij afscheid en uitvaart. Soms 
zijn dat 2 mensen, soms 200 men-

sen, soms meer. Voor onze aan-
dacht, voor onze betrokkenheid 
maakt het geen verschil.

Uit onze zorgvuldige en respectvol-
le benadering ontstond ‘Demen-
tievriendelijke uitvaartzorg’. Na-
bestaanden met dementie worden 
betrokken bij afscheid en uitvaart.

De waardering, de erkenning die wij 
van u, uw familie, vrienden en bu-
ren ontvangen, tonen ons dat wij het 
goede doen.

In december voelde u het gemis 
van de overleden geliefden nog ster-
ker dan anders.  Dat is onvermijde-
lijk, want ‘Rouw kan alleen daar ont-
staan, waar eerder liefde was.’ Wij 
wensen u de moed en kracht om uw 
verlies in uw leven te verweven.

Hartelijk danken wij u voor uw 
trouw en vertrouwen.

Koert Huber & Sybille Wetzel en 
team Terramor Uitvaartzorg

072-8449767 www.terramor.nl

Koert Huber en Sybille Wetzel. (Foto: aangeleverd).

~ liefde voor  het leven ~

• Denk je wel eens aan je eigen afscheid?
• Of dat van een naaste?
• Wil je weten welke keuzes jullie kunnen maken?
• Is er nog iets dat je wilt afronden in jouw leven?

Ik begeleid stervenden en families in het  
acceptatie proces, het aangaan van  
doodgaan en loslaten. 

Daar horen praktische, emotionele, relationele, 
lichamelijke of spirituele zaken bij.

Nienke Blom
06 - 460 234 71

www.libellealkmaar.nl

Denk je wel eens aan je eigen afscheid?
Ik kan langskomen voor een gesprek over keuzes 
en kosten. Je bent ook welkom op een informatie

moment, het eerste kwartaal van 2019 
gaat het over onderdelen van een uitvaart: 

kist, kaart, bloemen, foto’s.

Voor meer informatie zie www.libellealkmaar.nl

Persoonlijk en betrokken

FEMMY BAKKER 
UITVAARTBEGELEIDING

        06 510 557 67 • 072 509 46 94
www.femmybakker.nl • uitvaart@femmybakker.nlBe
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www.terramor.nl

Terramor
               uitvaartzorg

kies voor kwaliteitdementievriendelijke
uitvaartverzorger

072 8449767

10
jaar

BOUWMARKTBOUWMAARKT
MEELGRO

ADVIES SERVICEVAKKENNIS

Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen 
072

Maatlat 9 1906BL Limmen 
072072-

Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen 
072072--5051788 

www.meelgro.nlwww.meelgro.nl
bouwmarkt@meelgro.nl

Geldig 5 juni 2019 tot 16 juni 2019
*Tevens tegenwoordig Beta Tools dealer!!

SCHILDER

Tuinplanten specialist

TWEEDE PAASDAG GEOPEND
Van 09.00 tot 16.00

Vanaf heden zijn
wij weer geopend

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

Voor deskundig advies bent u bij ons
aan het juiste adres

Kom in de kas
bij Tuinplanten

specialist
Schilder

KONINGSDAG GEOPEND
VAN 09.OO TOT 16.00 UUR

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

RIJKSWEG 127 LIMMEN 
(achter Keer op Keer)

Voor deskundig advies bent u bij ons  
aan het juiste adres

www.kwekerijcristianschilder.nl 

Kom in de kas
bij tuinplanten-

specialist

Schilder

2de PINKSTERDAG  
OPEN 

van 10.00 - 16.00 uur

Laat ook uw bloem- en 
plantenbakken vakkundig

door ons vullen

Ontzorgt Heiloo e.o. sinds 1960

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

voor meer info   uitvaartverzorgingduin.nl

hetleukstereisjevannederland.nl

Het leukste reisje 
van Nederland

29 JUNI – 7 JULI

Ga aan de hand van een paspoort op avontuur door het Spoorwegmuseum 
en bezoek de 7 bestemmingen die worden uitgevoerd door onder andere 

Beeld en Geluid, Nationaal Militair Museum, Cobra Museum en 
Rijksmuseum voor Oudheden. Maak de reis van je leven.
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Wist u dat …

Historie
Nadat een uit 1921 daterend 
verbod op vrouwenvoetbal in 
1971 eindelijk werd opgehe-
ven, ontstonden in de jaren ‘70 
de eerste professionele vrou-
wenvoetbalteams. Het aller-
eerste was het Amerikaanse 
Nationale Vrouwenvoetbal-
elftal. China was in 1991 het 
eerste land dat offi  cieel vrou-
wenvoetbal in competities or-
ganiseerde. In Nederland deed 
het vrouwenvoetbal in 1955 op 
clubniveau haar intrede. Vanaf 
1974 bestaat het landskampi-
oenschap en in augustus 2007 
ging de Eredivisie Vrouwen van 
start.

In Heiloo is het vrouwenvoet-
bal zelfs zó populair dat je al 
keuze hebt tussen twee clubs: 

je kunt voetballen bij HSV én 
bij De Foresters! Beide clubs 
hebben vrouwenvoetbal hoog 
in hun vaandel staan en gaan 
vooral uit van veel spelplezier. 
Bij Foresters kun je zomaar 
een Powergirl tegenkomen die 
laatst in de EK vrouwenfi nale 
O-17 stond, en bij HSV wordt 
al een paar jaar een toernooi 
uitsluitend voor meiden geor-
ganiseerd (Het Mona Burge-
ring-toernooi)! Bij beide clubs 
spelen acht teams, waaronder 
twee damesteams bij HSV. 

Zowel De Foresters MO 19-1 
áls de MO 19-1 van HSV zijn 
net kampioen geworden! En 
soms komen teams van beide 
clubs uit in dezelfde com-
petitie, wat hele spannende 
derby’s oplevert!

De komende weken staan de 
beide clubs ‘gezusterlijk’ naast 
elkaar en vind je op onze WK 
vrouwenvoetbal 2019 pagina’s 
informatie, interviews en 
leuke weetjes over het WK 
vrouwenvoetbal in het alge-
meen én bij de beide clubs.

Last but not least: vergeet je 
niet voor a.s. vrijdag de Uitkijk-
post voetbalpool voor het WK 
vrouwenvoetbal in te vullen? 
Women only en hoe meer zie-
len, hoe meer vreugd.

WK VROUWENVOETBAL 2019
A.s. vrijdag start het Wereldkampioenschap vrouwen-
voetbal 2019! Onze Oranje leeuwinnen spelen in Groep E 
hun eerste wedstrijd op 11 juni 2019 om 15:00 in het Stade 
Océane in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland. Het elftal van 
Sarina Wiegman werd in 2017 al Europees Kampioen en 
staat nu achtste op de wereldranglijst, dus het kan een 
spannend toernooi worden!

DOE MEE MET DE 
UITKIJKPOST

VOETPALPOOL* OP
WWW.UITKIJKPOST.NL

* women only

... De Foresters vlak na de 
Tweede Wereldoorlog is op-
gericht (in 1946) en in het 
begin nog V.V.H. heette?

... Er alleen op zaterdag 
wordt gespeeld (volgend 
seizoen spelen alle teams 
bij De Foresters op 
zaterdag)?

... Er dit seizoen 244 
doelpunten zijn gemaakt 
door de meiden van De 
Foresters? (waarvan MO 
11-1 de meeste voor haar 
rekening nam)

... De Foresters een speciaal 
logo heeft voor de meiden?

... Er dit seizoen acht 
meidenteams spelen bij
De Foresters?

... Er een speciale meiden-
kleedkamer is, die is 
geopend door KNVB-voor-
zitter Michael van Praag?

... Er roze voetballen zijn 
voor de meidenteams?

... Er zes damestrainers zijn 
dit seizoen (Tess, Sanne, 
Ans, Danique, Deborah en 
Maartje)?

... De meidentak van 
De Foresters ook wel 
De Foresters Girlpower 
wordt genoemd en de 
speelsters Powergirls?

... MO 19-1 dit jaar 
kampioen is geworden?

... De meiden nu aan het 
bijkomen zijn van het 
jaarlijkse Jeugdkamp (een 
fantastisch zonnige editie)?fantastisch zonnige editie)?

... Het eerste dameselftal 
van HSV alweer 45 jaar ge-
leden het levenslicht zag?

... De dochter van bestuur-
der Klaas Bakker, Tiny, net 
zolang heeft gezeurd tot het 
eerste elftal er was?

... In 1974 mevrouw Bol-
ten-Kroone de eerste coach 
en Thomas Min de eerste 
trainer van dit elftal was?

... De beide vrouwenteams 
dit seizoen een shirtspon-
sor hebben?

... Er dit seizoen twee da-
mes- en zes meidenvoetbal-
teams bij HSV voetballen?

... Er een speciale meiden-
kleedkamer is met roze 
tegels en een föhn?

... Er roze voetballen zijn 
voor de meidenteams?

... De trainers van de 
meiden dit jaar Stephan, 
Masha, Stefan, Filipe, 
Ronald, Nico, Ton, John, 
Frank en Emma zijn?

... Het eerste damesteam 
ambitie heeft om de derde 
klasse te bereiken?

... Zowel MO 19-1 als MO 
15-1 dit jaar kampioen is 
geworden?

... Afgelopen weekend het 
negende Mona Burgering-
toernooi weer zeer ge-
slaagd is afgesloten?
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AGENDA 
LENTE/ZOMER 2019

JUNI

VRIJDAG

JUNI

WEEKEND CULINAIR HEILOO  
14, 15 EN 16 JUNI 14

LIVE@HERBERG-JAN
“MORGAN”
Vanaf 22.30 uur zetten we het weer op een swingen in de Herberg,
met heerlijke nummers uit de jaren ‘70 en ‘80 en hier en daar een 
knipoog naar hits van nu!

We staan er weer! En gaan er een gezellig en culinair weekend 
van maken! Zet hem alvast in je agenda.  
Elke dag vanaf 23:00 uur de afterparty in de Herberg! 

7

JUNI

ZONDAG VADERDAG
Kom je lieve, coole, grappige, leuke vader verwennen bij Herberg 
Jan! Wat dacht je van de Meer voor Mannen plank?! En op de tap 
hebben wij een heerlijke Beemster Boezem! 

16

JUNI

WEEKEND

28 KUNSTPARADE  
28, 29 EN 30 JUNI 
Kom je tijdens de Kunstparade de expositie van Kitty Meijering & 
Wilma Hoebee bewonderen? 

EXTRAVAGANZA 
SUMMERSPEKTAKEL
Heerlijk beginnen op het terras en vanaf 22.30 uur DJ!  
Opblaasdieren, glow in the dark, guilty pleasures, badgast, 
baywatch. Kom en vier de vakantie met ons mee! 

12 
JULI

VRIJDAG 

Kaarten via www.theaterbende.nl of bij Bruna in ‘t Loo 

ZATERDAG 15 juni:
15.00 UUR & 
19.30 UUR

ZONDAG
16 juni:
12.30 UUR & 
15.30 UUR.15.30 UUR.

HET VELD 1 - HEILOO
DANSSCHOOL
MUZIEK- EN 

SPROOK-KUS

2019
15 & 16 JUNI 

THEE
ATE

E
R

B NDHEILOO

AUDITIES VOOR 2019-2020: op 29 juni 2019 van 13.30 tot 15.30uur 

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

MENU SYMPATHIEK
 

Selectie van voorjaarsgerechtjes
***

Duo van kalfsbiefstuk en kalfssukade 
met asperges en mosterdjus

of
Verse sliptong met asperges en 

Hollandaisesaus
of

Ravioli met asperges en antiboise
***

Pavlova met vers fruit en slagroom

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

NIEUWE
MENU

KAART

WEEKAANBIEDING
MEENEMEN

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

7 dagen in de week | geopend vanaf 17.00 uur
Bel ons voor reserveringen Heerenweg 138B Heiloo

Tel. 072 532 19 33 | www.tumi.nl

	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	  

	  

Gebakken knoflook champignons 

met brood 

€ 5.50 
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Gegrilde zwaardvisfilet 

met bieslooksaus 

€ 16.95 
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Gebakken knoflook champignons 

met brood 

€ 5.50 

*** 

Gegrilde zwaardvisfilet 

met bieslooksaus 

€ 16.95 

of 
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€ 16.95 

*** 
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met slagroom 

€ 4.75 
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Ossenhaascarpaccio
€ 5.75

***
Zeewolffilet met dillesaus

€ 16.50
of

Rundersukade met rode-wijnjus 
€ 16.50

***
Peren-vijgen tarte tartin

met slagroom
€ 4.75

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

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

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

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

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

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

BRASSERIE IN ‘t GROEN

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

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

Weekmenu 3 gangen e 28,50
zie website

NIEUW ACTIE!!!!
‘Super Monday’
Pannetje verse 
mosselen met  
friet & salade

€ 15,00

‘SUPER TUESDAY’
4 GANGENMENU € 20,95

 

GRATIS THEORIEBEGELEIDING
MELD JE VANDAAG NOG AAN!

Tel. 06 - 42 72 42 54

Alkmaar is een kleinschalig, warm en gastvrij 
huis voor ongeneeslijk zieke mensen. 

Samen dragen we zorg voor een waardige 
laatste levensfase. 

En daar hebben we jou bij nodig!

Interesse?
Neem alvast een kijkje op de website en 

meld je aan of bel voor nadere informatie.

Blanckerhofweg 13-1816 HG Alkmaar

T 072 5142300 I www.hospice-alkmaar.nl 
 

Marjolein Verkoijen

‘Je zet je voor 100% in en 
je krijgt er 200% voor terug’
Zorgvrijwilliger in Hospice Alkmaar worden?

www.kwekerijsap.nl

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

Noorddorperweg 12b, Heemskerk, 0251 - 234 984

2e PINKSTERDAG OPEN 
van 10 tot 16 uur

perkplanten, vaste planten, hanging
baskets, potterie, prachtige opgemaakte
potten, potgrond, etc. etc.

   

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

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Baetenburg 64, bouwen tuinhuisje 

(achtertuin), ontvangstdatum 
23 mei 2019 (WABO1900916);

-  Het Zevenhuizen 21, vergroten 
woning (uitbouw), ontvangstdatum 
26 mei 2019 (WABO1900923);

-  Nijverheidsweg 8, plaatsen twee 
vlaggenmasten, ontvangstdatum 
29 mei 2019 (WABO1900943);

Verleende vergunningen
-  De Wildtlaan 38, verbreden uit-

weg, verzonden 29 mei 2019 
(WABO1900806);

-  Haagbeuk 48, plaatsen erfafschei-
dingen, verzonden 29 mei 2019, 
(WABO 1900637);

-  Lijsterbes 52, plaatsen 
erfafscheiding, verzonden 29 mei 
2019 (WABO1900818);

-  Sleedoorn 2, plaatsen
pergola, verzonden 29 mei 2019 
(WABO1900650).

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

Vergaderingen raadscommissies

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

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

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

Maatschappelijke Zaken, 
donderdag 6 juni 2019
Er is geen vergadering van de commis-
sie Maatschappelijke Zaken.

Bestuurlijke Zaken, dinsdag 11 juni 
2019 (B&W kamer)
Bespreeknotitie follow-up onderzoek 
Rekenkamercommissie over burger-
participatie

Openbare Ruimte, 
dinsdag 11 juni 2019
Gemeentelijk 
RioleringsPlan 2019-2023
Bespreeknotitie van het college van 
B&W met procedurevoorstel inbreng 
deelplannen Zuiderloo
in commissie OR
Bespreeknotitie van PvdA over proce-

Raad en (raads)commissies

Bouwen en wonen

Gesloten op Tweede Pinksterdag

Al onze diensten (balies, afval-
brengstation, afvalophaaldienst 
etc.) zijn gesloten op 10 juni, 
Tweede Pinksterdag. Check de 
afvalwijzer(app) voor gewijzigde 
ophaaldagen.  

Mededelingen

Heeft u vragen? Bel meteen!!                                                                                                 Volg ons op

Bezwaar maken

Als een besluit rechtstreeks gevolgen 
voor u heeft, kunt u hiertegen bezwaar 
maken. Dit doet u in een brief binnen 
zes weken nadat het besluit is verzon-
den. In dit bezwaarschrift zet u uw naam, 
adres en handtekening, datum, omschrij-
ving van het besluit en reden waarom u 
het niet eens bent met het besluit. Het 
bezwaarschrift stuurt u naar degene die 
het besluit heeft genomen: burgemees-
ter of burgemeester en wethouders, 
Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Dit staat 
vermeld in de tekst over het besluit. U 
kunt de besluiten vinden op officielebe-
kendmakingen.nl/gemeenteblad

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

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

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

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

dure zienswijzen en bedenkingen

Auditcommissie, 
donderdag 13 juni 2019
Jaarstukken 2018
Bespreking brief Provincie NH over 
Kaderbrief Financieel Toezicht

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

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert woensdag 
12 juni om 20.00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis. U bent van 
harte welkom. Naast de vaste punten 
staat op de agenda:

HAMERSTUKKEN
- Quick Scan Lokale Democratie

BESPREEKSTUKKEN
- Grondstoffenplan Heiloo 2019-2025
-  Huisvestingsverordening gemeente 

Heiloo 2019 
(Dit raadsvoorstel is eerder 
behandeld in de raadsvergadering 
van 6 mei jl. Omdat toen de 
stemmen staakten wordt er 
nogmaals over gestemd)

-  Toestemming toetreden tot 
Gemeenschappelijke Regeling 
Cocensus

-  Evaluatie integraal dienstverlenings-
model Sociaal Domein

-  Focusagenda Regio Alkmaar 
2019-2022

(Dit raadsvoorstel is eerder behan-
deld in de raadsvergadering van 
6 mei jl. Omdat toen de stemmen 
staakten wordt er nogmaals over 
gestemd)

-  Verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning gemeente Heiloo 
2019

Meer informatie
De stukken staan op www.heiloo.nl/
vergaderkalender 
De stukken liggen tot en met dinsdag 
18 juni op werkdagen ter inzage bij 
de informatiebalie in de hal van het 
gemeentehuis en in de openbare 
Bibliotheek. 

HEILOO - Tijdens het pink-
sterweekend wordt er dag en 
nacht gewerkt aan de spooron-
derdoorgang Vennewatersweg. 
Aannemerscombinatie Mobilis-
Hegeman, ProRail en de gemeen-
te Heiloo organiseren dan de 
kijkdagen spoor. Het is dit week-
end mogelijk om de werkzaamhe-
den van dichtbij te bekijken. Met 
als hoogtepunt het inrijden van 
het spoordek op zondagochtend 
9 juni.

Werkzaamheden pinksterweekend
De werkzaamheden starten vrijdag 
op zaterdagnacht 8 juni om 01.00 
uur en zijn klaar op dinsdagochtend 
11 juni 05.00 uur. Het spoor wordt 
verwijderd, het zand onder het 

spoor wordt weggegraven en dam-
wanden worden aangebracht voor 
de wegen (toeritten) van de onder-
doorgang. Op zondagochtend 9 juni 
wordt het voorgebouwde spoordek 
voor de onderdoorgang op zijn plek 
in het spoor gereden. Na het inrijden 
van het spoordek wordt het spoor 
teruggelegd.

Kijkdagen spoor
De werkzaamheden aan de spooron-
derdoorgang zijn de moeite waard 
om te bekijken. Het inrijden van het 
spoordek is een indrukwekkende 
handeling. Geïnteresseerden zijn 
van harte welkom om de werk-
zaamheden van dichtbij te komen 
bekijken. Hiervoor is een tribune 
beschikbaar, vlakbij de bouwlocatie 

aan de Westerweg. Vanaf donder-
dagochtend 6 juni 8.00 uur is de 
tribune dag en nacht toegankelijk en 
de entree is vrij. Bezoekers kunnen 
hun auto parkeren bij Sportpark Het 
Vennewater. U wordt met borden 
naar de parkeerplaats geleid.

Planning werkzaamheden
Op de website van de gemeente 
heiloo.nl/spooronderdoorgang is de 
planning van de werkzaamheden 
in het pinksterweekend terug te 
vinden.

Toelichting werkzaamheden  
op tribune
Op een aantal momenten wordt op 
de tribune een toelichting gegeven 
over de werkzaamheden. Van zater-

dag 8 juni t/m maandag 10 juni wordt 
elke twee uur een toelichting gege-
ven van 8.00 tot en met 22.00 uur.  
De eerste keer is om 8.00 uur. De 
laatste keer op de dag is 22.00 uur.

Geen treinverkeer
Tijdens de werkzaamheden rijden 
er geen treinen van zaterdag 8 juni 
00.40 uur tot dinsdag 11 juni 05.00 
uur op het traject Heerhugowaard 
– Alkmaar – Uitgeest. Er rijden 
bussen tussen Heerhugowaard 
en Uitgeest. In Heiloo vertrekt 
de bus vanaf de OV-halte aan de 
Kennemerstraatweg. Van en naar 
het station rijdt een pendelbus. 
Treinreizigers wordt geadviseerd  
om voor de reis de NS  
reisplanner te raadplegen.

Kijkdagen spoor in het pinksterweekend
Inrijden van het spoordek op de Vennewatersweg
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Klanten AH schenken 
emballagebonnen

HEILOO – In februari stond in 
Uitkijkpost een artikel over 
Edwin Reimers. Edwin (42), 
teamleider Albert Heijn ‘t 
Loo, zocht sponsors en klan-
ten die hem een handje wil-
den helpen om zoveel moge-
lijk geld op te halen voor KWF 
Kankerbestrijding.

Veel klanten van de drie vesti-
gingen van Albert Heijn in Heiloo 
hebben de afgelopen maanden hun 
emballagebonnen gedoneerd voor 
het goede doel. Edwin: “Er waren 
zelfs klanten die na het lezen van 

het artikel een envelop met daarin 
een geldbedrag kwamen afgeven. 
Dat was echt helemaal te gek. Het 
totaalbedrag van de gedoneerde 
emballagebonnen is € 941,70. In 
totaal heb ik € 2.253,10 aan sponsor-
geld opgehaald.”

Edwin vertrekt zaterdag 1 juni 
naar Frankrijk. Op 6 juni doet hij 
mee aan Alpe d’HuZes en hoopt 
hij de berg twee keer te kunnen 
bedwingen.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Edwin Reimers onthult het bedrag dat klanten hem schonken.  
       Foto: STiP Fotografie

Containers minder vaak geleegd
HEILOO - Het nieuw in te 
voeren grondstoffenplan van 
Gemeente Heiloo zou voor de 
inwoners een lastenverlichting 
van de afvalstoffenheffing moe-
ten opleveren.

De container voor restafval gaat 
belast worden. Hoe vaker deze 
aan de kant van de weg aangebo-
den wordt om te legen, hoe meer 
er afgerekend moet worden. In het 
afvalstoffenplan is berekend dat 
door het gehele pakket maatrege-
len in te voeren dit uiteindelijk een 
stijging van € 2,03 per woonhuisaan-
sluiting tot gevolg heeft. Dit bedrag 
komt bovenop de afvalstoffenhef-
fing en het bedrag dat afgerekend 
moet worden voor het legen van de 
grijze rolcontainer.

Minder geleegd
Op jaarbasis worden de contai-

ners minder geleegd. In de toekomst 
zullen alle (rest-, gft- en pmd-afval) 
containers aan huis eens in de drie 
weken worden geleegd. In de maan-
den april, mei, oktober en november 
vindt er een extra ledigingsronde 
plaats van de gft-container. Dit 
houdt in dat de gft-container in de 
zomermaanden drie weken bij huis 
staat. Maar wat betekent dit wan-
neer het 30 graden is? In 2010 gaf 
de gemeente het advies om tijdens 
de warme zomermaanden afval van 
bijvoorbeeld vlees of vis in dichtge-
bonden plastic zakken in de grijze 
container te dumpen, zodat maden 
en ander ongedierte geen kans heb-
ben zich massaal te ontwikkelen in 
de gft-container. Door het minder 
frequent ophalen van afval worden 
de inwoners gestimuleerd om afval 
te scheiden en de hoeveelheid rest-
afval te reduceren. In onder andere 
Goes en Enschede heeft zo’n afval-
stoffenplan duidelijk geleid tot meer 
zwerfafval. Gaan we in Heiloo ook 
toe naar meer zwerfafval? Gaan 
mensen hun afval niet dumpen in de 
container van de buren? Volgens de 
gemeente zal dit in de praktijk erg 
meevallen. Afvalcoaches en BOA’s 
zullen moeten gaan controleren, 
handhaven en eventueel boetes uit-
delen.

Ruimtegebrek
Sommige inwoners hebben hele-

maal geen behoefte aan een derde 
container, meestal wegens ruimte-
gebrek in de tuin. Ook het ontbre-
ken van ruimte in de zogenaamde 
containerkasten (deze hebben vaak 
maar plek voor 2 containers) speelt 
een rol. Waar daadwerkelijk geen 
ruimte is voor een derde container 
aan huis, worden ondergrondse 
containers voor restafval op cen-
trale plekken in de buurt geplaatst. 
Bijvoorbeeld als in een bepaalde 
wijk vanwege kleine tuinen echt 
geen plek is voor een derde con-
tainer. Hoe bepaald wordt dat er 
ook daadwerkelijk ruimtegebrek is 
staat nergens beschreven. Inwoners 
krijgen een toegangspasje voor de 
ondergrondse container en gaan 
per inworp betalen. De containers 
aan huis zijn bedoeld voor gft en 
pmd. Wil een inwoner na een proef-
periode van vier maanden toch zijn 
pmd-container teruggeven dan moet 
de inwoner zelf het pmd naar de 
milieustraat brengen of naar onder-
grondse containers die zijn ver-
spreid in de gemeente.

Zijbelading
Op dit moment zijn de vuilniswa-

gens in Heiloo zogenaamde achter-
laders waarbij de medewerkers van 
de afvalinzameling de containers 
aan de achterzijde van het voer-
tuig in het beladingsmechanisme 
hangen. Hierbij is sprake van rela-
tief zware lichamelijke inspanning. 
Daarom wordt overgegaan op zij-
belading. Een zijlader heeft grijpar-
men die de containers oppakken en 
legen. Wel moeten voor het aanbie-

den van containers bij een zijlader 
clusterplaatsen aangelegd worden. 
De containers moeten naast elkaar 
worden neergezet zodat de grijparm 
ze goed kan oppakken. Dit impli-
ceert op sommige plaatsen aanpas-
singen in de openbare ruimte voor 
het aanleggen van deze plaatsen. 
Momenteel staan de containers in 
groepen bij elkaar. Het moge duide-
lijk zijn dat wanneer een groep con-
tainers náást elkaar geplaatst moet 
gaan worden, dit veel meer ruimte 
in beslag neemt in de woonwijk.

Grofvuil
De belangrijkste wijzigingen met 

betrekking tot grofvuil die per direct 
voorgesteld worden: het ophalen 
van restafval wordt € 14 per keer. 
Op zaterdag gaat de milieustraat de 
gehele dag open en er is permanent 
toezicht op de restafvalcontainer 
voor grofvuil.

Inspreekrecht
Tijdens de gemeenteraadsver-

gadering van 12 juni a.s. wordt het 
nieuwe grondstoffenplan bespro-
ken. Baart het nieuwe plan u zorgen 
of wilt u uw mening geven? Meld u 
dan snel aan bij de griffie en maak 
gebruik van het inspreekrecht.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Wanneer er voor zijbelading wordt gekozen, moeten de contai-
ners naast elkaar worden geplaatst.                         Foto: STiP Fotografie

The Guy Next Door op 
Mixtream Festival 2019

HEILOO - De Heilooër band The 
Guy Next Door heeft tijdens de 
voorrondes voor het Mixtream 
Festival 2019 overtuigend 
de publieksprijs gewonnen. 
Daarmee plaatst de band zich 
rechtstreeks voor een optre-
den op het populaire Mixtream 
Festival, een groot festival 
in Heerhugowaard waar vele 
bekende en gerenommeerde 
bands en dj’s zullen optreden.

Door het aantal likes op 
Facebook was de band al tot favo-
riet gekroond. En tijdens hun optre-
den in de voorrondes hebben de 
mannen van The Guy Next Door 
laten zien wat zij in huis hebben. 

Hun aanstekelijke funky bluesrock 
vermaakte het publiek opvallend 
goed. Ze hebben de voorrondes 
dan ook terecht gewonnen door de 
publieksprijs in de wacht te slepen. 
Leuk om te weten is dat zij vrijwel 
alle muziek en nummers zelf schrij-
ven.

Trots waren de mannen toen de 
presentator namens de vakjury zei: 
“Wie de publieksprijs heeft gewon-
nen is niet zo spannend.” Met 
daarna de verlossende woorden: 
“Uiteraard The Guy Next Door!”

Het Mixtream Festival vindt 
plaats op zondag 25 augustus in 
Heerhugowaard.

The Guy Next Door won overtuigend de publieksprijs tijdens de 
voorrondes voor het Mixtream Festival 2019.            Aangeleverde foto

 
Reactie van de gemeente:

Het restafval bestaat nog voor 
75% uit herbruikbare grondstof-
fen. Verbranden is zonde en 
slecht voor het milieu. Hergebruik 
is goed voor het milieu en voor 
de portemonnee. Grondstoffen 
leveren geld op en bovendien 
maakt het Rijk de belasting op 
restafval steeds hoger. Als we 
niets doen, zal de rekening voor 
de inwoner steeds hoger worden. 
Daarom nemen we maatregelen 
om meer afval te scheiden. De 
meeste inwoners van Heiloo 
(91%) vinden dat ook een goede 
zaak, blijkt uit de enquête die we 
eerder hielden.

Een variabel tarief voor restafval 
helpt daarbij. De afvalstoffen-
heffing bestaat uit een vast deel 
(lager dan nu) en een variabel 
deel: betalen per keer dat je de 
container buitenzet, of de onder-
grondse container gebruikt. We 
maken dankbaar gebruik van de 
ervaringen in andere gemeenten. 
Het variabele tarief moet niet te 
hoog zijn, want dan zullen meer 
mensen het op een andere manier 
willen kwijtraken, en ook niet 
te laag, dan blijft afval scheiden 
lonend. We zien toe op verkeerd 
weggooien of dumpen.

 
Maar bovenal willen we het afval 
scheiden makkelijker maken. 
Veel mensen kijken uit naar een 
container voor pmd. Dat scheelt 
ook zwerfafval (geen zakken 
meer aan de paal). In het grond-
stoffenplan staan meer verbete-
ringen, denk aan de verbeterde 
inzamelplekken voor glas en 
textiel. Er komen containers voor 
luiers. Er komen bladkorven in 
het voor- en najaar, voor snoei-
afval en bladeren. Inwoners kun-
nen de hele zaterdag terecht op 
het afvalbrengstation. Een gratis 
tweede gft-container voor wie 
dat wil.

Bij goed scheiden is eens in de 3 
weken ophalen ruim voldoende. 
Voor bijzondere situaties leveren 
we maatwerk. Tegen ongedierte 
in de groene bak hebben we de 
volgende tips: leg snoeisel of een 
oude krant op de bodem, houd de 
bak in de schaduw en lucht hem 
wanneer dat kan door het deksel 
op een kier te zetten.

Als de gemeenteraad het plan 
goedkeurt, gaan we het stapsge-
wijs invoeren. Zo kan iedereen 
geleidelijk wennen en werken 
we toe naar het doel: maximaal 
30 kilo restafval per persoon per 
jaar.
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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!
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Hennepkwekerijop de Boog ontmanteld
HEILOO - Tijdens een regionale
actie, op dinsdag 5 juli jongstle-
den, heeft de politie in schuur-
tjes achter woningen op de Boog
in Heiloo hennepkwekerijen
aangetroffen. De aanpak van de
georganiseerde hennepteelt is
een landelijke prioriteit voor de
politie.

De politie hield een zogeheten
henneprooidag naar aanleiding van
enkele meldingen dat er in deze
woningen hennep gekweekt zou
worden. Ook warmtebeelden en
netwerkmeldingen bevestigden
deze vermoedens. Er stonden in

totaal 1292 hennepplanten. In de
zes woningen waar een hennepkwe-
kerij stond, was er in vijf woningen
sprake van diefstal van stroom. In
een zevende woning was geen hen-
nepplantage aanwezig, maar was er
wel sprake van diefstal van stroom.Er zijn volgens een woordvoerder

van de politie twee verdachten aan-
gehouden. Het betreft een 60-jarige
vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige
vrouw uit Heiloo. Beiden zijn mee-
genomen voor verhoor. De profes-
sioneel ingerichte hennepkwekerij
is door de politie ontmanteld. De
spullen en planten zijn vernietigd en

weggehaald. Het onderzoek wordt
voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u
dat er een hennepkwekerij in uw
buurt zit? Punten die zouden kun-
nen wijzen op de aanwezigheid van
een hennepplantage zijn: onveilige
situaties door illegale aanpassingen
in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend
of ronkend geluid, en beslagen/
afgeplakte ramen of gordijnen die
nooit opengaan. Meld verdachte
situaties en bel de politie via 0900-
8844 of bel ‘Meld Misdaad Anoniem’
0800-7000.

a d v e r t e n t i e

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheidensuccesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

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

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

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

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

van het bedrijf dat in onze gemeente

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

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij

gaan! De Willibrordschool heeft

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s

volgde het eindejaarsfeest waar een

Caraïbisch tintje aan werd gegeven.

Onder begeleiding van Samba Salad

zijn ontzettend mooie optredens

ingestudeerd. Hier werd erg van

genoten! Vervolgens kon iedereen

samen genieten van spelletjes, een

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische

musical Grease ingestudeerd

en voerde dit op dinsdagavond

uit: een optreden om trots op te

zijn! Woensdag werden ook deze

kinderen uitgezwaaid, nadat in de

ochtend het Juf Agnes-plein werd

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle

kinderen op om daarna te genieten

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  

Aangeleverde foto

Fietsbrug bij NieuweStrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting

van Heiloo op de A9 gerealiseerd.

Deze aansluiting komt ter hoogte

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding,

is naar verwachting in 2020

gereed.

Het programma ‘Nieuwe

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo,

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een

gebiedsontwikkelingsproject met

woningbouw, de ontwikkeling van

bedrijventerrein Boekelermeer, de

realisatie van een aansluiting op de

A9 en diverse groenprojecten in het

gebied. Een van de projecten onder

de noemer ‘groen’ is de nieuwe

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties,

GGZ Noord-Holland-Noord en

de burgemeester van Heiloo

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat

deden ze op verzoek van enkele

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten

gymmende kinderen in het geding

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over

de recente mishandeling van een

GGZ-medewerker een afdeling van

GGZ NHN, een verkrachting van

een bejaarde inwoonster door een

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding

voor de ongerustheid ontbreekt.

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles

te maken hadden, zo stellen ze.

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de

gymzaal en het sportveld op het

Landgoed 
Willibrordus.

Om deze reden zetten de

Meander en de Paulusschool

hun gymactiviteiten op het

Landgoed voort. Daar hoort ook

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere

GGZ-cliënten toch een keer een

gymles verstoren, luidt de vraag

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van

Obs Meander, de Paulusschool

en GGZ Noord-Holland-Noord

laten weten dat de gymdocenten

ten alle tijden een beroep kunnen

doen op GGZ-medewerkers op het

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”.

Ook laten de organisaties weten dat

ongeruste ouders van harte welkom

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt

met vertrouwen naar de toekomst.

“Wij houden de situatie op het

Landgoed altijd al goed in de gaten

en hebben regelmatig afstemming

met de scholen, de gemeente Heiloo

en de wijkagent. Hoewel niemand

natuurlijk kan weten hoe mensen

zich kunnen gaan gedragen. Maar

dat gevaar is er niet alleen op het

Landgoed Willibrordus, hetzelfde

geldt voor elke andere locatie.

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen

of als zich problemen voordoen.”

Schooldirecteur Koen Elbers van

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper.

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder

wijst hij erop dat de scholen een

eigen protocol hanteren in het geval

zich vervelende situaties voordoen.

“En dat protocol is echt niet alleen

toegespitst op het GGZ-terrein hoor,

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

reageert op het onderwerp. Hij

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt

serieus te nemen. Toch maakt hij

zich geen grote zorgen. “Gelukkig

gymmen de kinderen al 25 jaar met

plezier op het terrein en wonen de

cliënten over het algemeen prettig

met andere inwoners samen. Dat

doet mij als burgemeester goed om

te zien. De cliënten horen bij het

dorp en in Heiloo zijn we daar

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de

schooldirecteuren maar ook met de

wijkagenten om te zien hoe het

gaat. Als er ongeruste gevoelens

zijn, vind ik het belangrijk dat we

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter

monitoren hoe we zorgen dat alles

goed blijft verlopen en daar ook

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet
alleen op het LandgoedWillibrordus"
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Stapels post gevonden in papiercontainerHEILOO - Dat was een vreem-
de ontdekking, toen Coïntha 

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

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

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.  

Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen
Heiloo en Castricum getekend

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

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

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

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

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

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

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

bundelen.          

Aangeleverde foto

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

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

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

Geen ontvangen?
Bel donderdag tot 12.00 uur:

0226 331020 
(Rodi verspreiding bv)

kijk ook op 
www.uitkijkpost.nl 

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

adressen waar u de 
Uitkijkpost kan ophalen
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Wanneer: 8 t/m 10 juni
Toegang: vrij 
Waar: Westerweg bij bouwlocatie kruising Vennewatersweg
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Kijkdagen spoor
U bent van harte welkom om de werkzaam-
heden van dichtbij te bekijken. Er wordt een 
tribune geplaatst, vlakbij de bouwlocatie 
aan de Westerweg. Vanaf donderdagoch-
tend 6 juni 8.00 uur is de tribune dag en 
nacht toegankelijk en de entree is vrij. 

Toelichting op de tribune
Op zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 juni wordt elke 
twee uur een toelichting gegeven op de werkzaamheden, 
van 8.00 uur tot en met 22.00 uur. De eerste keer om 
8.00 uur, de laatste keer om 22.00 uur. Zo houden wij u 
op de hoogte van wat er gebeurt. 

Hoe komt u er?
Komt u met de auto? U kunt uw auto parkeren bij 
Sportpark het Vennewater. Volg de routeborden ‘kijkdagen 
spoor’ naar de parkeerplaats. Vanaf de parkeerplaats is 
een looproute naar de tribune. 
Komt u met de fi ets? U kunt uw fi ets parkeren bij de 
tribune aan de Westerweg.

Tijdens het pinksterweekend rijden er geen treinen op het 
traject Heerhugowaard - Alkmaar - Uitgeest. De NS zet 
bussen in.

Planning 
In dit overzicht staan de 
werkzaamheden per dag en 
tijdstippen vermeld.
Tijden in planning onder voorbehoud.

Werkzaamheden 
pinksterweekend
Tijdens het pinksterweekend 
wordt er dag en nacht gewerkt 
aan de spooronderdoorgang 
Vennewatersweg. Met als 
hoogtepunt, het inrijden van het 
spoordek op zondagochtend 
9 juni.

Werkzaamheden Tijd Za 8/6 Zo 9/6 Ma 10/6 Di 11/6
N O M A N O M A N O M A N

Spoor verwijderen 01.00-14.00 uur
Damwanden 12.30-04.00 uur
Voorrijden spoordek 07.30-09.30 uur
Inrijden spoordek 09.30-11.00 uur
Afwerken spoordek 11.00-22.00 uur
Terugbouwen spoor 22.00-16.00 uur
Afwerken spoor en testen 16.00-00.00 uur
Oplevering spoor 05.00 uur

Hoeverw
eg

Hoeverw
eg

Hoeverw
eg

Hoeverw
eg

Egmond-Egmond-
BinnenBinnen

Kijkdagen spoor 
Werkzaamheden aan de spooronderdoorgang 
8, 9 en 10 juni

Tag jouw papa en 

geef hem op voor de 

Weber Grillwedstrijd. 

6 helden strijden  

om eeuwige roem en 

een mooie prijs! 

Word jij de BBQ GrillKing van Heiloo? 
Zaterdag 8 juni 12-17uur 

Stationscentrum Heiloo • Stationsplein             
    stationscentrumheiloo
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Hoogeweg afgesloten 
voor doorgaand autoverkeer

HEILOO - Vanaf vrijdag 7 juni 
is de Hoogeweg afgesloten 
voor doorgaand autoverkeer. 
Er worden palen geplaatst 
op de Hoogeweg – vanaf de 
Zevenhuizerlaan – om sluip-
verkeer tegen te gaan en om 
de Hoogeweg als belangrijke 
fietsverbinding te ontlasten. 
Deze maatregel geldt alleen 
tijdens de afsluiting van de 
Vennewatersweg, door de werk-
zaamheden aan de spooronder-
doorgang.

Verkeersmaatregelen afsluiting 
Vennewatersweg

Sinds 18 maart 2019 is de 
Vennewatersweg afgesloten voor 
de bouw van de spooronderdoor-
gang. Door de afsluiting van de 
Vennewatersweg rijdt er meer ver-
keer over andere wegen in Heiloo. 
Begin 2018 heeft de gemeente 

gesprekken gevoerd met bewo-
nersverenigingen en bedrijven 
over te nemen verkeersmaatre-
gelen. Deze maatregelen zijn er 
voor de veiligheid in de Kerkelaan, 
Stationsweg, Zevenhuizerlaan en 
de Hoogeweg tijdens de afslui-
ting van de Vennewatersweg. 
Het college heeft naar aanleiding 
hiervan en in afstemming met de 
Maatschappelijke Denktank in 
februari 2018 besloten tot een aan-
tal maatregelen om het verkeer in 
Heiloo in goede banen te leiden tij-
dens de afsluiting.

Een aantal maatregelen is vorig 
jaar al uitgevoerd, zoals de ver-
smallingen in de Zevenhuizerlaan 
en Stationsweg, en de brede 
fietsstroken in de Kerkelaan. 
Nu de werkzaamheden aan de 
Hoogeweg zijn afgerond, wordt de 
Hoogeweg tijdelijk afgesloten voor  

doorgaand autoverkeer.

Hoogeweg als fietsverbinding
De Hoogeweg is een belang-

rijke fietsverbinding met veel 
(schoolgaande) fietsers. Voor fiet-
sers sluiten wij de Hoogeweg niet 
af. Het blijft mogelijk om zowel 
vanaf de Zevenhuizerlaan en de 
Vennewatersweg de Hoogeweg in te 
fietsen.

Plaatsen palen op de Hoogeweg
Op vrijdag 7 juni worden de 

klappaal en meerdere afzetpalen 
geplaatst ter hoogte van de krui-
sing Zevenhuizerlaan – Hoogeweg. 
Zo wordt voorkomen dat het  
autoverkeer vanaf de Zeven-
huizerlaan de Hoogeweg in kan 
rijden. De Hoogeweg is met de 
auto alleen te bereiken via de 
Vennewatersweg.

Claartje Schouten (links) en Ilona Annema.      Foto: Christel Verschuren

Claartje schrijft boek 
over reizen met kinderen
HEILOO - ‘Van Terschelling tot 
Timboektoe, 25x met je kind op 
avontuur’, luidt de titel van het 
boek dat dorpsgenote Claartje 
Schouten heeft gecreëerd. 
Afgelopen zondag was de feeste-
lijke boekpresentatie. 

Samen met haar compagnon 
Ilona Annema bundelde Claartje 25 
inspirerende verhalen van ouders 
die met hun kroost een onvergete-
lijke reis maakten. Van rijden met 
de bakfiets door Kopenhagen tot 
wildkamperen tussen de Big Five 
in Botswana. Zelf schreef Claartje, 
moeder van Keet (2) en Willem 
(bijna 1), drie verhalen: IJsland, 
Zweden en Japan. Heilooër Niels 
Haring schreef het verhaal over 

Schotland waar hij samen met zijn 
partner Mariska Zoon en zoon Mees 
een camperreis maakte. Het boek 
wil reislustige ouders laten zien hoe 
tof het reizen met kinderen is én 
biedt volop inspiratie, praktische 
tips, handige reisroutes en tot de 
verbeelding sprekende anekdotes. 
Claartje: “Je wordt echt even mee-
genomen in de oprechte ervaringen 
van de gezinnen en voelt onmid-
dellijk van welke reis je hart snel-
ler gaat kloppen. Er is alleen één 
nadeel: het werkt nogal verslavend.” 

Van Terschelling tot Timboektoe 
is te koop bij alle grote boekhan-
dels waaronder Bruna Heiloo. 
Claartje is te volgen via Instagram  
@claarwasdaar.nl.

Amerikaans jeugdorkest 
op bezoek in Heiloo

HEILOO - Van 3 tot en met 5 juli 
komt er een Amerikaans jeugd-
orkest naar Heiloo. Het jeugd-
orkest maakt deel uit van een 
internationaal uitwisselings-
programma, het Blue Lake Fine 
Arts Camp uit Michigan (VS). 
Deze organisatie probeert via 
de universele taal van muziek 
en dans, vrede en begrip in de 
wereld te bevorderen.

Hiervoor organiseert Blue Lake 
jaarlijks een zomerkamp voor 
talentvolle jongeren, die tijdens 
hun verblijf deelnemen aan een 
intensieve repetitieperiode. Na dit 
zomerkamp kunnen jongeren zich 
inschrijven om deel te nemen aan 
een internationaal uitwisselingspro-
gramma in Europa. Via een strenge 
selectie worden daarna enkele 
jeugdorkesten samengesteld, die 
een reis door Europa gaan maken. 
Een van die orkesten bezoekt op 
uitnodiging van Eensgezindheid 
Heiloo.

Uitwisselingsprogramma
Naast muziek maken is het doel 

van dit uitwisselingsprogramma ook 
vooral dat contacten worden gelegd 
met lokale bewoners van een dorp, 
stad of gemeente waar het orkest 
zal verblijven. Zo maak je kennis 
met elkaars cultuur en manier van 
leven. Om die uitwisseling te bevor-
deren worden gastgezinnen gezocht 
waar de jeugdleden en begeleiders 
zullen verblijven. Van gastgezin-
nen wordt gevraagd 2 of 3 jongeren 

onderdak te bieden en maaltijden te 
verzorgen en waar nodig te zorgen 
voor vervoer naar de centrale ver-
zamelplaats (Cultuurkoepel). Het 
gaat om twee nachten; het orkest 
komt woensdagavond aan in Heiloo 
en vliegt vrijdagnacht terug naar de 
Verenigde Staten.

Educatief en muzikaal  
programma

Na de ontvangst op woensdag-
avond kunnen de gastouders don-
derdag met hun gasten iets leuks te 
ondernemen, bijvoorbeeld een uit-
stapje naar toeristische trekpleisters 
in de omgeving van Heiloo. Voor 
de gasten voor wie de gastouders 
geen tijd hebben voor een uitstapje, 
wordt er een leuk programma geor-
ganiseerd. Op donderdagavond is 

er een gezamenlijke repetitie met 
het jeugdorkest en het gastorkest 
Eensgezindheid. Vrijdagmiddag is er 
ruimte om een educatief program-
ma te verzorgen voor basisschool-
leerlingen.

Afscheidsconcert
Op vrijdag 5 juli wordt het bezoek 

afgesloten met een afscheidscon-
cert voor de gastouders en overige 
belangstellenden door het jeugdor-
kest in de Cultuurkoepel te Heiloo. 
Tickets (€ 5,- p.p.) voor dit con-
cert zijn te verkrijgen op vrijdag 
5 juli 2019 vanaf 19.00 uur aan de 
zaal de Cultuurkoepel, online via 
Cultuurkoepelheiloo.nl of te reser-
veren via www.mv-eensgezindheid.
nl.

Amerikaans jeugdorkest.        Aangeleverde foto

Tabletcaf�

HEILOO - Op vrijdag 7 juni is 
er van 10.30 - 12.00 uur een 
Tabletcafé in Bibliotheek Heiloo. 
U kunt er ontdekken hoe u 
de tablet of smartphone slim 
gebruikt (Android, Apple of 
Windows). Samen met andere 
gebruikers kunt u apps uitwisse-
len en tips en trucs delen. Let op: 
het Tabletcafé is geen cursus, u 
hoeft zich niet aan te melden en u 
kunt altijd zo aanschuiven. Neemt 
u gerust uw eigen tablet mee! De 
toegang is gratis, koffie en thee 
kosten € 1,-.

HEILOO - In het pinksterweekend exposeren studenten van het 
Academisch Atelier van Crejat in de Witte Kerk. Het zijn stu-
denten die al een langere tijd bezig zijn met het zoeken naar 
een eigen vorm in de beeldtaal, zowel in ruimtelijk werk als in 
vlak werk. Een zeer diverse tentoonstelling van keramiek, col-
lagetechnieken, mixed media, tekeningen en schilderijen. 
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld innerlijk zelfportret, de vrouw in 
de maatschappij, verval, geboortegrond. Zaterdag 8 en zondag 9 
juni van 11.00 - 16.00 uur in de Witte Kerk in Heiloo.
             Aangeleverde foto

Studenten Crejat exposeren in Witte Kerk

14e editie rommelmarkt 
Werkendelslaan

HEILOO - Traditiegetrouw 
wordt op Vaderdag, dit jaar 
op zondag 16 juni, de rommel-
markt van de Werkendelslaan  
gehouden.

Er was dit jaar overweldigend 
veel interesse voor een plekje op 
de markt en we hebben zelfs men-
sen moeten teleurstellen. Komt u 
ook naar leuke koopjes struinen? 
Voor zowel volwassenen als kin-
deren is er veel aanbod van mooie 

spullen. Dit jaar heeft de markt ook 
overheerlijke aardbeien, pannen-
koeken, een springkussen, popcorn 
en schminken. Ook hebben we een 
gezellige vernieuwde koffiebar 
zodat u gezellig kunt bijkletsen met 
bekenden die u tegenkomt.

U bent vanaf 10.00 uur van 
harte welkom om te komen kijken 
en kopen. De markt eindigt om  
15.00 uur.
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Heilooër Carolien 
op de rode loper in Cannes

HEILOO - Als directeur van 
Passarella Moda organiseerde 
Carolien ter Linden dit jaar 
voor de vierde keer de Miss Film 
Festival International verkie-
zing in het Franse Cannes.

Door haar jaarlijkse aanwezigheid 
op het filmfestival heeft Carolien 
een dusdanig netwerk opgebouwd, 
dat zij inmiddels niet meer is weg te 
denken van de beroemde rode loper 
tijdens het jaarlijkse filmfestival in 
Cannes.

Carolien: “Dit jaar werd mijn 
missverkiezing weer gehouden 
vanuit de grootste zaal van het 
Intercontinental Carlton hotel. In 
totaal streden meer dan honderd 
deelneemsters mee in de voorron-
den. De 10 geselecteerde finalisten 
kwamen vanuit de hele wereld. 
Door middel van de unieke samen-
werking met mijn Argentijnse licen-
tiehouder was het event interna-
tionaler dan ooit. Natuurlijk was 
ook mijn businesspartner Rebeca 
Riofrio uit London weer aanwezig.”

Mede door het brede netwerk van 
Carolien en Rebecca is het event 
de laatste jaren uitgegroeid tot een 
bijzondere missverkiezing, waarin 
zij jong talent een platform bieden 
voor de modellen- en filmindustrie. 
De uiteindelijke winnares Zuzana 
Straková uit Praag werd unaniem 
gekozen door de deskundige jury. 
Zuzana mag zich blijvend Miss Film 
Festival International Cannes 2019 
noemen. Deze titel wil elk model of 
actrice graag op haar portfolio heb-
ben.

“Door het succes van deze jaar-
lijkse verkiezing komen er ook veel 

sponsoren af op dit avondvullende 
evenement. Nationale en interna-
tionale partijen willen hun naam 
geven aan mijn nog steeds groeien-
de beauty contest. Het resultaat was 
te zien in mijn televisieprogramma 
‘Life is Beautiful’. In de voorgaande 
jaren heb ik mijn verkiezing gepre-
senteerd tijdens het filmfestival 

in Venetië, Londen, Marokko en 
Portugal. Door de aanwezigheid van 
een delegatie uit het Amerikaanse 
Hollywood valt niet uit te sluiten, 
dat onze Passarella Moda-vlag daar 
ooit komt te hangen. Wij houden jul-
lie op de hoogte,” aldus Carolien ter 
Linden.

Op de veelbesproken rode loper.       Aangeleverde foto

Aansluiting A9 vanaf de Oosterzijweg.             Foto: Archief Uitkijkpost

Bestemmingsplan  
aansluiting A9 onzeker

HEILOO - Door een uitspraak 
van de Raad van State zijn de 
vergunningen voor een aantal 
wegenbouwprojecten ineens 
onzeker geworden.

Volgens de hoogste bestuurs-
rechter zijn regels die gebruikt zijn 
om te oordelen of er wel gebouwd 
mag worden, in strijd met Europese 
natuurwetgeving. Om stikstofuit-
stoot te reguleren, kwam er het 
Programma Aanpak Stikstof om 
vergunningen af te geven voor de 
bouw van veestallen, bedrijventer-
reinen en wegen.

Volgens de Europese Habitat-
richtlijn is zo’n regeling alleen 
toegestaan als zeker is dat de 

maatregelen om stikstofuitstoot 
te beperken ook echt werken, oor-
deelde het Europese Hof vorig jaar. 
Omdat dit niet het geval is bij het 
programma, mag dit niet gebruikt 
worden als factor bij het beoor-
delen van vergunningsaanvragen, 
aldus het oordeel van de Raad van 
State.

Duidelijkheid over de grote 
wegenbouwprojecten gaat langer 
duren, omdat deze meer gecompli-
ceerd zijn, zo heeft een woordvoer-
der van de Raad van State laten 
weten. Het gaat daarbij ook om het 
Bestemmingsplan Aansluiting A9 
Heiloo.

Bron: Beatfm

Keer op Keer deelt 
opkikkers van de maand mei uit

HEILOO - Kringloopwinkel Keer 
op Keer geeft elke week een 
Opkikker van 250 euro aan een 
vereniging of stichting.

De opkikkers van de maand mei 
zijn gegeven aan:

- Biljart Club Heiloo (voorheen  
‘t Treffertje)

- ViVa! zorggroep, vestiging De 
Loet in Heiloo; bijdrage om met de 
bewoners een ritje te maken met de 
zonnetrein in Schoorl

- Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter 
Nood; bijdrage voor de aanleg van 
een trap in het Kapelbos

- Speel-o-theek Heiloo; aanschaf 
speelgoed ter gelegenheid van het 
40-jarig bestaan.

Ook Hippische Sportvereniging 
Heiloo ontving een van de opkik-
kers. “Wij zijn een actieve vereni-
ging die vele activiteiten organi-
seert op het mooie terrein aan de 
Zeeweg in Heiloo. Op 18 en 19 mei 
hebben we ons jaarlijkse Concours 
Hippique gehouden. Vele deelne-
mers hadden zich ingeschreven 
voor de dressuur en springwedstrij-
den en streden om de mooie prij-
zen. Onder de deelnemers was ook 
de bekende presentatrice, YouTube-
ster en amazone Britt Dekker met 
haar mooie paard George die met 
een eerste prijs naar huis ging.

Zondag 9 juni staat er een dres-
suurdag voor barokke paarden op 
het programma en 18 tot en met 21 
juni de Heilooër avonddressuurvier-
daagse. Ook heel leuk is het jeug-
devenement dat op 14 juli plaats-
vindt.

Kom een keer kijken! Je kunt 
ons volgen op Facebook om op de 
hoogte te blijven van de activitei-
ten. Iedereen die een eigen paard 
of pony ter beschikking heeft is 
welkom als lid van de vereniging. Je 
kunt deelnemen aan allerlei activi-
teiten zoals lessen en clinics, maar 
ook als je alleen ruimte zoekt om 
zelf te kunnen rijden is dat mogelijk.

“Het is natuurlijk heel belangrijk 
voor de paarden en pony’s dat de 
bodem waarop gereden wordt goed 
is en daar besteden we veel tijd 
aan. De bodem van de binnenhal 
heeft binnenkort groot onderhoud 

nodig en dat gaat veel geld kosten! 
Daarom vinden wij het heel fijn dat 
Hippische Sportvereniging Heiloo 
een opkikker van XopX krijgt, 
daar zijn wij héél blij mee!” aldus 
Denny Herder van de Hippische 
Sportvereniging.

Wilt u ook in aanmerking komen 
voor een donatie? U kunt het for-
mulier downloaden via www.stich-
tingxopx.wordpress.com of opha-
len in onze kringloopwinkel Keer 
op Keer, Rijksweg 127, Limmen. 
Openingstijden: dinsdag, donderdag 
en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur, 
tel. 072- 5325962.

Britt Dekker met haar paard George en een aantal fans.
             Aangeleverde foto

Het was een heerlijk voetbalkamp!   Foto: Edwin Weening

Blije gezichten tijdens 
het Foresters Jeugdkamp

HEILOO - Als afsluiter van 
het seizoen organiseerde De 
Foresters van 31 mei tot en met 
2 juni 2019 het jaarlijkse jeugd-
kamp. Het jeugdkamp was geor-
ganiseerd voor de jeugd van 7 
tot en met 13 jaar. 

Er deden dit jaar 24 voetbalteams 
mee, die allemaal in legertenten 
sliepen. Tijdens het weekend waren 
er diverse activiteiten georgani-
seerd, zoals speurtochten en spel-
len. Zaterdag is een groot deel van 
de teams bij Speelpark de Swaan 
geweest. De oudste kids waren in 
Wijk aan Zee en speelden diverse 

spellen op het strand zoals laser-
gamen in duinen en frisbeegolf. In 
de avond konden ze in de Hoornse 
Vaart zwemmen. Zondag was het 
weer vroeg dag en zat de hele groep 
om 08.30 uur keurig aan het ont-
bijt. Daarna werd gezamenlijk alles 
ingepakt en opgeruimd. Na een 
demonstratie van de jeugdbrand-
weer doken de kinderen zelf ook 
nog even onder de brandslang. Na 
een kop koffie voor de ouders en 
een ijsje voor de kinderen gingen de 
kinderen moe en voldaan naar huis. 
Iedereen kijkt terug op een mooi 
weekend!
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Paardrijden bij Stichting Paardrijden 
Gehandicapten ‘t Ros Beyaert

REGIO - Als je weleens op een 
paard hebt gezeten, ken je het 
gevoel om je helemaal vrij te 
voelen en de wereld vanuit een 
ander oogpunt te zien. Je kunt 
je problemen en beslommerin-
gen even vergeten. Voor ruiters 
met een lichamelijke of geeste-
lijke beperking geldt dit des te 
meer.

Behalve dat paardrijden pure ont-
spanning is voor de geest, hebben 
gehandicapte ruiters er vaak licha-
melijk profijt van. Denk bijvoor-
beeld aan een betere zithouding, 
een betere balans en coördinatie 
en een beter gebruik van bepaalde 
spieren. Zo is vastgesteld dat tijdens 
paardrijden spierspasmen opvallend 
kunnen verminderen. Tel daarbij op 
het positieve effect van het intensie-
ve contact met de paarden en paard-
rijden wordt juist voor mensen met 
een beperking zeer de moeite van 
het proberen waard!

Geen mens is hetzelfde en ook 
geen beperking is hetzelfde. Daarom 
is begeleiding op maat erg belang-
rijk. Het bestuur van Stichting 
Paardrijden Gehandicapten ‘t Ros 
Beyaert bestaat uit twee professio-
nele instructrices en een fysiothera-
peut. Samen bekijken zij voor iedere 
ruiter met een beperking de moge-
lijkheden. Dit heeft er onder andere 
toe geleid, dat ‘t Ros Beyaert over 
speciale materialen beschikt. Denk 
hierbij aan aangepaste zadels en 
teugels, ritmekralenkettingen, picto-
grammen en een speciale lift waar-
mee de ruiters kunnen opstijgen en 
afstappen.

De ruiters van Stichting 
Paardrijden Gehandicapten ‘t Ros 
Beyaert rijden elke week een half-
uur. Tijdens deze lessen staat er 
een groep enthousiaste vrijwilligers 

klaar. Zij maken de paarden klaar 
voor de lessen, maar assisteren 
de ruiters ook bij het opstijgen en 
afstappen. Daarnaast bieden zij tij-
dens en na de lessen een helpende 
hand. In sommige gevallen nemen 
de vrijwilligers plaats achter de rui-
ter op het paard om bijvoorbeeld 
te helpen met rechtop zitten. Zo 
genieten de ruiters maximaal en op 
de juiste wijze van hun les. Het mag 
duidelijk zijn, Stichting Paardrijden 
Gehandicapten ‘t Ros Beyaert kan 
niet zonder vrijwilligers. Sterker 
nog, de stichting draait volledig op 
vrijwillige inzet. De instructrices, 
paardenverzorgers, begeleiders en 
bestuursleden werken allemaal op 
vrijwillige basis.

Tekort
Op dit moment heeft ‘t Ros 

Beyaert door verschillende oorza-
ken te kampen met een acuut tekort 

aan vrijwilligers. De stichting is 
naarstig op zoek naar o.a. bestuurs-
leden, boekhoudkundige hulp, bege-
leiders die voor, tijdens en na de 
lessen kunnen helpen, hulp op het 
gebied van marketing, promotie en 
organisatie, wetgeving en media en 
iemand met gedegen kennis van de 
sociale media.

Oproep
Bent u, of kent u, iemand die 

graag deel uit wil maken van 
het enthousiaste vrijwilligers-
team van Stichting Paardrijden 
Gehandicapten ‘t Ros Beyaert, laat 
het ons dan weten. Vertel vooral 
ook verder dat de Stichting drin-
gend op zoek is naar vrijwilligers.

Contact via mail: spg.t.ros. 
beyaert@gmail.com, of meer infor-
matie www.t-ros-beyaert.nl.

Enthousiaste vrijwilligers bieden voor, tijdens en na de lessen 
een helpende hand.         Aangeleverde foto

Online platform eenzame jongeren
REGIO - Sinds een paar maan-
den is Noord-Holland een mooi 
initiatief voor jongeren rijker: 
www.you-ontmoeten.nl. Het is 
een platform waar (eenzame) 
jongeren op een hele laagdrem-
pelige manier met elkaar in con-
tact kunnen komen. 

In Noord-Holland ervaart een heel 
groot percentage van de jongeren 
eenzaamheid. De meeste jongeren 
durven er niet mee naar buiten te 
komen en zonderen zich af. Dit plat-
form helpt jongeren om makkelijk 
contact te maken met gelijkgestem-
den. www.you-ontmoeten.nl is een 
initiatief van Siona Oosterkamp. Zij 
heeft als tiener eenzaamheid erva-
ren, weet hoe het voelt om buiten-
gesloten te worden en is vanuit haar 
eigen ervaring deze website gestart.

Siona: “Ik heb een platform ont-
wikkeld op basis van mijn behoefte 
van vroeger. Iedereen wil in contact 
zijn met leeftijdsgenoten, leuke din-
gen kunnen doen en vriendschap 
opbouwen. Mijn platform voorziet 

daarin want daarmee worden jonge-
ren met elkaar in contact gebracht. 
Contact maken kan via de chat, via 
wekelijkse wandelingen en ik orga-
niseer maandelijks kleinschalige 

uitjes. Op mijn site staan alle moge-
lijkheden en uitjes vermeld.” Zo fijn 
als jongeren met gelijkgestemden 
in contact kunnen komen. Laat die 
gezellige zomer maar komen!

Via het online platform www.you-ontmoeten.nl kun je gemakke-
lijk in contact komen met andere jongeren.                Aangeleverde foto

Voorlichtingsavond over cosmetische chirurgie.       Foto: Bas Oosterwal

Informatieavond 
Centrum Oosterwal

ALKMAAR - Centrum Ooster-
wal, de huid- en spataderspe-
cialist, organiseert regelmatig 
informatieavonden. Donderdag 
13 juni wordt door plastisch chi-
rurg dr. Robert Kanhai voorlich-
ting gegeven over cosmetische 
chirurgie. 

Aan de hand van beeldmateriaal 
worden verschillende cosmetische 
ingrepen besproken. Wat kun je ver-

wachten van een ooglidcorrectie, 
wat is een wenkbrauwlift precies, 
hoe gaat een facelift in zijn werk 
en wat is er mogelijk met lipofil-
ling? Deze en andere vragen zul-
len aan bod komen. Na afloop is er 
gelegenheid om vragen te stellen. 
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur. Locatie: 
Comeniusstraat 3 te Alkmaar. 
Toegang is gratis, wel graag aanmel-
den via 072-5157744 of de site www.
centrum-oosterwal.nl.

In De Beun dansten de dansgroepen van Djazz 2 imprezz hun 
eindvoorstelling ‘Back in time’.                 Foto: Alfred Roszbach

Djazz 2 imprezz danst 
terug in de tijd!

HEILOO - Zondag 2 juni heb-
ben alle dansgroepen van dans-
school Djazz 2 imprezz, onder 
leiding van Willy Könst, hun 
eindvoorstelling ‘Back in time’ 
in De Beun gedanst. Het thema 
was de tijdlijn van de geschiede-
nis van 0 tot nu.

De show werd geopend door een 
dans op ‘One day’. Alle groepen 
dansten een deel van dit nummer. 
De jongste danseressen namen het 
publiek daarna, onder leiding van 
Lotte en Flora, mee terug in de tijd. 
Het showteam knalde vervolgens 
van het toneel met hun krachtige 
dans op ‘Survivor’. Een voor een 
kwamen alle tien tijdvakken van 
de geschiedenis voorbij. Elke leef-
tijdsgroep liet zijn eigen kwaliteiten 
zien. Van samen genieten tot tech-
nisch zware en strak uitgevoerde 
dansen. De meiden van groep 3-4 
straalden maximaal plezier uit. Zij 
zongen en lachten enthousiast tij-
dens het uitvoeren van hun dan-

sen. De grote groep danseressen 
van het voortgezet onderwijs heeft 
laten zien hoe gaaf het eruitziet 
als zoveel mensen precies tegelijk 
dansen. Groep 5-6-7 liet zien hoe 
belangrijk samenwerken is bin-
nen de teamsport van het dansen. 
Samen lukt alles! De danseressen 
van groep 8 en de brugklas zorgden 
ervoor dat iedereen onder de indruk 
was van hun dans op ‘This is war’. 
Twee groepen moderne dans, onder 
leiding van Iyon van Brummelen, 
lieten mooie technieken en emotie 
zien terwijl zij al dansend de tekst 
van de nummers uitbeeldden.

De liedjes, showkleding en ach-
tergronden waren allemaal aange-
past aan het thema en maakten de 
show tot een mooi geheel. De show 
werd afgesloten met de einddans 
‘Into the future’ waar alle ruim 100 
danseressen aan meededen. Het 
publiek was laaiend enthousiast 
en de eindshow was een prachtige 
afsluiting van het dansseizoen.

 
EGMOND-BINNEN - In het Woensdagochtend-café 
van 12 juni houdt Frans Peeters deel 3 van zijn lezin-
gen rondom homeopathie. Hoe verloopt het home-
opathisch genezingsproces en welke oorzaken kun-
nen de klachten verklaren? Hierbij wordt overigens 
uitdrukkelijk vermeld dat zelfmedicatie in ernstige 
gevallen nooit de rol van de huisarts kan en mag  

 
 
overnemen. Belangstellenden kunnen een e-mail  
sturen naar fbpeet02@gmail.com met het verzoek het 
cursusmateriaal per mail toegestuurd te krijgen. Zij 
kunnen het dan uitgeprint meenemen naar de lezing. 
Benieuwd? Van harte welkom op woensdag  
12 juni van 10.30 tot 12.00 uur in Dorpshuis De 
Schulp, Visweg 45 in Egmond-Binnen. Koffie/thee  
1 euro, de lezing/workshop is gratis!

Lezing over homeopathie
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Bureau Aldoende 
tennistoernooi voor junioren

HEILOO - Van 14 t/m 16 juni 
wordt het eerste Bureau 
Aldoende open tennistoernooi 
gespeeld bij TC Heiloo United. 
Een open tennistoernooi voor 
jeugdspelers van 10-18 jaar. 
Naast tennis is er een uitgebreid 
randprogramma. Er is nog ruim-
te voor een aantal spelers, maar 
de inschrijving sluit 9 juni.

Jeugdcommissie, horeca, trai-
ners en Bureau Aldoende hebben 
de handen ineengeslagen om een 
fantastisch programma in elkaar te 
draaien. Naast de eigen wedstrij-
den worden er bijvoorbeeld tennis- 
en padelclinics gegeven, is er een 
demonstratiewedstrijd en kun je 
buikglijden.

Sponsoren Bureau Aldoende en 
Groot Wegenbouw maken het moge-
lijk dat de deelnemers als topspor-
ters in de watten worden gelegd. 
Niet voor niets trekt het toernooi 
ook spelers van ver buiten Heiloo. 

Zo komt er een groep tennissers uit 
Almere die ook in Heiloo blijft over-
nachten. Lastminute deelnemers 

kunnen nog tot 9 juni inschrijven  
via www.toernooi.nl.

Er is nog ruimte voor een aantal spelers!       Aangeleverde foto

HEILOO - Op de vroege ochtend van zaterdag 1 juni stonden er weer een heleboel leerlingen van 
Zwembad Loos klaar om de hun geleerde zwemkunsten te laten zien in Zwembad De Hout. Voor hun 
A-diploma stonden de volgende leerlingen klaar: Anne, Justin, Jesper, Christian, Kick, Door, Emma, 
Jenna, Sophie, Maartje, Alexander, Femke, Cato, Juul, Saar, Sebastiaan, Wout, Felix, Davyen, Daan, 
Britt, Noud en Joris. Voor B: Leon, Teun, Annemijn, Merijn, Thijmen, Mara, Amélie, Elia en Sibren.
En als laatste voor C: Leticia. Van harte kanjers!            Aangeleverde foto 

A-, B- en C-diploma's Zwembad Loos

HEILOO - Na een zeer succesvol seizoen mag HSV7 zich kampioen noemen. Na een geslaagde over-
winning (12-2) op Kolping Boys half mei, en nadat Alcmaria Victrix (de nummer twee in deze com-
petitieronde) tweemaal gelijk had gespeeld, kon HSV7 zich vanaf vorige week al kampioen noemen. 
Afgelopen zondag stonden de mannen in de hitte zes kwartier op het veld, waarna de champagne 
rijkelijk vloeide en het kampioenschap eindelijk gevierd kon worden! Boven v.l.n.r.: Thomas, Wiebe, 
Jasper, Mart, Erik, Stefan, Tim, Maike en Sen. Onder v.l.n.r.:  Milco, Maurice, Marcel, Jorrit, Davey, 
Thijs, Sjors en Robin.                 Aangeleverde foto

HSV seniorenteam 7 kampioen seizoen 2018/2019

HEILOO - Vóór het team van Robbert Michielsen vorige week 
zaterdag moest spelen tegen Always Forward, werd al duidelijk 
dat de naaste concurrent niet had gewonnen. Daarmee werd 
JO16-1 kampioen van de 1e klasse. Dit was geen reden om er niet 
vol tegenaan te gaan en het fluitsignaal klonk bij winst van 2-5 
voor De Foresters. Hierna werd het kampioenschap uitbundig 
gevierd, onder het toeziend oog van de meegereisde supporters. 
Thuis bij De Egelshoek werd het kampioensfeest voortgezet met 
een door slagerij Snel verzorgde barbecue. Ook andere teams 
van De Foresters vierden daar hun kampioenschap.  Aangeleverde foto

De Foresters JO16-1 ongeslagen kampioen

HEILOO - De meiden van Terriërs team MB2 zijn er, op bezoek 
bij de directe concurrent Xenios, na een spannende ontknoping 
in geslaagd de kampioensschaal mee naar Heiloo te nemen. De 
dames van coach Joris hebben het dik verdiend. Gefeliciteerd 
Eline, Sara, Lara, Arjane, Inge, Nienke, Isa K., Lieke K., Marleen, 
Djo, Isa M., Lotus, Lieke S., June en Isabella!             Aangeleverde foto

Meiden MB2 nemen kampioensschaal mee naar Heiloo

Victorie leert zeilen bij 
scouting Stierop

HEILOO - Het is traditie dat de 
leden van o.a. scouting Victorie 
Heiloo de fijne kneepjes van 
het zeilen leren tijdens de vier 
dagen van het hemelvaartweek-
end. 

Dit werd de leden geleerd door 
de leiding van scoutingcentrum 

De Stierop in Uitgeest en externe 
instructeurs. Met circa 100 deelne-
mers werd er ook gezellig samen 
gekampeerd. Aan het einde van dit 
weekend hadden acht leden hun 
CWO zeilinstructeur niveau 2-diplo-
ma gehaald en is bij iedereen het 
zeilniveau verbeterd.

De fijne kneepjes van het zeilen leren.       Aangeleverde foto 
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Liesbeth van Zelst – Oud
Uw persoonlijk reisadviseur
 
T. 06-48818568
W. www.reisadviesvanlies.nl

With us... it’s personal

www.uitvaartdekker.nl

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

UITVAART OP MAAT BUDGET CREMATIE BASIS CREMATIE ALL-IN CREMATIE

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

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

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

      

 

 

 

 

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen 

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

www.uitvaartverzorging-groot.nl 

 

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

Omdat  
ieder  

vaarwel  
bijzonder 

is...
Henny Stoop

medisch pedicure • voetreflexmassage

Ca
rin

’s voetverzorging

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

www.carinsvoetverzorging.nl

Op 31 mei 2019 zijn wij  
trotse ouders en grote zus  
geworden van onze zoon 
 

Jan Theodor Junior Dekker 

Ton, Yvon en Tess Dekker
Oosterzijweg 130, 1851 PS Heiloo

Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze lieve vrouw, moeder en schoonmoeder

We zullen haar vreselijk missen. 

Lex Schipper 
Michiel en Roosmarij

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Joke Schipper-Lieuwes
Djakarta, 
16 december 1951

Heiloo,
23 mei 2019

Ik werk met 
mijn hartmijn hart

GOED GELDVERDIENENMET DE LEUKSTEVAKANTIEBAAN!

solliciteer bij
magentazorg.nl/vakantiekracht

Frank Sinatraplein 85 Beverwijk - 0251 - 730 039 - restaurantinger.nl
Geopend do, vr, za, zo

Volg ons via Facebook, Instagram en Linkedin

VERRASSEND CULINAIR

RIBEYE

VA D E R D A G

RIBEYERIBEYE
AUSTRALISCHE

Inclusief frites en sla

RESTAURANT INGER

€27,50
p.p.

LUNCH EN DINER
VA D E R D A GVA D E R D A G
ZO. 16 JUNI

Hét administratiekantoor 
voor de zzp-er, 

eenmanszaak en vof

Bel voor gratis
intakegesprek!

brigitte@jebedrijfoporde.nl
www.jebedrijfoporde.nl

06-51649282 

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

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

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

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

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

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

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

LET OP! Kim’s Haarsalon 
heeft een nieuwe adres. Dat 
is: Kennermerstraatweg 464B 
1851NG Heiloo. Bij het mooie 
Willibrordus Business Center. 
Aloysius gebouw eerst ver-
dieping trap en lift aanwezig, 
ruimte 1.4.02. Graag zie ik u 
daar voor een afspraak. Groet-
jes Kim. Tel:0630042383.

SALE SALE SALE Shop 
nu jouw zomer outfit met 
korting!! Nu 40% korting 
bij SUNNY DREAMS op de 
gehele fashion col`19. Oa op 
Boho bikini-slippers-Studio 
Anneloes-hot lava-Freebird-en 
nog veel meer! (muv de basis 
collectie van Studio Anneloes) 
Sunny Dreams, Stationsplein 3, 
Heiloo, tel:072-5339441

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

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



EMILSEN SALON: Knippen, 
manicure, pedicure, harsen. 
Knippen kids €12, Knippen 
Volw. €17, Haren verven vanaf 
€45, manicure incl.nagellak 
€18,50, pedicure compl. €25, 
gelnagels €35 en kadobonnen 
te koop. Ma t/m Za geopend 
op afspraak. Groenelaan 1, 
Heiloo. 06-5380 6959 www.
emilsensalon.nl

SALE SALE SALE Shop 
nu jouw zomer outfit met 
korting!! Nu 40% korting 
bij SUNNY DREAMS op de 
gehele fashion col`19. Oa op 
Boho bikini-slippers-Studio 
Anneloes-hot lava-Freebird-en 
nog veel meer! (muv de basis 
collectie van Studio Anneloes) 
Sunny Dreams, stationsplein 3, 
heiloo, tel:072-5339441

GARAGE SALE achter de 
Driestal 42 Heiloo op 15-6-2019 
van 10:00 t/m 16:00
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6 juni
Open 
Huis
Benieuwd naar de 
 beschikbare woningen 
in aanbouw? 
Van 19.00 - 20.00 
 ontvangen wij u graag op 
de  bouwplaats, ingang 
 Schipperslaan, Limmen 
(het project ligt tussen 
 Hogeweg/Nieuwelaan/ 
Schipperslaan te Limmen)

woneninacacia.nlRietveld Makelaars 
072 - 505 14 64
www.rietveldlimmen.nl

VLIEG Makelaars 
023 - 553 00 55
www.vlieg.nl

Verkoop en inlichtingen 

nog 2
te koop

Limmen

ZO
ND

AG
 16

 JU
NI

10
:00

 - 1
5:0

0

ROMMELMARKT
Werkendelslaan

SPRINGKUSSEN    POPCORN    Schminken    CREPES   KRAAM       koffiebar 

Reparatie kunstgebit

Tandprothetische praktijk Weijer
072 - 5331902

Nieuw kunstgebit?

Tandprothetische praktijk Weijer
072 - 5331902

’t Ros Beyaert zoekt een 
SECRETARIS

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

@gmail.com

LET OP! Kim’s Haarsalon 
gaat VERHUIZEN! Naar het 
Willibrordus Business Center 
het Aloysius gebouw. Kenner-
merstraatweg 464B 1851NG 
Heiloo. Het is op de eerste ver-
dieping ruimte nummer 1.4.02. 
Lift en trappen aanwezig. Per 
11 juni zit ik op de nieuwe 
locatie. Tot snel! Groetjes Kim.

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

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

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

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

LET OP! KIM’S HAARSALON 
bestaat 5 jaar! En dat vieren 
wij met een mooi nieuw pand 
bij het WBC! 11 juni is de ope-
ning van de nieuwe zaak! Dat 
wil ik graag met u vieren. U 
bent welkom vanaf 3 uur met 
een borrel en hapje. Iedereen 
krijgt een leuke attentie. Ken-
nermerstraatweg 464B 1.4.02

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

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

SALE SALE SALE Shop 
nu jouw zomer outfit met 
korting!! Nu 40% korting 
bij SUNNY DREAMS op de 
gehele fashion col`19. Oa op 
Boho bikini-slippers-Studio 
Anneloes-hot lava-Freebird-en 
nog veel meer! (muv de basis 
collectie van Studio Anneloes) 
Sunny Dreams, Stationsplein 3, 
Heiloo, tel:072-5339441

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

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

CARE 
FOR
HAIR

CHINEES 
RESTAURANT 
KANG WAH

Mijn vader is de gaafste vader aller tijden en verdient dit pakket omdat:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De winkeliers van Het 
Hoekstuk hebben een 
leuke vaderdagactie 
verzonnen.

Lever de onderstaande strook in bij de Albert Heijn in Het Hoekstuk

  Inleveren vóór donderdag 13 juni 18.00 uur !!

Mijn naam is:  .............................................................................................

Mijn leeftijd is:  .............................................................................................

Mijn telefoonnummer is:  .............................................................................................
Voor alle 
vaders

BURGER

✂

     Voor de   
allergaafste 
    vader!

Afgelopen Moederdag hebben wij 
als winkeliers van Het Hoekstuk 
tien moeders blij gemaakt met 

een mooi pakket. Deze actie is 
zo goed ontvangen dat wij deze 
ook voor Vaderdag organiseren.

Wij gaan 10 vaderdagpakketten 
uitdelen aan de liefste vaders van 
Heiloo. Waarom is jouw vader 
de liefste, leukste, grappigste, 
stoerste vader en verdient hij 
een mooi pakket? 

STOERSTEVADER



VRIJ
ENTREE

14 t/m
16 juni
2019

CULINAIR
HEILOO

5 JAAR
2014

2019

LANDGOED 
WILLIBRORDUS

www.culinairheiloo.nl

Herberg Jan     Wijndijck     Kaashuis Tromp     Miss Bean     Dutchef    

De Kamer     Keuken met Karakter     Dampegheest



         

Een jubileumjaar voor 
Culinair Heiloo en Herberg Jan

>  Miss Bean staat voor vegan, 
suikervrij, glutenvrij en 
biologisch eten, waarvan je 
kunt genieten zonder dat je je 
schuldig hoeft te voelen. 

De gerechten, hapjes en 
taartjes zijn allemaal gemaakt 

zonder gekke toevoegingen 
en met heel veel liefde.

>  Kom proeven van heerlijke 
zoete taartjes, hartige 
taartjes, borrelhapjes en soep 
tijdens Culinair Heiloo 2019.

Restaurant & Bar De Kamer heeft afgelopen najaar zijn 
deuren geopend in het centrum van Heiloo, nabij het 
prachtige witte kerkje. Met het moderne interieur en 

gezellige sfeer heeft deze horecazaak een ware regiofunctie. 

Zo kun je plaatsnemen aan de langste bar 
van Noord-Holland, ruim 27 meter! 

Hier kun je genieten van heerlijke barista kof� e, 
meer dan 20 open wijnen, 4 Speciaalbieren 

van de tap en ons ruime assortiment 
trendy Cocktails en Gin & Tonic

DE BBQ
PROFESSIONALS 
UIT DE REGIO

Alweer 10 jaar runnen Annemarie en Willem met enorm veel 
plezier en inzet hun kaasspeciaalzaak in winkelcentrum ’t Loo.

Met altijd minimaal 240 soorten kaas op voorraad is er voor ieder 
wat wils. Meer dan indrukwekkend is het enorme aanbod in 

boerenkazen uit zowel binnen– als buitenland. 

Sinds een aantal jaren wordt er intensief 
met WijnDijck samengewerkt. 

Mooie kazen en prachtige wijnen! 

En de bijzondere combinaties daarvan zijn legio! Maar ook het
uitgebreide assortiment aan bieren geeft de lekkerbek veel genoegen. 

Talloze mooie smaakmomenten zijn voorhanden!

U kunt daar ruiken, proeven, beoordelen en van alles vragen over die wijn.
Idealer kan het niet. U moet er alleen even een � ink aantal kilometers voor 

rijden en….. die wijnen vinden het meestal ook niet écht � jn in uw 
bloedhete kofferbak op de weg terug.

Om het u iets makkelijker te maken biedt ‘WijnDijck’ u de helpende hand: U hoeft 
voor de mooiste wijnen niet naar Frankrijk want wij halen al die wijnen -héél voor-
zichtig- voor u naar Nederland met gespecialiseerd en geklimatiseerd transport. 
WijnDijck is gespecialiseerd in 100% eigen import van wijnen uit de Elzas, Loire, 

Bourgogne, Mâconnais, Beaujolais, Noord- en Zuid-Rhône, Ventoux, Provence en  
Languedoc-Roussillon, direct bij de wijnboer vandaan.

Kijk gerust op onze website: www.wijndijck.nl. Bestellen kan via de website
 of maak een afspraak om uw wijn bij ons te komen afhalen. 

WijnDijck is gevestigd in Heiloo aan De Wagenmaker 8, 1851 PX Heiloo.

Met tientallen vrijwilli-
gers wordt het bier ver-
der verwerkt tot in de 
� es en fust. En verkocht 
door heel Nederland in 
slijterijen en cafés.
De naam van de 
brouwerij is afgeleid 
van een verstevigd 

herenhuis genaamd 
“Huize Dampegheest”, 
dat van de 14e tot in de 
19e eeuw in Limmen 
heeft gestaan. Het 
toeval wil dat er zelfs 
een bierbrouwer “Gerrit 
Schouten” van de 
Haarlemse brouwerij 

“De Olyphant” heeft 
gewoond van 1632 
tot 1680. In 1846 is het 
huis helaas gesloopt. 
Het silhouet van dit 
huis is in het logo 
van brouwerij 
Dampegheest 
verwerkt.

Voor het 5e jaar de Herberg op Culinair 
Heiloo en we hebben er weer heel veel 
zin in! Wij ontvangen jullie graag voor 
lekkere hapjes, drankjes en veel gezel-
ligheid op Culinair en op de afterparty in 
Herberg Jan! 

BIJGAAND ALVAST EEN 
SNEAK PREVIEW VAN ONZE 

CULINAIRE KAART.

Altijd een feest! 
Een stoere plank ;) 

met allerlei lekkers voor zijn 
tweeën, vieren, zessen…

Little tasty’s
8 luxe belegde crostini’s                                                                                                                            

VEGAN springroll 
met kimchi, tofu en sojasaus 

Geroosterde tonijn classic 
met wakame, sojasaus en wasabi  

Alles met liefde gemaakt
door onze chefs! 

WAT IS ER MOOIER DAN WIJN 
RECHTSTREEKS BIJ DE WIJNBOER HALEN ?

Gedreven door passie voor 
BBQ en mooie producten 
zijn wij twee jaar geleden 
begonnen met The Dutchef. 
Wij verzorgen BBQ catering 
voor diverse partijen, 
feesten en festivals maar 
ook masterclasses.

Wij specialiseren ons in lange berei-
dingen waarbij grote stukken vlees 
soms wel 15 uur op de BBQ liggen te 
garen. In onze vrije tijd doen wij mee 
aan BBQ wedstrijden over de hele 
wereld, dit met succes. We hebben al 
meerdere prijzen in de wacht weten te 
slepen en hier zijn wij best trots op.

Sinds 2008 is brouwerij Dampegheest of� cieel. Eigenaar Kees Koot 
brouwt samen met zijn broer Rinus 500 hectoliter per jaar. 

Groots in genieten

Tuin & Groenshop

5 JAAR
2014

2019

CULINAIR
HEILOO

Keuken met Karakter
Op de unieke locatie Landgoed Willibrordus bevindt zich restaurant 

Keuken met Karakter.

Het restaurant biedt culinaire hoogstandjes, met een lunch- en diner-
kaart die nét even anders is. Kijk eens op onze website www.keuken-

metkarakter.nl.
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Groots in genieten

Tuin & Groenshop

5 JAAR
2014

2019
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Keuken met Karakter
Op de unieke locatie Landgoed Willibrordus bevindt zich restaurant 

Keuken met Karakter.

Het restaurant biedt culinaire hoogstandjes, met een lunch- en diner-
kaart die nét even anders is. Kijk eens op onze website www.keuken-

metkarakter.nl.



Culinair Heiloo past in het 
beleid van de omgekeer-
de integratie. Dit houdt 
in dat naast het streven 
cliënten tijdens hun be-
handeling zoveel mogelijk 
in de maatschappij te 
houden, er ook getracht 
wordt de maatschappij in 
sociaal en cultureel op-
zicht zo dicht mogelijk bij 
de cliënten te brengen.
Dit gebeurt op verschillen-
de manieren.

Denk bijvoorbeeld aan 
het programma van de 
Cultuurkoepel en de 
diverse musea in het 
hoofdgebouw, maar ook 
aan leer- en werkbedrij-
ven als restaurant Keuken 
met Karakter, Theeschen-
kerij de Trog, de kaasma-
ker, de drukkerij en de 
kwekerij.
De Verhalenkamer, annex 
het VVV-informatiepunt 
en de Landgoedwinkel, 
neemt op het Land-
goed een centrale plek 
in. Bezoekers vinden 
er informatie over het 
verleden en heden van 

de psychiatrie en kunnen 
er excursies boeken of 
landgoedproducten, 
kaartjes voor de Cultuur-
koepel of een VVV-pasje 
aanschaffen.

Culinair Heiloo onder-
steunt de Verhalenka-
mer met een � nanciële 
bijdrage.  Daarmee 
worden dit jaar lesbrieven 
voor scholen gemaakt 
en wordt het paard van 
kunstenaar Rob Scholte 
gerestaureerd.     

CULINAIR
HEILOO

 

KINDER-
ACTIVITEITEN

Ook dit jaar is er tijdens Culinair Heiloo aan 
de kleintjes gedacht! Er zijn diverse activiteiten en 

attracties zoals springkussens en schminken.

In de Herberg Jan Kids Corner staan toegewijde 
nanny’s klaar. Naast allerlei leuke spelletjes 

is er ook een knutselhoek. En voor de kleintjes 
hebben we heerlijke PANNENKOEKEN!   

AGENDA

www.culinairheiloo.nl

 VRIJDAG

DJ Xavier
Troubabroers
& Dja Fya
 ZATERDAG

DJ Thijs, Ashgrove & Jus
 ZONDAG

DJ Thijs 
en Live-act

�


