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

HOUTHAKKERS 
KIPSTEAKS

4 STUKS € 6,50

BIEFSTUK-
SPIESEN

4 STUKS € 7,95
 

BEIERSE 
FRIKANDELLEN
4 STUKS € 5,95

HUIS 
VERKOPEN?

Wij gaan  
voor de hoogste 

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

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

Onderhoud en reparatie 
aan alle merken auto’s

Healthyjeltje’s 

gezonde groentesmoothie

Als je met gezonde groentesmoothies begint is de verlei-

ding groot telkens dezelfde ingrediënten in de smoothie te 

doen. Bij mij is dat winterpostelijn, zo lekker!!  maar win-

terpostelijn is niet meer verkrijgbaar dus nu liep ik geluk-

kig tegen wat anders aan, RAAPSTELEN!! Het is verstan-

dig om af te wisselen met verschillende groentes vanwege 

de gifstoffen die er naast alle heerlijke vitaminen en mine-

ralen toch ook inzitten. Dus vandaag werd het:

Dit geeft nog een extra boost! Kijk voor meer info op 

www.  cbdpowerpowder.nl

Doe alles in een grote blender en leng aan met koud wa-

ter. Vanwege de citroen kun je deze smoothie Max. 3 da-

gen bewaren in glazen flessen in de koelkast! Zo wordt 

het heel makkelijk om voldoende groente en fruit binnen 

te krijgen! Heb je lekkere trek of een keer geen tijd om 

een heel gezonde maaltijd klaar te maken, dan staat er 

altijd een groentesmoothie klaar! Volg voor meer recep-

ten Healthyjeltje op Facebook of Instagram.

www.healthyjeltje.com

•  1 avocado en 1 banaan

• een heel plantje basilicum

• bosje raapstelen 

• 1 stronk witlof

• stukje verse gember

• ananas (vers of uit blik maar op eigen sap!)

• 1 biologische citroen met schil

• een schepje CBD POWER POWDER 

RECEPT

MEDISCH Genieten van de zon

Zeker in de zomer moet de huid gedurende de hele 

dag extra beschermd en verzorgd worden tegen de 

 schadelijke effecten van de zon; van zonsopgang tot 

zonsondergang. Maar wat is goed beschermen want de 

zon heeft ook een positief effect op mensen. Warmte 

en licht zorgen ervoor dat we ons goed voelen. 

Karin Rutte  
 • Schoonheidsspecialiste Caring,   

praktijk voor huidverzorging 

Santpoort
www.caringsantpoort.nl

over de auteur
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Deze week het thema
lijf en gezondheid 
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a d v e r t e n t i e s

Het spoordek wordt klaargemaakt voor vervoer.          Foto: STiP Fotografie

Plaatsing spoordek 
spectaculair schouwspel

HEILOO - Zondag is onder grote 
belangstelling het spoordek 
op de Vennewatersweg ingere-
den. Ongeveer 500 mensen zijn 
afgekomen op dit spectaculaire 
schouwspel.

De vele toeschouwers moesten 
zondagochtend wel wat geduld heb-
ben. De harde wind die op zaterdag 
over het land raasde zorgde voor 
een paar uur vertraging bij het inrij-

den van het spoordek. Het plaatsen 
van de damwanden kon op zaterdag 
pas laat beginnen door de harde 
wind. Zondag rond 12.00 uur werd 
het wachten van het publiek dan 
toch echt beloond. Het spoordek lag 
op zijn plaats. In het pinksterweek-
end is er vervolgens verder gewerkt 
aan het afwerken van het spoordek, 
het terugbouwen van het spoor 
en het afwerken en testen van het 
spoor. Mobilis-Hegeman en Prorail 

hebben hard gewerkt om alles voor 
elkaar te krijgen en alle werkzaam-
heden werden ondanks de opge-
lopen vertraging volgens schema 
afgerond. Dinsdagochtend reed de 
eerste trein volgens planning over 
de nieuwe spooronderdoorgang. 
Voor meer foto’s zie pagina 7.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Mar en Tien in actie 
tegen kanker

HEILOO - Al zo’n 12 jaar trok-
ken de twee vriendinnen 
Mariëlle Apeldoorn (40) en 
Jantien Wijker (39) wekelijks 
hun baantjes in Zwembad Loos, 
maar twee jaar geleden werd 
Jantien opeens erg ziek.

Jantien bleek borstkanker te 
hebben en een operatie en bestra-
ling volgden. Ze was pas 37 jaar en 
haar jongste was net drie maanden. 
“Dan verwacht je dat niet,” vertelt 
ze. Mariëlle heeft de ziekte al meer-
dere malen van nabij moeten aan-
schouwen. Ze besloten om samen in 
actie te komen en geld in te zamelen 
voor onderzoek naar kanker. “De 
Elfstedenzwemtocht van Maarten 
van der Weijden past helemaal  
in ons straatje.”

Eigenlijk wilden ze vorig jaar al 
met Maarten meezwemmen, maar 
de tumor bij Jantien bleek onvol-
doende afgenomen en ze moest 
onverwacht zestien chemobehande-
lingen ondergaan. “Ik werd zo ziek. 
Er waren dagen dat ik mijn bed niet 
uit kon komen van de pijn, vooral 
van de injecties die de bloedcellen 
laten herstellen na de chemo. Ik 
kon zelfs niet meer voor mijn kin-
deren zorgen. De behandelingen 
duurden van mei tot en met okto-
ber 2018. Daarna verliep mijn her-
stel veel sneller dan verwacht. Als 
ik terugkijk, had ik nooit kunnen 
denken dat het nu zo goed met me  
zou gaan.”

Tekst: Monique de Jager

• Lees verder op pagina 3

Links Mariëlle en rechts Jantien die natuurlijk ook in open water 
hebben getraind.         Aangeleverde foto

 
HEILOO - Vandaag worden de uitslagen van de vmbo, 
havo- en vwo-examens bekendgemaakt. Een span-
nende dag dus voor de leerlingen die in mei de  
examens hebben afgelegd. Ken jij iemand die 
geslaagd is en wil je diegene graag feliciteren of  
vertellen hoe trots je op hem of haar bent?  
Plaats dan gratis een online felicitatie!

 
 
 
Stuur een mailtje naar redactie@uitkijkpost.nl met  
daarin de naam van de geslaagde, de opleiding  
waarvoor het diploma is behaald en de afzender.

Uitkijkpost zorgt ervoor dat de felicitatie zo snel 
mogelijk online komt te staan op  
www.uitkijkpostmedia.nl/familieberichten

Iemand geslaagd? Plaats gratis een online felicitatie!
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Lijstenmakerij

DE LIJST
Het nieuwe adres per januari 2016

winkel en kwaliteitscentrum 
”Willem de Zwijger” 
Frederik Hendriklaan 8
1814 JP  Alkmaar
Tel. (072) 515 01 63

• ca. 4.000 verschillende profielen  
in hout en aluminium

• spiegels in alle maten, ook met facet
• ruim assortiment zuurvrije passe-partouts
• vakkundig wassen, strijken en  

opspannen van borduurwerken
• opplakken van foto’s op polystyreen
• van normaal tot museumglas
• gratis parkeren voor de deur

Openingstijden
Dinsdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Woensdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Donderdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Vrijdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
*Donderdagavond en overige tijden 
op afspraak

Lijstenmakerij

DE LIJST
Het nieuwe adres per januari 2016

winkel en kwaliteitscentrum 
”Willem de Zwijger” 
Frederik Hendriklaan 8
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• spiegels in alle maten, ook met facet
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50%
Korting

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

50%
KORTING

Vaderdag  actie

Accu boor-/schroefmachine Graphite 10,8v li-ion

119,90
59,95

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

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

TOYOTA YARIS VERSO € 2.950,-*
1.3 VVT-i Luna 5-drs

blauw metallic, ’00, 122.222 km, ABS, 
4 airbags, stuurbekrachtiging, centrale 
deurvergrendeling met afstands-
bediening, elektr.spiegels 
(verwarmd), airconditioning, 
TREKHAAK (afneem-
baar), radio, boordcom-
puter, etc.
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* RIJKLAARPRIJS!
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* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA YARIS 5-DRS € 13.950,-*
1.0 VVT-i Comfort airco

zwart metallic, ’18, 7.148 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen voor, elektr.spiegels (verwarmd), airconditioning, 
dagrijverlichting, Bluetooth, lichtmetalen velgen, 
mistlampen voor, in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, centrale vergren-
deling met afstandsbediening, 
radio/cd-speler, audio- en 
telefoonbediening op 
stuurwiel, in hoogte 
en diepte verstelbaar 
stuurwiel, mistlampen 
voor, etc.  

* RIJKLAARPRIJS!

O
C
C
A
S
I
O
N

dagrijverlichting, Bluetooth, lichtmetalen velgen, 
mistlampen voor, in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, centrale vergren-
deling met afstandsbediening, 
radio/cd-speler, audio- en 

* RIJKLAARPRIJS!

I
O

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

TOYOTA YARIS € 4.950*
1.3 VVT-i Luna 5-drs

blauw metallic, ’07, 167.996 km, ABS, 7 air-
bags, stuurbekrachtiging, elektr.ramen 
voor, elektr.spiegels (verwarmd), 
airconditioning (climate control), 
TREKHAAK, radio/cd-spe-
ler, lichtmetalen velgen, 
centrale vergrendeling 
met afstandsbediening, 
boordcomputer, in hoogte 
verstelbare bestuurders-
stoel, mistlampen voor, etc.

BOVAG
GARANTIE6MND
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* RIJKLAARPRIJS!

Alle prijzen zijn incl. € 599 rijklaar maken

blauw metallic, ’07, 167.996 km, ABS, 7 air-
bags, stuurbekrachtiging, elektr.ramen 
voor, elektr.spiegels (verwarmd), 
airconditioning (climate control), 
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* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA AYGO 3-DRS € 2.950,-*
1.0 VVT-i Plus

grijs metallic, ’06, 121.190 km, stuurbe-
krachtiging, ABS, 4 airbags, ach-
terbank in delen neerklapbaar, 
centrale vergrendeling met 
afstandsbediening, 
elektr.ramen voor, 
radio/cd-speler, etc.

* RIJKLAARPRIJS!
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grijs metallic, ’06, 121.190 km, stuurbe-
krachtiging, ABS, 4 airbags, ach-
terbank in delen neerklapbaar, 
centrale vergrendeling met 

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

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

* RIJKLAARPRIJS!
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voor, elektr.spiegels, start/stop sys-
teem, radio/AUX/USB, lichtmetalen 
velgen, Bluetooth, toerenteller, 
CV met AB, airconditioning, 

* RIJKLAARPRIJS!

A
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FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

1.3 VVT-i Luna 5-drs

blauw metallic, ’00, 122.222 km, ABS, 
4 airbags, stuurbekrachtiging, centrale 
deurvergrendeling met afstands-
bediening, elektr.spiegels 
(verwarmd), airconditioning, 
TREKHAAK (afneem-
baar), radio, boordcom-
puter, etc.

blauw metallic, ’00, 122.222 km, ABS, 
4 airbags, stuurbekrachtiging, centrale 
deurvergrendeling met afstands-
bediening, elektr.spiegels 
(verwarmd), airconditioning, 

* RIJKLAARPRIJS!

VERKOCHT

TOYOTA AYGO 3-DRS € 3.450,-*
1.0  VVT-i Plus

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

* RIJKLAARPRIJS!
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* RIJKLAARPRIJS!
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1.0  VVT-i Plus

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

grijs metallic, ’06, 64.617 km, 
stuurbekrachtiging, ABS, 4 airbags, 
achterbank in delen neerklap-
baar, centrale vergrendeling 
met afstandsbediening, 
elektr.ramen voor, radio/

* RIJKLAARPRIJS!

VERKOCHT
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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...

Michael 
liefting

1. Waar ben je geboren en getogen? 
Ik ben geboren in het ziekenhuis van Beverwijk en heb tot  
anderhalf jaar geleden in Castricum gewoond.

2. Wat wilde je worden als kind?
Vroeger wilde ik politieagent worden. Als kind keek ik altijd naar 
politieseries en tijdens carnaval op school ging ik als agent  
verkleed.

3. Wat is jouw passie?
Sinds 1994 ben ik Formule 1-fan en volg ik alle races live op de 
televisie. Ik ben twee keer naar de Grand Prix van België geweest 
en kijk uit naar de race in Zandvoort volgend jaar.

4. Wat zoek je op reis?
Mijn ideale reis is een actieve maar ook ontspannen vakantie. 
Lekker wandelen in een mooie omgeving, zoals in Noorwegen of 
Schotland.

5. De persoonlijke vraag van Nienke Beenhakker:
“Wat maakt het wonen in Heiloo zo leuk voor jou?”

Dat het groot en erg groen is opgezet in Heiloo. Het geeft een  
ruimtelijk gevoel met veel grasveldjes, parken en bossen.

Ik geef de tien vragen door aan Janneke Bellekom.  
Mijn persoonlijke vraag aan Janneke is:

“Je hebt vorig jaar je diploma voor fysiotherapeut behaald.  
Zou je in de toekomst een eigen fysiotherapiepraktijk in  
Heiloo willen starten?”

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: 

Mar en Tien in actie 
tegen kanker

Mariëlle en Jantien zijn volop in 
training om op 22 juni 2 kilometer 
met Maarten van der Weijden mee 
te zwemmen. Ze hebben al geoe-
fend in wetsuits, wat ze erg zwaar 
vonden. Omdat open water heel 
anders is dan een zwembad, train-
den ze ook in het Alkmaardermeer, 
de kou vonden ze erg meevallen.

Vrijdag 21 juni begint Maarten 
van der Weijden om 17.30 uur zijn 
monstertocht in Leeuwarden en 
hij hoopt maandag 24 juni rond 
20.00 uur weer terug te zijn. Met 
de Elfstedenzwemtocht wordt geld 
ingezameld voor 11 doelen. Mariëlle 
en Jantien zwemmen speciaal voor 
onderzoek naar kinderkanker. Op 
zaterdag 22 juni zal Maarten van der 
Weijden rond 12.30 uur Stavoren 
passeren en Mariëlle en Jantien 
zwemmen daarna achter hem aan.

Inmiddels hebben de vriendin-
nen al meer dan € 3000 opgehaald, 
maar ze hopen dat het veel meer 
wordt. “Het zwemt een stuk lichter 
als je weet dat er een hoop geld bin-
nenkomt,” lacht Mariëlle. “Op deze 
manier kun je KWF steunen, ook als 
je geen kleingeld in huis hebt voor 
de collecte. En het is zo belang-
rijk: iedereen kent wel iemand die 
vecht tegen, of helaas is overle-
den aan kanker.” Doneren kan via 
www.11stedenzwemtocht.nl. De 
pagina van Mariëlle en Jantien is 
te vinden door ‘Mar en Tien’ in de 
zoekbalk te typen en daarna te kie-
zen voor ‘Teams’. Elk bedrag is wel-
kom en elke euro gaat rechtstreeks 
naar kankeronderzoek.

 

Tekst: Monique de Jager

Highlow Rangers Tour

HEILOO - Net als voorgaande 
jaren organiseren de Highlow 
Rangers ook dit jaar een gezel-
lige motor- en fietstocht door 
Noord-Holland en wel op zater-
dag 22 juni aanstaande.

Deelnemers kunnen meedoen 
aan een motortocht van circa 200 
kilometer en kiezen uit fietsrou-
tes van 30, 60 en 120 kilometer. 

Tijdens de verschillende routes is 
er een culturele en een sportieve 
stop. Onderweg wordt uiteraard 
gezorgd voor de lunch en een drank-
je. Traditiegetrouw wordt de tour 
afgesloten bij Café de Wit. Vanaf 
18.00 uur is er livemuziek van Kees 
Bemmel. De eerste twee consump-
ties voor de deelnemers zijn gra-
tis, maar natuurlijk is iedereen van 
harte welkom.

Net als de voorgaande jaren wil-
len de Rangers voor goede doelen 
rijden. Dit jaar is ervoor gekozen 
om o.a. Diewertje Burgering te 
steunen, die de marathon van New 
York gaat lopen voor KiKa. Een fan-
tastisch initiatief waar de Rangers 
graag een bijdrage aan willen leve-
ren. Op dit moment geneest 75 
procent van de ruim 550 kinderen 

die jaarlijks kanker krijgen. Het 
doel is om dit percentage te ver-
hogen naar 95 procent. KiKa werft 
o.a. fondsen voor onderzoek en het 
geven van voorlichting over kinder-
kanker. Daarnaast heeft de onlangs 
overleden Ranger Kees Burger, die 
een groot deel van de organisatie 
van deze tour op zich nam, een bil-
jart beloofd aan verzorgingshuis 
Overkerck. Deze mooie toezegging 
willen de Rangers dan ook heel 
graag waarmaken.

Wil jij meerijden met de motor-
tocht of een fietstour? Geef je dan 
nu op! De kosten zijn € 25,- inclu-
sief lunch en drankjes onderweg. 
Opgeven kan via highlowrangers@
gmail.com of Facebook.com/
highlowrangers.

Kunstparade Heiloo:
“Iedereen moet komen meegenieten”

HEILOO - “Iedereen moet 
komen meegenieten van de 
Kunstparade Heiloo,” aldus 
artistiek leider Teunis van der 
Zwart.

Eind juni viert Heiloo weer het 
Kunstparade-feest. Hoogtepunt van 

de zomer. Artistiek leider van de 
Kunstparade Heiloo is sinds vorig 
jaar Teunis van der Zwart.

Teunis van der Zwart (55) is 
natuurlijk vooral bekend als musi-
cus, en onlangs tekende hij nog voor 
de zevende aflevering op rij van de 
Music Meeting Heiloo, eveneens in 
de rol van artistiek leider.

Inderdaad zet hij zich graag met 
veel energie in om een groot publiek 
te laten delen in de vreugden van de 
kunst. “Kunst is even divers als het 
leven zelf en raakt heel direct aan 
de diepere lagen daarvan. Werelden 
gaan open voor mensen; zonder 
kunst wordt het leven kaal”. Dit zijn 
enkele statements die de relatie van 
Van der Zwart met de schone kun-
sten typeren. Zijn artistieke dromen 
en ambities kregen ruim baan via de 
conservatoriumstudie en de daarop-
volgende internationale carrière als 
hoornist, docent en dirigent. Maar 
hoog op zijn wensenlijstje stond 
nog steeds om serieus werk te gaan 
maken van de beeldende kunst.

Als inmiddels gearriveerd hoorn-
solist nam hij op z’n 35e een kloek 
besluit en koos voor een sabbati-

cal. Hij ging lessen volgen bij Iwan 
de Groot in Heiloo, en de schilder-
kunst kreeg een heel vaste greep 
op Teunis die er zich volgaarne in 
onderdompelde. Zijn schilderstijl 
kan worden gekarakteriseerd als 
geabstraheerd figuratief. Zijn huis 
hangt vol met artistieke resultaten 
uit die periode. Zo omstreeks zijn 
42e verjaardag stapte Van der Zwart 
terug in het oorspronkelijke muziek-
spoor.

In 2018 is hij aan boord gekomen 
van de Kunstparade Heiloo. “Het 
was een mooie maar ook een beetje 
spannende uitdaging, door de korte 
voorbereidingstijd. Maar met wat 
kunst- en vliegwerk ging alles heel 
goed en daar pluk je het jaar erop de 
vruchten van.”

Teunis zet nog even wat wetens-
waardigheden op een rijtje. De 
Kunstparade Heiloo duurt drie 
dagen: 28, 29 en 30 juni van 11.00 tot 
17.00 uur. Twintig vrijwilligers zijn 
bij de voorbereidingen betrokken 
geweest, en er zijn 120 deelnemers 
inclusief muzikanten. “Iedereen kan 
dus volop genieten, u bent meer dan 
welkom.”

De schilderstijl van Teunis is geabstraheerd figuratief.
             Aangeleverde foto
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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 die 
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

Heiloo Energie
een duurzaam burgerinitiatief

Wilt u meer weten? Kom dinsdag  18 juni om 20:00 u naar 
het Trefpunt: Abraham du Bois-Hof 2 Heiloo (inloop vanaf 
19.30 uur).  De toegang en koffie zijn gratis. Bent u niet in 
de gelegenheid te komen, onze Duurzame Renovatie  
Helpdesk is in september weer open op woensdagmiddag 
en zaterdag. Zie ook www.heilooenergie.nl

Heiloo Energie organiseert op dinsdag 18  juni 
een informatieavond met als onderwerp

VAN HET GAS AF,  
HET NIEUWE VERWARMEN

Dat we van het gas af moeten is langzamerhand wel 
duidelijk. Maar wat de beste oplossing is en welke  
betrouwbare en economische mogelijkheden er zijn is 
nog steeds de vraag. 

HET PROGRAMMA van de avond is als volgt:

• Warmtenet en warmtepomp, door Harm Hofman
•  Van Gronings gas naar duurzaam gas,   

door Tom Nijbacker

    Pauze

•  Vroege vogels zijn al van het gas af door Peter Boers
•  Met je buren samen van het gas af, hoe doe je  

dat, door Patrick Kuijper en Harm Hofman

Het bestuur van Stichting Dorpshuis  
De Schulp in Egmond-Binnen zoekt met

ingang van 1 september 2019 een

enthousiaste 
BEHEERDER (M/V)

Fulltime

Beloning conform de richtlijnen van het laatste Horeca-cao.

Sollicitatie met c.v. graag vóór 1 juli 2019 naar: 
Stichting Dorpshuis De Schulp, p/a.: Mw. L. Lentz,  

secretaris, Herenweg 112, 1935 AJ, Egmond-Binnen.  
E-mail: lia.rinnegom@gmail.com.

Taakomschrijving:
-  Ontwikkelen en uitvoeren van 

ideeën en plannen om het 
dorpshuis een centrale en 
actieve positie in de gemeen-
schap van het dorp te geven

- Gastheer/-vrouw zijn
-  Beheren van reserveringen 

en overige administratieve 
werkzaamheden

- Bardiensten draaien
-  Schoonmaak- en voorkomende 

onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren

Functie-eisen:
-  Proactief, ondernemend 

en verbindend kunnen zijn 
tussen dorpshuis en inwoners 
Egmond-Binnen

-  Zeer goede contactuele  
eigenschappen

- Klantvriendelijk en positief
- Flexibel
-  Aansturen assistent-beheerder, 

oproepkrachten en vrijwilligers 
-  Ervaring in de horeca is 

wenselijk
-  In bezit van diploma’s Sociale 

Hygiëne, BHV en Horeca, of 
bereidheid tot het behalen 
ervan, strekt tot aanbeveling

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-,  
 gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

STOFFEERDERIJ
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Computerhulp Alkmaar verleent service aan huis en kantoor. 
Maarten Hoogstadt en Koen Honhof helpen u graag met het 
oplossen van problemen met uw computer. Zij komen bij de 
klanten langs om problemen op te lossen of om service te verle-
nen. Zij verhelpen zowel hard- als softwareproblemen, en onder-
scheiden zich door alles zo duidelijk mogelijk en in begrijpelijke 
taal uit te leggen.

Beide mannen hebben hun sporen in de ICT de afgelopen jaren zeker 
verdiend. Maarten werkt inmiddels 10 jaar als zelfstandige. Daarnaast 
is hij ook nog in loondienst als ICT’er. “Na 20 jaar bijklussen begon 
het echt een beetje uit de hand te lopen. Daarom heb ik mij als zelf-
standige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.” Koen heeft in 
computerwinkels in Amsterdam en Haarlem gestaan. Toen deze door 
omstandigheden werden gesloten was het voor hem tijd om zijn droom 
waar te maken en zijn eigen bedrijf op te starten. Hierbij richtte Koen 
zich op particulieren en kleine bedrijven. Maarten leerde Koen kennen 
toen hij te veel klussen had en mensen nodig had die hem een handje 
konden helpen. Koen, die graag extra werk wilde doen, ging voor hem 
aan de slag. Die samenwerking verliep zoals beide heren het wensten. 
Inmiddels hebben ze samen een kantoor aan De Schrijnwerker betrok-
ken en sinds 1 april van dit jaar zijn ze gefuseerd.

Particulieren en kleine bedrijfjes
Maarten en Koen richten zich op particulieren en kleine bedrijfjes. Vaak 
bedrijfjes die vanaf de keukentafel worden gerund. Maarten: “Bij dit 
soort bedrijfjes en ook zeker bij de particulieren is het contact erg leuk, 
veel persoonlijker dan dat je bij een groot bedrijf binnen komt lopen.” 
Koen: “Inmiddels heb ik al zo’n 15 jaar een vaste klantenkring. Naast 
de particulieren en kleine bedrijfjes werk ik, maar ook Maarten, voor 
Theater de Vest en 113 zelfmoordpreventie. Mensen komen steeds terug 
als ze hulp nodig hebben. Maar nieuwe klanten zijn zeker welkom. Wij 
zijn werkzaam in het hele regiogebied van Den Helder tot Amsterdam.”

Diensten
Particulieren kunnen bij Computerhulp Alkmaar terecht voor onder 
andere een virus verwijderen, het opschonen/sneller maken van de PC, 
herinstallatie van PC of laptop en reparaties.

Werkzaamheden waarvoor bedrijven Maarten en Koen kunnen inzet-
ten zijn onder meer: onderhoud en reparaties, opzetten netwerken en 
beveiliging, serverbeheer, eerste- en tweedelijns werkpleksupport, 
installeren computers en software, en het aanleggen/opruimen van de 
bekabeling ten behoeve van netwerken en e-mail.

Indien gewenst komen de heren aan huis. Ook is telefonisch support 
mogelijk. Voor wie liever online hulp ontvangt is daar ook de mogelijk-
heid toe. Op afspraak is het mogelijk Maarten en Koen te bezoeken in 
hun kantoor aan De Schrijnwerker 14. “De koffie staat klaar,” aldus 
Koen en Maarten.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Computerhulp 
Alkmaar

Maarten Hoogstadt (l) en Koen Honhof (r).                      Foto: STiP Fotografie

De Schrijnwerker 14, 1851 PV Heiloo; tel.: 072-2205763;  
e-mail: info@computerhulpalkmaar.nl;  
website: www.computerhulpalkmaar.nl

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het 

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 

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

mogelijk. Voor aanmelding: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

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

graag duidelijk uw gegevens vermelden.

bedrijf 
belicht

Analoge service in de digitale wereld

Ondertekening Convenant 
Veilige School

HEILOO - Op donderdag 6 juni 
is het Convenant Veilige School 
2019-2023 ondertekend op 
het Petrus Canisius College in 
Heiloo. Een belangrijke stap om 
tot een veilig klimaat in en rond 
de school te komen. Een veilige 
school voor leerlingen, perso-
neel en bezoekers.

In het convenant staan eenduidi-
ge afspraken voor leerlingen, perso-
neel en bezoekers. Voor Heiloo zijn 
in het convenant afspraken gemaakt 
gericht op de behoefte van jonge-
ren. Het convenant werd onder-
tekend door de dames Elly Beens 
(wethouder) en F. Philipsen (jeugd-
arts GGD Hollands-Noorden). Ook 
de heren D.W.A. Ramler (directeur 
PCC), drs. F.A.M. van Pinxteren 
(voorzitter College van Bestuur van 
het PCC) en de heer T. Mooijman 
(bureau HALT) ondertekenden  

donderdagmiddag het convenant.

Veilig naar school
Onbezorgd naar school kunnen 

gaan lijkt in Nederland misschien 
een vanzelfsprekendheid. In de 
praktijk is dat niet altijd het geval. 
Een veilige leeromgeving, zonder 
criminaliteit, pesten en overlast, 
vergt voortdurende inspanning. 
Deze inzet kan niet zelfstandig door 
een school bereikt worden; zij heeft 
daarbij ondersteuning en hulp nodig 
van andere partijen zoals politie, 
bureau HALT, (jeugd)hulpverlening, 
zorgteams en de lokale overheid.

Convenant Veilige School 2019-
2023

Om versnipperde inzet te voor-
komen is samenwerking tussen 
deze organisaties van belang. Over 
de inzet van alle partijen zijn voor 
de komende periode afspraken 

gemaakt en vastgelegd in het conve-
nant ‘Veilige School 2019-2023’. Het 
biedt de mogelijkheid om samen tot 
een lokale en integrale aanpak te 
komen.

Praktijkvoorbeelden
Niet alleen leerlingen onderling 

hebben last van dergelijk gedrag. 
Ook docenten kunnen slachtof-
fer zijn van agressie en grensover-
schrijdend gedrag van leerlingen. 
Docenten krijgen bijvoorbeeld soms 
te maken met ouders die verhaal 
komen halen op school. Om goed 
onderwijs te geven en te krijgen, 
is het van cruciaal belang dat de 
school een sociale, veilige omgeving 
is. De betrokken instanties dragen 
met de ondertekening van het con-
venant hieraan bij.

Tekst: Yvonne van Stiphout

De ondertekenaars van het convenant tussen zeven leerlingen van het PCC.      Foto: STiP Fotografie

COLUMN

Dick de Scally

We worden allemaal ouder. De een 
wat ouder dan de ander. En als je 
de media (en de pensioenfondsen) 
mag geloven verandert een groei-
ende groep mensen in een soort 
die ze (oneerbiedig?) ‘de grijze golf’ 
noemen. Willen we dat, grijze golf 
worden?

Het antwoord heeft twee kanten. 
Een ervan is: het is maar waar je 
naar kijkt. Ik zie grijze koppies op 
e-bikes die de fietspaden bevolken 
of anders wandelaars op de voetpa-

den met behulp van nordic walking-
stokken. Tuinen zien eruit als vakan-
tieparken door dagelijks onderhoud 
en glimmend schoon staat de auto 
voor de deur, klaar om eventueel 
kleinkinderen op te halen om op te 
passen. Op weg naar de tennisbanen 
steken de rackets uit rugzakken. 
Musea, theaters, ouderenclubs, het 
is een en al vitaal bejaardendom.

Er is ook een andere, minder leuke 
kant van de ouderdomsmedaille. De 
vitaliteit gaat achteruit, sommige 
functies stoppen ermee, de PHPD 
(pijntje hier, pijntje daar) slaat toe, 
enge ziektes steken de kop op. Het 
afweersysteem hapert, het spier-
stelsel verslapt, de kwetsbaarheid 
neemt toe, allemaal ouderdomskwa-
len die je ongevraagd cadeau krijgt.

Kan dat allemaal niet vertraagd of 

voorkomen worden? Goed nieuws. 
Verouderingsexperts van verschil-
lende medische centra van naam 
gaan (voor 8,5 miljoen euro) onder-
zoek doen naar een gezondere ouwe 
dag. De vraag is: zijn er manieren 
om de kwaaldichtheid van de grijze 
golf te vertragen of te voorkomen? 
Meer weten? Tik online de zoekterm 
DuSRA in of kijk op www.nvvvo.nl.

Ik wil aan dat onderzoek bijdragen 
met een kleine hint, omdat niet 
bewegen het nieuwe roken is en 
veel ouderen te weinig bewegen. 
‘Je stopt niet met bewegen omdat je 
oud wordt, je wordt oud omdat je 
stopt met bewegen.’

En deze kan op het tegeltje ernaast: 
‘Sommige bergen zijn heel oud maar 
nog altijd groen.’

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

MENU SYMPATHIEK
 

Italiaanse carpaccio
Of Duo van gerookte zalm en tataki van tonijn 
met wakame, limoenmayonaise en kroepoek

***
Biefstukpuntjes met pepersaus

Of Verse vis van de dag
Of Risotto met paddenstoelen, pesto, 

Parmakaas en seizoensgroenten
***

Coupe Romanoff
(vanille-ijs, aardbeien en Romanoffsaus)

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

GESLAAGD?
WIJ TRAKTEREN 

JE OP ONS 
3 GANGENMENU 

SYMPATHIEK!
(bij minimaal 2 personen)

www.ambiance.nl/zonluik

 Zonwering
   Markiezen
  Raamdecoratie
  Rolluiken
 Garagedeuren

Het grote 
genieten

begint bij de grootste 
zonweringspecialist 

van Nederland

Bezoek onze 
inspirerende 
showroom!

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

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

LUNCHSPECIAL

Iedere twee weken een nieuwe 
lunchspecial

Broodje pulled beef met hoisin en 
zoetzure wortel

Salade met spitskool en kerrie

Tom kha kai soep

€6,95

13 juni t/m 26 juni

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

16 juni

VADERDAG

Verwen jouw liefste vader 
met een speciaal diner bi j

De Kamer

Een surprise meat2share 
voor €20 p.p.

KENNEMERSTRAATWEG 103 | HEILOO 

Onze programmacommissie heeft weer topartiesten aangetrokken voor een optreden in het 
enige echte theater van Heiloo, De Beun.  Er is voor elk wat wils: cabaret, muziek, toneel, dans en 
kindervoorstellingen. Hieronder een kort overzicht van de voorstellingen, dus maak uw keuze! 
Wij zien u graag in De Beun.

Kaartjes bestelt u gemakkelijk via www.vriendenvandebeun.nl
presenteert

dinsdag

08 okt
20.15 uur

zaterdag

16 nov
20.15 uur

donderdag

21 nov
20.15 uur

woensdag

27 nov
20.15 uur

zondag

20 okt
14.00 uur

zaterdag

07 dec
20.15 uur

zaterdag

14 dec
11 .00/14.00  
& 16.00 uur

zondag

22 dec
14.00 uur

zondag

19 jan
14.00 uur

zaterdag

22 feb
20.15 uur

zaterdag

21 mrt
20.15 uur

zondag

05 apr
11.00 uur
14.00 uur &
16.00 uur

donderdag

16 apr
20.15 uur

zaterdag

18 apr
20.15 uur

zondag

03 mei
14.00 uur

woensdag

27 mei
20.15 uur

LENETTE VAN DONGEN HENRY VAN LOON MICHELINE VAN HAUTEM VELDHUIS EN KEMPER

ERIC VLOEIMANS GROOT NIET TE VERMIJDEN JORIS LINSSEN KUINDERSMA & FIUMARA

LEBBIS AGEETH DE HAAN VIGGO WAAS GARE DE LYON

YENTL EN DE BOER JANKE DEKKER EN AMY EGBERS MENEER MONSTER GUIDO WEIJERS



HEILOO - De natuur hield nogal huis in Heiloo de afgelopen week. Code oranje, harde wind, hagelbuien, omgewaaide bomen en heel 
veel regen. Woensdag 5 juni zorgden hagelstenen zo groot als knikkers voor onheilspellend lawaai en schade aan auto’s. Afgelopen 
zaterdag waaide het zo hard dat verschillende bomen omwaaiden en voor overlast zorgden. Foto 1: Het onweer van woensdagavond 
laat zorgde voor indrukwekkende foto’s. (Foto: Tom Wester) Foto 2: Hagelstenen zo groot als knikkers op woensdagavond. (Foto: 
Stefan Antonisse) Foto 3: Een boom op het terrein van Landgoed Willibrordus hield het zaterdag voor gezien. (Aangeleverde foto)  
Foto 4: Ook deze boom uit de tuin van de Willibrorduskerk bleef niet overeind tijdens de storm. (Foto: Ingrid Damen)

HEILOO - In het pinksterweekend is er hard gewerkt aan de spooronderdoorgang op de Vennewatersweg, met als hoogtepunt 
het plaatsen van het spoordek op zondagochtend. Veel Heilooërs namen de moeite een kijkje te nemen bij dit spektakel. Foto 1: 
Petje af! Zaterdagochtend rond 10.30 uur zat Tom Baltus (11 jaar) als enige op de tribune in de regen. Een echte ‘fan’ dus! (Foto: 
Robert Baltus) Foto 2: Zaterdagavond werd er tot in de late uurtjes hard doorgewerkt. Deze foto is gemaakt vanaf de Groeneweg.  
(Foto: Ans Keijzer) Foto 3: Na urenlange vertraging ligt het spoordek zondagmiddag dan toch op zijn plaats. (Foto: STiP Fotografie) 
Foto 4: Op Eerste Pinksterdag was er rond de middag volop aandacht voor de werkzaamheden rondom de plaatsing van het spoordek.  
(Foto: Wouter Droge) 
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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!

1 3  J U L I  2 0 1 6

Hennepkwekerijop de Boog ontmanteld
HEILOO - Tijdens een regionale
actie, op dinsdag 5 juli jongstle-
den, heeft de politie in schuur-
tjes achter woningen op de Boog
in Heiloo hennepkwekerijen
aangetroffen. De aanpak van de
georganiseerde hennepteelt is
een landelijke prioriteit voor de
politie.

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

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

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

weggehaald. Het onderzoek wordt
voortgezet.

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

a d v e r t e n t i e

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheidensuccesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

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

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

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

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

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

van het bedrijf dat in onze gemeente

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

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij

gaan! De Willibrordschool heeft

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s

volgde het eindejaarsfeest waar een

Caraïbisch tintje aan werd gegeven.

Onder begeleiding van Samba Salad

zijn ontzettend mooie optredens

ingestudeerd. Hier werd erg van

genoten! Vervolgens kon iedereen

samen genieten van spelletjes, een

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische

musical Grease ingestudeerd

en voerde dit op dinsdagavond

uit: een optreden om trots op te

zijn! Woensdag werden ook deze

kinderen uitgezwaaid, nadat in de

ochtend het Juf Agnes-plein werd

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle

kinderen op om daarna te genieten

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  

Aangeleverde foto

Fietsbrug bij NieuweStrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting

van Heiloo op de A9 gerealiseerd.

Deze aansluiting komt ter hoogte

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding,

is naar verwachting in 2020

gereed.

Het programma ‘Nieuwe

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo,

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een

gebiedsontwikkelingsproject met

woningbouw, de ontwikkeling van

bedrijventerrein Boekelermeer, de

realisatie van een aansluiting op de

A9 en diverse groenprojecten in het

gebied. Een van de projecten onder

de noemer ‘groen’ is de nieuwe

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties,

GGZ Noord-Holland-Noord en

de burgemeester van Heiloo

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat

deden ze op verzoek van enkele

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten

gymmende kinderen in het geding

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over

de recente mishandeling van een

GGZ-medewerker een afdeling van

GGZ NHN, een verkrachting van

een bejaarde inwoonster door een

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding

voor de ongerustheid ontbreekt.

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles

te maken hadden, zo stellen ze.

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de

gymzaal en het sportveld op het

Landgoed 
Willibrordus.

Om deze reden zetten de

Meander en de Paulusschool

hun gymactiviteiten op het

Landgoed voort. Daar hoort ook

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere

GGZ-cliënten toch een keer een

gymles verstoren, luidt de vraag

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van

Obs Meander, de Paulusschool

en GGZ Noord-Holland-Noord

laten weten dat de gymdocenten

ten alle tijden een beroep kunnen

doen op GGZ-medewerkers op het

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”.

Ook laten de organisaties weten dat

ongeruste ouders van harte welkom

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt

met vertrouwen naar de toekomst.

“Wij houden de situatie op het

Landgoed altijd al goed in de gaten

en hebben regelmatig afstemming

met de scholen, de gemeente Heiloo

en de wijkagent. Hoewel niemand

natuurlijk kan weten hoe mensen

zich kunnen gaan gedragen. Maar

dat gevaar is er niet alleen op het

Landgoed Willibrordus, hetzelfde

geldt voor elke andere locatie.

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen

of als zich problemen voordoen.”

Schooldirecteur Koen Elbers van

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper.

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder

wijst hij erop dat de scholen een

eigen protocol hanteren in het geval

zich vervelende situaties voordoen.

“En dat protocol is echt niet alleen

toegespitst op het GGZ-terrein hoor,

we gebruiken het op alle locaties.”
‘Al 86 jaar vertrouwd’

Ook burgemeester Hans Romeyn

reageert op het onderwerp. Hij

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt

serieus te nemen. Toch maakt hij

zich geen grote zorgen. “Gelukkig

gymmen de kinderen al 25 jaar met

plezier op het terrein en wonen de

cliënten over het algemeen prettig

met andere inwoners samen. Dat

doet mij als burgemeester goed om

te zien. De cliënten horen bij het

dorp en in Heiloo zijn we daar

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de

schooldirecteuren maar ook met de

wijkagenten om te zien hoe het

gaat. Als er ongeruste gevoelens

zijn, vind ik het belangrijk dat we

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter

monitoren hoe we zorgen dat alles

goed blijft verlopen en daar ook

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet
alleen op het LandgoedWillibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN 

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M 

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt 

gelezen en beantwoord.

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

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

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

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.  

Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen
Heiloo en Castricum getekend

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

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

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

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

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

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

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

bundelen.          

Aangeleverde foto

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

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

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

Geen ontvangen?
Bel donderdag tot 12.00 uur:

0226 331020 
(Rodi verspreiding bv)

kijk ook op 
www.uitkijkpost.nl 

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

adressen waar u de 
Uitkijkpost kan ophalen

Code oranje in Heiloo

Volop aandacht Kijkdagen Spoor Heiloo
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culturele
agenda

       Heiloovan

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

MIDZOMERCONCERT 
– MAHLER 
SYMFONIE NO. 4

Begeleidingsorkest voor 
Noord-Holland.

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

23
jun

HET DUDOK 
QUARTET 
speelt strijkkwartetten van 

Haydn, Sjostakovitsj en Beethoven.
Aanvang 15.00 uur.

❯ WITTE KERK Kaarten via 
www.concertenwittekerk.nl

16
jun

OUD-STANDING 
HEILOO

Bijna vergeten verhalen, 
het vertelproject van het 
Oud-standing zomerprogramma

❯ THEESCHENKERIJ DE TROG, info & aan-
melden info@verhalenkamerwillibrordus.nl 
of 06-22795336.

17
jun

30, 31 AUG, 1 SEP 
WILLIBRORDUS
DRAAIT DOOR
Zet dit grote culturele evenement 
nu vast in uw agenda!

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

KIDS FOR ATTITUDE 
SPEELT DE MUSICAL 
ABELTJE
Landelijke primeur! De 
erfgenamen van Annie M.G. 
Schmidt, presenteren i.s.m 
Kindertheaterschool Kids 

with Attitude de Musical Abeltje
Aanvang 22 juni 19.30 uur. 
Aanvang 23 juni 12.00 en 16.00 uur 

❯ THEATER DE BEUN, Willibrordusweg 2 
Heiloo. Kaarten: www.kwamusicals.com

22
jun

23
jun

en

Wegens vakantie is de praktijk 
van dr. Poelakker gesloten  

van 28 juni t/m 14 juli. 
Waarneming: Dr. de Haan,  

tel.: 072-5322526
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Reactie van gemeente 
op ingezonden brief 

HEILOO - In de Uitkijkpost 
van 5 juni jl. stond een inge-
zonden brief van Atie Visser. 
De gemeente wil daar graag als 
volgt op reageren:

 
Beste mevrouw Visser,

U maakt zich zorgen over hoe u 
uw stomazakjes kwijt kunt bij het 
nieuwe inzamelsysteem van afval. 
Mogen we u geruststellen? U kunt 
dit afval gewoon kwijt in de grijze 
bak, net als nu. Wat verandert 
is dat deze bak eenmaal in de 3 
weken wordt opgehaald in plaats 
van elke 2 weken. En dat u een 
bedrag betaalt per keer dat u hem 
buitenzet. Daar staat dan een lager 
vast bedrag op de afvalrekening 
tegenover.

U hoeft uw stomazakjes dus niet 
apart te houden. Die 10 keer gaat 
over de korting op de rekening, het 
is niet zo dat u het maar 10 keer 
per jaar kwijt kunt.

We houden rekening met mensen 
die door bijzondere omstandighe-
den heel veel afval hebben, of er 
vaak van af moeten. Zoals degenen 
die zijn aangewezen op incontinen-
tiemateriaal. Dan is het redelijk dat 
zij voor dit deel van hun afval geen 
extra kosten hoeven te betalen. 
Dus brengen we niet alle keren 
in rekening dat zij hun grijze bak 
buitenzetten.

In het afvalplan staat beschreven 
hoe we dit gaan invullen, we heb-
ben nu nog niet voor alle individu-
ele situaties een oplossing opge-
nomen, dat past niet in het plan. 
Daar is maatwerk voor nodig. Als 
de gemeenteraad instemt met het 
plan, gaan we alles verder uitwer-
ken en voorbereiden. We hebben 
mensen als u daarbij nodig om 
voor iedereen tot een werkbaar 
inzamelingssysteem te komen. Een 
systeem waarbij we alle grondstof-
fen die nu nog bij het restafval 
zitten, een tweede leven kunnen 
geven. Dat gaat geld schelen, en 
voor het milieu is het een enorme 
winst.

Heeft u nog vragen of zorgen? 
Misschien is het prettiger om dan 
rechtstreeks contact met elkaar te 
hebben in plaats van via de krant. 
U kunt ons altijd bellen of mailen.

Met vriendelijke groet, 
Gemeente Heiloo

Violist Shin Sihan speelt de vioolsolo in The Lark Ascending. 
                  Foto: Kimberley Zondag

Midzomerconcert
in Cultuurkoepel

HEILOO - Op zondagmiddag 
23 juni om 14.30 uur organi-
seert het Begeleidingsorkest 
voor Noord-Holland een 
Midzomerconcert in de Cul-
tuurkoepel in Heiloo. Het orkest 
is vooral bekend door koorbe-
geleidingen in de regio, maar 
speelt ook graag een symfonisch 
programma.

Voor de pauze staan de Siegfried 
Idyll van Wagner en The Lark 
Ascending van Vaughan Williams 
op het programma. De violist Shin 
Sihan zal de vioolsolo spelen in The 
Lark Ascending, waarin het gezang 
van de leeuwerik wordt uitgebeeld 

op een warme zomerse dag.

Na de pauze speelt het orkest de 
4e symfonie van Mahler, de meest 
populaire symfonie van deze com-
ponist. Alle stijlkenmerken van 
Mahler komen aan bod, de muziek 
is soms zeer emotioneel, met grote 
uitbarstingen, zelfs een beetje 
banaal. Sopraan Heleen Koele zal 
de solo zingen in het slotdeel.

Toegangsprijs € 22,50, kinde-
ren tot 17 jaar € 10,-. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.cultuur-
koepelheiloo.nl of voor aanvang 
aan de zaal. Informatie: www. 
begeleidingsorkestnoordholland.nl.

Bijna Vergeten Verhalen 
Het bos, het duin & de moestuin

HEILOO - Het Oud-Standing 
zomerprogramma van De Bui-
tenkans organiseert op 17 juni 
in De Trog: Bijna Vergeten 
Verhalen - Het bos, het duin & 
de moestuin.

Maandag is geen wasdag meer. 
Kleding wordt nauwelijks meer 
vermaakt. Wie heeft er nog zelfge-
breide sokken aan? Wanneer hebt u 
voor het laatst slootje gesprongen? 
Wat kwam er allemaal kijken bij een 
ouderwetse bruiloft? Wanneer ver-
telt u elkaar nog verhalen?

Er is veel te vertellen over het 
dagelijks leven van vroeger en 

hoe dit in een mensenleven is ver-
anderd. Het vertelproject Bijna 
Vergeten Verhalen van het Oud-
Standing zomerprogramma is op 
zoek naar mensen die zin hebben 
om daarover te vertellen en/of te 
luisteren naar verhalen en herinne-
ringen daarover. Het thema is: Het 
bos, het duin en de moestuin.

Maandag 17 juni in Thee-
schenkerij De Trog van 14.00 tot 
16.00 uur. Deelname € 7,50 inclu-
sief koffie & thee. Aanmelden 
bij VVV De Verhalenkamer, 
info@verhalenkamerwillibrordus.nl 
of tel.: 06-22795336.

Het dagelijks leven van vroeger is heel anders dan vandaag de 
dag.          Foto: Yke Ruessink

Lifs verzorgt projectbegeleiding bij een verbouwing 

HEILOO - Verbouwen zorgt voor een hoop regelwerk. Welke aannemer, 
welke stukadoor, hoe gaat de indeling worden etc.? Lifs interieuradvies 
& styling verzorgt projectbegeleiding. Na de presentatie van het interieur-
ontwerp kan Lifs de planning uit handen nemen. We zorgen voor offertes, 
houden contact met alle partijen, maken een planning en zijn op locatie 
aanwezig tijdens de bouw. Zo zorgen we ervoor dat de verbouwing snel en 
volgens plan verloopt! Na de verbouwing zetten we de puntjes op de i, met 
accessoires, persoonlijke spullen en planten! Daarna is het heerlijk genie-
ten van het verbouwde huis! www.lifs.nl of 06-11741499.

CoderDojo: maak je eigen 
retro-game!

HEILOO - Ken je Pac-Man, 
Space Invaders of Asteroids? 
Allemaal wat oudere computer-
spellen, die nog steeds heel leuk 
zijn om te spelen. En wat nog 
leuker is: je kunt zelf ook zo’n 
spel maken. Schrijf je snel in 
voor deze CoderDojo, en ga mee 
terug in de tijd!

We maken een retro-arcadespel 
met Sploder. Met Sploder kun 
je verschillende soorten spellen 
maken, van puzzels tot arcadespel-
len. Maak je alvast een account aan 
op www.sploder.com?

Het is de laatste CoderDojo 
voor de zomervakantie. We halen 
alle robotjes en andere materialen 
voor je uit de kast: Dash en Dot, de 
Makey Makey, Ozobotjes, Sphero 
en de M-Bot, Osmo met de iPad. 
En natuurlijk kun je ook in Scratch 
werken aan je eigen project.

De CoderDojo is er voor iedereen 
tussen 7 en 17 jaar. Ons motto is: Be 
Cool! Zaterdag 15 juni, 10.30 - 12.30 
uur. Deelname is gratis, maar een 
toegangskaart is vereist, verkrijg-
baar via www.bibliotheekheiloo.nl.

Tijdens deze CoderDojo maak je een retro computerspel.   
           Aangeleverde foto

 
 
 
 
HEILOO - In oktober gaat 
Bibliotheek Heiloo van start 
met een nieuwe ronde van 
de VoorleesExpress. De 
VoorleesExpress is erop gericht 
om kinderen al vroeg – op een 
leeftijd van 2 tot 8 jaar – te 
ondersteunen bij taal en lezen. 
Met het voorleestraject van de 
VoorleesExpress krijgt een gezin 
in de thuisomgeving een halfjaar 
begeleiding om actief aan de 
slag te gaan met lezen en taal. 
Bibliotheek Heiloo is op zoek 
naar vrijwilligers die twintig 
weken achter elkaar gaan voorle-
zen bij een of meerdere kinderen 
in een gezin. Lijkt u dit leuk en 
zinvol om te doen? Wilt u er nog 
wat meer over weten? Kom dan 
naar de informatieve bijeenkomst 
op maandag 24 juni om 15.00 uur. 
Graag even vooraf aanmelden via 
voorleesexpress@ 
bibliotheekheiloo.nl.

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

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

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

Openingstijden
Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Ambachtsweg 54, plaatsen erfaf-

scheiding, ontvangstdatum 30 mei 
2019 (WABO1900951).

Werkzaamheden deel 
Ypersteinerlaan 17 tot en met 28 juni
Een deel van de Ypersteinerlaan is 
toe aan groot onderhoud. De weg is 
verzakt door een instabiele grond-
laag. Van 17 juni tot en met 28 zijn 
er herstelwerkzaamheden. Het deel 
van de Ypesteinerlaan tussen de 
Nijverheidsweg en de Oosterzijweg is 
dan afgesloten voor autoverkeer. 

Onderhoud en nieuw asfalt
De Ypersteinerlaan is tussen de 
Nijverheidsweg en de Oosterzijweg 
ernstig verzakt. Dit komt door een 
instabiele grondlaag en de grote 
bomen die vlak langs de weg staan. 
De bomen ontrekken vocht uit de insta-
biele veenlaag, waardoor deze inklinkt 
en de weg verzakt. Om dit op te los-
sen verwijderen wij het asfalt en de 
veenlaag. Vervolgens brengen wij een 
nieuwe fundatielaag van steenkorrel en 
een zandlaag aan en herstellen wij de 
rijbaan.

Bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden is het 
deel van de Ypersteinerlaan tussen 
de Nijverheidsweg en de Oosterzijweg 
voor beide richtingen afgesloten 
voor doorgaand autoverkeer. De 
Nijverheidsweg blijft tijdens de 
werkzaamheden toegankelijk vanaf 

de rotonde Kennemerstraatweg. 
De omleidingsroute loopt via de 
Kennemerstraatweg en de andere zijde 
van de Ypesteinerlaan. Deze staat met 
borden aangegeven. Fietsverkeer blijft 
wel mogelijk. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact 
opnemen met:
•  Werkvoorbereider Wouter Ettema, 

telefoon 088-909 7850 of e-mail: 
wouterettema@debuch.nl 

•  Wegbeheerder René Scheffer, 
telefoon 088-909 7651 of e-mail: 
renescheffer@debuch.nl

Verleende APV vergunningen

-  Evenementenvergunning Ci 
Vediamo voetgolf toernooi bij H.S.V. 
en door Het Maalwater in Heiloo op 
22 juni 2019 van 10.00 uur tot 00:00 
uur, verzenddatum besluit 3 juni 
2019 (APV1900354);

-  Evenementenvergunning Plus 
Wandel4daagse door Heiloo op 21 
juni 2019 van 07.00 uur tot 17.00 
uur verzenddatum besluit 3 juni 2019 
(APV1900372).

Informatiepunt Spooronderdoorgang
Op woensdag 12 juni bent u 
welkom in het Informatiepunt 
Spooronderdoorgang van 15.30 tot 
17.00 uur. U vindt het Informatiepunt 
aan de Westerweg 354b – ingang 
via het bouwterrein aan de 
Vennewatersweg. Het informatiepunt 
is maandelijks geopend op de tweede 
woensdag van de maand.

Werk aan de sloot
Deze en komende weken zijn er werk-
zaamheden aan bermen en sloten. 
Dat kan enige geluid- of verkeers-
hinder opleveren. Het werk bestaat 
uit het maaien van de bermen en het 
weghalen van planten en riet nabij de 
oevers. Het slootafval blijft nog even 
op de oevers liggen voordat het wordt 
weggehaald. Zo kunnen diertjes zelf 
wegkomen en kan het materiaal dro-
gen. De werkzaamheden zijn uiterlijk 7 
juli klaar. Het werk is het best te doen 
als er geen obstakels zijn. Het verzoek 
om daarom boten, aanhangers e.d. 
weg te halen als de werkzaamheden 
beginnen.

Evenementen

MededelingenBouwen en wonen

Burgerlijke Stand 
tot en met 31 mei 2019

Geboren
Elisabeth S.M. Babychan d.v. J. 
Molenaar en B. Babychan
Ellis de Zeeuw d.v. M.S.G. Turk en 
J. de Zeeuw
Nik P. Terluin z.v. F.W. Terluin en 
J.M. Ranzijn
Moris Biesbrouck z.v. S.P.M. 
Biesbrouck en K. Janssen
Logan Geertsma z.v. E. Geertsma 
en R.L. Alcock

Overleden 
J. Lieuwes
P.F. de Waard

Burgerzaken

Heeft u vragen? Bel meteen!!                                                                                                 Volg ons op

Bezwaar maken

Als een besluit rechtstreeks gevol-
gen voor u heeft, kunt u hiertegen 
bezwaar maken. Dit doet u in een 
brief binnen zes weken nadat 
het besluit is verzonden. In dit 
bezwaarschrift zet u uw naam, 
adres en handtekening, datum, 
omschrijving van het besluit en 
reden waarom u het niet eens 
bent met het besluit. Het bezwaar-
schrift stuurt u naar degene die 
het besluit heeft genomen: bur-
gemeester 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 
schorsende werking. Het besluit 
blijft van kracht. Bij een spoedei-
send belang kunt u een voorlopige 
voorziening (schorsing) aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, 
sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Hiervoor 
betaalt u griffierecht.

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

Tel. 072 532 19 33 | www.tumi.nl
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Rivierkreeftjescocktail
€ 5.75

***
Heekfilet met kerriesaus

€ 16.50
of

Rundersukade met rodewijnjus 
€ 16.50

***
Karamel-zeezout ijs

met slagroom
€ 4.75

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

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

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

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

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

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

BRASSERIE IN ‘t GROEN

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

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

‘SUPER TUESDAY’
4 GANGENMENU

€ 20,95

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

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

‘SUPER MONDAY’
PANNETJE MOSSELEN  
MET FRIET & SALADE

€ 15,00

Weekmenu 3 gangen e 28,50
12 t/m 18 juni

Tonijnfilet met gemarineerde 
gamba’s, amandel bisquit en  

saffraan aioli
**

Flat Iron steak met gerookte 
nieuwe aardappel, aubergine 

kaviaar, chimichurri en krokante 
pancetta

**
Limoncello tiramisu met  

gemarineerde aardbeien en  
huisgemaakt stracciatella roomijs

Ma. gesloten. di. t/m za. vanaf 10.30  zo. vanaf 12.00 uur
Voor koffi e, lunch, borrel en diner

Eten en 
drinken 
op het plein

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

Het mooie �eer
komt eraan!

Daarom hebben wij:

Nieuwe dinerkaart &
een vernieuwd 3 gangenmenu, 

2e menu gratis
MOSSELPANNETJE MET FRIET, SAUSJES, 

BROOD EN SALADE E 19.95
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Abeltje de Musical in de Beun.        Aangeleverde foto

Abeltje de Musical
HEILOO - Een landelijke pri-
meur voor Kindertheaterschool 
Kids with Attitude in 
Heerhugowaard. Er was al een 
boek en een film maar er is 
nog nooit een Abeltje Musical 
geweest in Nederland. Tot nu.

Het heeft even wat voeten in 
de aarde gehad maar uiteindelijk 
was er goedkeuring van uitgeverij 
Querido en Wombat b.v.. Het script, 
van de hand van Ruben Rijnveld, 
is gelezen, van commentaar voor-
zien en goedgekeurd door Flip 
van Duijn, de zoon van Annie M.G. 
Schmidt. De muziek werd gecompo-
neerd door Gert Jan van der Kamp 
en de choreografie en staging wordt 

verzorgd door Denise Gahler.

Druk op het groene knopje van de 
lift en reis met ons mee! Beleef de 
avonturen van Abeltje over de oce-
aan, in New York City en in het tro-
pische, maar gevaarlijke Perugona.

Naast de vaste kindercast bestaat 
de ervaren volwassenen cast onder 
andere uit Mathijs Kuijper (Jozias 
Tump) en Diana Vermeulen (Juf 
Marie Klaterhoen).

Abeltje de Musical is driemaal te 
zien in Theater de Beun: zaterdag 
22 juni (19.30 uur) en zondag 23 juni 
(12.00 uur en 16.00 uur). Kaarten: 
www.kwamusicals.com.

DVW jeugdviswedstrijden
HEILOO - Visvereniging De 
Vroegte Wint uit Heiloo start 
donderdag 20 juni haar jaarlijk-
se viswedstrijdjes voor de jeugd 
tot 14 jaar.

Tijdens vier donderdagen wordt 
aan Frederica’s Hof fanatiek gestre-
den om de felbegeerde visbokaal. 
De te kloppen visser is de jonge 
Roel Vader, die vorig jaar de beker 
mee naar huis mocht nemen.

Iedereen mag meedoen, of je nu 
in het bezit bent van een vispas of 
niet. Om 18.20 uur wordt er verza-
meld en vanaf 18.30 tot 19.30 uur 
mogen de deelnemers zoveel moge-
lijk vissen proberen te vangen, die 
uiteraard direct weer netjes worden 
teruggeplaatst.

Deelname kost € 2.-, daarvoor 
krijg je ook nog wat te drinken, 
een snoepje en is er voor ieder-
een een leuke prijs te verdienen. 
Tevens zijn de mama’s, papa’s, 
opa’s en oma’s van harte uitge-
nodigd om de deelnemers aan te 
moedigen en hier en daar te assis-
teren, hoewel hun kroost uiter-
aard zelf hun visje dient te vangen. 

Kom dus aanstaande donderdag 
allemaal naar Frederica’s Hof in 
Plan Oost! Bij slecht weer, met 

name onweer of harde wind, zal het 
evenement niet doorgaan.

Kom vissen in Plan Oost!        Aangeleverde foto

Ontluikend ondernemen  
op De Zuidwester

HEILOO - Dit jaar deed De 
Zuidwester voor de tweede 
keer mee aan de masterclass 
Ontluikend Ondernemen en ook 
deze keer bereikte een van de 
teams de finale!

Wat is Ontluikend Ondernemen? 
Tijdens de masterclasses worden 
de leerlingen van groep 8 in de 
periode februari tot en met mei in 
teams uitgedaagd een idee voor 
een bedrijf te bedenken en uit te 
werken. Na een kennismaking en 
introductie leren de kinderen in vier 
lessen hun bedrijfsidee om te zetten 
in een bondig ondernemingsplan. 
Vervolgens krijgen de teams een 
pitchtraining, waarna de teams hun 
ondernemingsplan presenteren aan 
de school, de ouders en een jury. 
Uit alle inzendingen beoordeelt 
de selectiecommissie vervolgens 
welke zeven finalisten in de Grande 
Finale mogen pitchen voor de titel 
‘Ontluikend Ondernemer van het 
jaar’!

Dit jaar ging het team dat het 
‘Recycafé’ had bedacht door naar de 

finale. In dit café kan men via work-
shops leren om van oud hout nieu-
we meubels te maken, die meteen 
in gebruik genomen kunnen worden 
in het café. Het is ook mogelijk om 

de meubels te kopen. Een fantas-
tisch idee met oog voor het milieu, 
bedacht door Rocco de Graaf, Stan 
Helmstrijd en Jobbe Giesbertz.

V.l.n.r.: Rocco de Graaf, Stan Helmstrijd en Jobbe Giesbertz.
             Aangeleverde foto

Gouden Dagen 
Jaarevenement

HEILOO - Op 22, 23 en 24 mei 
werd door Gouden Dagen Heiloo 
het GD Jaarevenement 2019 
georganiseerd voor zo’n 350 
oudere mensen. Uitnodigingen 
voor dit evenement werden ver-
spreid door Stichting Trefpunt 
Heiloo, De Zonnebloem, 
Villa Westervenne en ViVa! 
Zorggroep. De middagen vonden 
plaats in Cultureel Centrum De 
Strandwal, De Loet en Huize 
Overkerck.

Op de verschillende middagen 
waren er optredens van ASSO 
(Alkmaars Senioren Symfonie 
Orkest) o.l.v. Arno van Raaphorst, 
onemanband Henk Vasbinder 
en The Dutch Vocals Peter & 
Anja uit Volendam met gezellige 
Nederlandse liedjes. De medewer-
kers van Keuken met Karakter en 
ViVa! Zorggroep zorgden op de loca-
ties voor feestelijk gedekte tafels en 
de gasten werden getrakteerd op 
koffie/thee met een Gouden Dagen-
gebakje, lekkere drankjes en heer-
lijke warme en koude hapjes.

In De Strandwal werd de muziek 
op aangename wijze hier en daar 
nader toegelicht. In De Loet werd 
zelfs gedanst op oude rockmu-
ziek, The Beatles en werd de polo-
naise gedanst op ‘Geef mij maar 
Amsterdam’. In Overkerck wer-
den de liedjes, o.a. van Annie M.G. 
Schmidt, naar hartenlust meege-
zongen en ook hier werd door een 
enkeling gezellig meegedanst. Voor 
het rolstoelvervoer zorgden Taxi 
Zwart en Rolstoelbus Heiloo. De 
artiesten kregen een verdiend bloe-
metje van Gouden Dagen (gespon-
sord door Rabobank).

Dit evenement van Gouden 
Dagen Heiloo werd mede moge-
lijk gemaakt door de Pius-Stichting 
en Hofje Codde en Van Beresteyn. 
Gouden Dagen Heiloo heeft als doel 
sociaal isolement te voorkomen, 
o.a. door het vervullen van wen-
sen. Heeft u een wens voor uzelf 
of een ander? In het Trefpunt en in 
de bibliotheek zijn kaarten beschik-
baar waarop u dit kenbaar kunt 
maken.

Gezelligheid tijdens het GD Jaarevenement.      Aangeleverde foto

HEILOO - Nog een paar nachtjes slapen en dan wordt het culinair genieten op Landgoed Willibrordus. 
Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 juni vindt de vijfde editie van het gezellige Culinair Heiloo daar 
plaats. De deelnemers, sponsoren en de organisatie zijn er (bijna) klaar voor en hebben er zin in. Het 
lijkt erop dat ook het weer beter wordt en dan staat niets een gezellig weekend meer in de weg.
                       Aangeleverde foto

Culinair Heiloo, nog een paar nachtjes slapen



Fysiotherapie 
MSU echografie 
Shockwave therapie

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

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

 www.echo-adfysio.nl 
kennemerstraatweg 464  1951 NG 

gerbrand@echo-adfysio.nl    
tel 06 53106162

BESTE KOOP

TOP 6

*

Aanbiedingen geldig van 12 Juni tot en met 22 Juni 2019 * 
* Vraag naar de voorwaarden

Meindl Matrei Mid GTX Lowa Renegade Mid GTX

Lowa Renegade LowJack Wolfskin Camio Jack Wolfskin Tongari

RAADHUISWEG 14 1851 JA HEILOO - TEL. 072 - 5332144

www.sporthuishelling.nl

NU:
164,95

EXPERTS IN SPORT SINDS 1954

Salomon X-Ultra Mid GTX

NU: Elders 159,9999,99

Salomon Elipse/Evasion

NU:   Elders 89,9969,99

  Salomon X-Ultra Low GTX

#24460
#24461

  Salomon X-Ultra Low GTX

Lowa Renegade Mid GTXMeindl Matrei Mid GTX

NU:   Elders 139,9989,99

#24171
#24172

#23918
#23919

  Nike Manoa Leather

NU:                    Elders 90,0059,99

#25178

NU: Elders 199,99139,99139,99 Elders 199,99NU:

GESLAAGD VOOR JE EXAMEN?

moenopticiens.nl

Geesterduin 37 Castricum    ‘t Loo 49 Heiloo 
0251 65 66 95   072 533 25 95 

Heb jij in 2019 je diploma gehaald?
Dan heeft Moen Opticiens een kado voor jou. 20% korting 
op je nieuwe zonnebril! Deze actie geldt voor een ‘gewone’ 
zonnebril en een zonnebril op sterkte! Het enige dat je 
hoeft te doen is je diploma of voorlopige cijferlijst mee te 
nemen. De actie loopt t/m 31 juli 2019. En gefeliciteerd!

20%
KORTiNGneem je diploma mee!



•  stimuleren participatie 
en sociale samenhang

•  informatie, advies, ondersteuning
en begeleiding inwoners

•  aanbod zinvolle vrijetijdsbesteding
•  verbinden vitale en kwetsbare inwoners

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

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

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

Vrijwilligersvacatures

•  Zaterdags vrij? Interesse in maatschappelijke doelstellingen en zin om de handen uit de mouwen te 
steken? Draai mee bij Keer op Keer!

• Ben jij een echte verteller? Baduhenna zoekt rondleiders voor hun archeologisch museum.
•  Waarom niet een kleinigheid doen voor Heilooërs? Helpen met de boodschappen bijvoorbeeld? Het 

Trefpunt verzorgt de match.
•  Je kan ook relatiebeheerder scholen worden voor het Rode Kruis, waarvoor je acties bedenkt, 

voorlichting geeft of workshops aanbiedt.
•  Het interview gelezen en geïnspireerd geraakt? Bij de Wereldwinkel is er nog ruimte voor je in de 

winkel als medewerker.

Voor meer informatie en vele andere vacatures kun je terecht op: www.vipheiloo.nl!

Wat doen Anita en Rina nou?!! 

Anita Harteveld en Rina de Jong zijn beiden enthousiaste medewerkers bij 
de Wereldwinkel op de Stationsweg. Hier verkopen zij voor een eerlijke 
prijs spullen en waren uit alle uithoeken van de wereld. Beiden zijn zij op 
reis geweest om met eigen ogen te zien waar bepaalde artikelen vandaan 
komen. Ben je benieuwd wat de Wereldwinkel nog meer kan bieden?
Lees dan het gehele interview met deze twee dames op onze website! 
www.vipheiloo.nl.

Nieuw programma Vrijwilligersacademie 

De eerste leuke en inspirerende workshops voor het najaar staan alweer op de 
agenda van Vrijwilligersacademie. Van een workshop ‘samenwerken met jongeren’, 
‘Theater en workshop voor taalcoaches’ tot een communicatietraining.
Nieuwsgierig? Kijk op www.vrijwilligerscademiebuch.nl voor meer informatie.

trefpunt
agenda

Woonadviseur
Trefpunt Heiloo is op zoek naar 
een vrijwillige adviseur die zich 
specialiseert op het gebied van 
woonmogelijkheden voor senioren. 
Je helpt inwoners van Heiloo in het 
maken van een keuze: blijven wonen 
of verhuizen naar een gelijkvloerse 
woning. 

Je kijkt hierbij naar de woonwensen 
en mogelijkheden, waarbij ook het 
sociale netwerk van de hulpvrager 
wordt  meegenomen. Indien nodig 
wijs je de weg naar geschikte mo-
gelijkheden in de regio, ondersteun 
je bij het inschrijven en houd je 
het aanbod in de gaten. Voor meer 
informatie kan je contact opnemen 
met Karin van Kersbergen, karin.
vankersbergen@trefpuntheiloo.nl

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

trefpunt
agenda

Varen door de Leidse grachten

Leiden is de ‘Stad van de Ontdekkingen’. De stad heeft 
een rijke historie. De beste manier om de binnenstad 
te bekijken is via een rondvaartboot. Zondag 16 juni 
vertrekken we om 13.00 uur met een touringcar en 
we zijn ca.17.30 uur weer retour. Kosten: € 40,00 p.p. 
inclusief rondvaart en koffie met gebak. Opgave via 
Trefpunt. telefoon (072) 5331297.

KofFIeklets

Vindt u het gezellig om een kopje koffie (of iets anders) 
met een aantal mensen te drinken, dan bent u van har-
te welkom bij onze Koffieklets in Heiloo op vrijdag 21 
juni vanaf 15.00 uur bij Restaurant Wildschut in Heiloo, 
voor een drankje, een praatje en veel gezelligheid. De 
consumpties zijn voor eigen rekening.

Workshop Pop Art Portret

Tijdens deze workshop maak je eigen portret in de stijl 
van de beroemde
kunstenaar Andy Warhol.  Er wordt gewerkt met acryl-
verf op doek. Van te voren ontvangt  de docente Saskia 
Sengers graag een duidelijke en scherpte digitale foto.
Deze zal zij zodanig bewerken, zodat de foto direct 
overgezet kan worden op een 
schilders doekje (a4 formaat). De workshop is dinsdag 
2 juli van 14.00 tot 16.00 uur
in het Trefpunt. Kosten € 15,50 ((leden Trefpunt Dien-
sten 5% korting). 
Opgave via telefoon (072) 5331297.

Klaverjassen in de zomer

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

Biljarten in de zomer

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

Doe nu de gezondheidscheck!

Wilt u ook verantwoord sporten onder begeleiding 
samen met leeftijdsgenoten?  Doe dan nu de gezond-
heidscheck bij Healthcenter Vennewater in Heiloo. 
Bent u benieuwd hoe uw gezondheid is en wilt u meer 
bewegen? Geef u dan nu op voor een persoonlijke 
gezondheidscheck bij Healthcenter Vennewater in Hei-
loo. U krijgt inzicht in uw gezondheid, lichaamssamen-
stelling en advies op maat. Na afloop van de check kunt 
u onder begeleiding de toestellen van de sportschool 
uitproberen. Als u lid wordt, betaalt u geen inschrijf-
kosten en het lidmaatschap is per maand opzegbaar. 
U kunt zich opgeven t/m eind juni bij het Trefpunt  tel. 
(072) 533 12 97.

Oog CafHeiloo

Oog Café Heiloo is de ontmoetingsplek voor mensen 
met een oogaandoening. U kunt er ervaringen uitwis-
selen over het leven met een visuele beperking. Soms 
komt een gastspreker iets vertellen over een bepaald 
thema. Donderdag van 27 juni bent u weer van harte 
welkom in het Trefpunt van 14.00 tot 15.30 uur. Kosten 
€ 2,00 incl. een kopje koffie of thee.

Museumgroep MetGezel

Woensdag 26 juni gaat de museumgroep van MetGezel 
naar het Zuiderzee Museum in Enkhuizen. Eventueel 
gevolgd door een etentje met elkaar. Voor meer infor-
matie en opgave:  via Annemieke Snel, telefoon (072) 
5337565 of a.snel@quicknet.nl.

Uitstapjes met de Trefpunt Express

Opgeven vooraf bij receptie Trefpunt.
• Groensafari, Heiloo, donderdag 20 juni
• Lunch Havenrijk Uitgeest, vrijdag 21 juni
• Bieb Express, woensdag 26 juni  
• Stranduitje Zandvoort, donderdag 27 juni

Bridgen in de 
zomer
In de zomermaanden stoppen veel 
bridgeclubs met hun geliefde sport. 
Maar niet Bridgeclub het Trefpunt. 
Wij gaan in de zomer gewoon door! 
We nodigen enthousiaste bridgers 
uit om t/m 30 augustus mee te 
spelen op de maandag- 
en/of vrijdagmiddag. De speeltijd is 
van 13.30 tot 16.30 uur (of eerder 
indien we klaar zijn). We spelen niet 
op tijd maar voor de gezelligheid! 
Er zijn meerdere lijnen, maar de 
overgang is competitief. De lijnen 
zijn uitsluitend bedoeld om de 
spelers met ongeveer dezelfde 
sterkte aan tafel te krijgen. Vooraf 
aanmelden is noodzakelijk. U kunt 
hiervoor contact opnemen met 
Matthijs de Moel, (06) 48 13 31 58 
of via 
bridgegroeptrefpunt@gmail.com. 
Kosten € 20,00 p.p.

Schatkamer 
Hermitage
De Hermitage Amsterdam is 10 jaar 
jong. Reden voor een feest en een 
cadeautentoonstelling! Samen met 
museumdirecteur prof. Piotrovsky 
maakten wij een prachtige 
keuze uit de schatkamers van de 
Hermitage, met de oude collecties 
van de tsaren. Hij koos honderden 
kunstwerken, van grote namen 
als Bernini, Van Dyck, Matisse, 
Rembrandt, Tintoretto en Velázquez, 
maar ook van kunst uit de prehisto-
rie, uit het oude Egypte tot diep in 
China en Russische kunst. Zij vormen 
voor eventjes een ware schatkamer 
in de Hermitage Amsterdam, een 
encyclopedisch overzicht van de 
kunstgeschiedenis. 

Een unicum in Nederland, zoals geen 
enkel ander museum dat kan. Isolde 
Scholberg zal op dinsdag 25 juni een 
lezing geven van 14.00 tot 16.00 uur. 
Kosten € 10,00 p.p. U kunt zich bij 
het Trefpunt opgeven.

Nieuwe biljarts 
in het Trefpunt!

Zaalverhuur 
Trefpunt & 
Bruno
Twee locaties met 
verschillende mogelijkheden

Het Trefpunt en het Brunogebouw 
zijn bruisende activiteitencentra waar 
u diverse ruimtes kunt huren tegen 
aantrekkelijke tarieven. Deze ruimtes zijn 
geschikt voor het organiseren van diverse 
activiteiten (zonder winstoogmerk), 
cursussen, vergaderingen en lezingen. 
Beide locaties zijn vlakbij het NS station 
en er is gratis parkeergelegenheid. 
Informeer naar de mogelijkheden en 
neem contact met ons op.

Biljarten kent vele vormen en soorten.  Naast 
wedstrijdvormen zijn er nog vele tientallen andere 
leuke en spannende varianten. Er staan nieuwe 
biljarts in het Trefpunt en u bent in de zomer-
maanden elke werkdag welkom van 9.00 tot 17.00 
uur om deze uit te proberen. Vanaf september 
bent op de dinsdag, woensdag en donderdag van 
13.00 tot 17.00 uur welkom en op de vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. De kosten bedragen € 1,00 
per uur (via een biljartklok). De overige dagdelen 
kunt u meedoen met de diverse competities van 
Biljartclub Heiloo of de Vrije Keus.  Voor meer 
informatie over biljartlessen, competitie of overige 
vragen kunt u contact opnemen met (072) 533 12 
97 of via info@trefpuntheiloo.nl.

Biljartarrangement
Bent u op zoek naar een leuk idee voor een 
verjaardag? Kom dan naar het Trefpunt. In onze 
ruime biljartzaal staan 6 splinternieuwe biljarts 
waar u gebruik van kunt maken. Er zijn diverse 
mogelijkheden bespreekbaar. Neem voor meer 
informatie contact op met Wanda Vasbinder, 
telefoon (072) 533 12 97 of 
wanda.vasbinder@trefpuntheiloo.nl.l



Speciale
ZOMERACTIE!

maanden juli en augustus

GÉÉN INSCHRIJFGELD

Victorie Plaza Yoga
Terborchlaan 311  •  1816 MH Alkmaar
072-5111390  •  www.victorieplaza.nl

Gezond, Afvallen en Fit

Gratis Eerste Consult 06-53656794
www.sjoerdbos.com

Persoonlijke Aandacht
No Nonsense Methode
Aangename Werkwijze
Gemakkelijk Toepasbaar
Sporten met Plezier

Voeding en Beweging
Lifestyle en Mindset

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

Loop je al langer met klachten aan je nek of rug? 
En kom je er maar niet van af, wat je ook probeert? 

Wil je graag weer vertrouwen in je lijf krijgen,
ontspannen en pijnvrij kunnen bewegen?

Kom dan langs in mijn praktijk!

Door een combinatie van Manuele 
Therapie, Dry Needling en de nieuwe re-
volutionaire behandelmethode Mylogenics 
zijn de meest hardnekkige klachten goed 
te behandelen! Mijn manier van werken? 
Ik kijk naar de oorzaak van het probleem, 

luister naar het verhaal achter de klacht en 
help je weer grip op je lijf te hebben. 

Nieuwsgierig? 
Maak (online) een afspraak en ervaar wat 
deze behandeling voor je kan doen!

ZIEN

YOGA



“ Wij helpen mensen 
met vitaliteit die  
elders vastlopen”

PIJN CHECK

Kijk voor meer informatie op  
www.reactivated.nl of bel 06 - 49 10 48 27

“Boek vrijblijvend een afspraak“

“ Wij helpen mensen 
met vitaliteit die  
elders vastlopen”

PIJN CHECK

Kijk voor meer informatie op  
www.reactivated.nl of bel 06 - 49 10 48 27

“Boek vrijblijvend een afspraak“

Oude Parklaan 111 (kamer 0.36) Castricum
Nu ook actief bij ‘t Gymlokaal in Heiloo

HOE VER SLAAT JOUW 
STRESSMETER UIT?

Locatie praktijkruimte
Oude Administratiegebouw
Duin en Bosch
Oude Parklaan 111
1901 ZZ Castricum

Tel: 0621215865 
Email: info@hansluijendijk.nl

Wij houden ervan om succes te  
vieren, wordt uw persoonlijke 

succes ons nieuwe feestmoment?

Haal uw toekomst naar 
vandaag….. 

… maak een afspraak ter kennismaking, 
we kijken er nu al naar uit u te mogen ontmoeten!

Locatie praktijkruimte
Oude Administratiegebouw 
Duin en Bosch 
Oude Parklaan 111 
1901 ZZ Castricum 

Tel: 0621215865       E-mail: info@hansluijendijk.nl

(Beperkt aantal plekken beschikbaar, op volgorde van aanmelding)

HANS LUIJENDIJK MC 
OUTDOOR COACHING
 BESTAAT 5 JAAR EN 

TRAKTEERT!
“BOEK NU TIJDELIJK VRIJBLIJVENDE 

STRESS CHECK” 
via https://www.hansluijendijk.nl/aanmelden/ 

Geen verwijzing van huisarts nodig
Komt NIET ten laste van eigen risico
Vergoeding vanuit aanvullende
verzekering   
Behandelt ook in de avond                                  

P I J N K L A C H T E N
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*Menstruatieklachten * Menopauze 
* Vruchtbaarheid * Zwangerschap & Bevalling 

Tevens gespecialiseerd in

Acupunc t u u r  v oor
V R O U W E N

Maar ook bij *vermoeidheid *slaapproblemen
*hoofdpijn en vele andere ongemakken

kunt u snel verlichting ervaren!

Ervaar direct  resultaat!

                             

      

       Voor een heerlijk ontspannende en uitgebreide behandeling of huidverbeteringstraject  

Kijk voor informatie en prijzen op de site 
 

Weg naar de Bleek 1, 1934 PG Egmond a/d Hoef 
Tel: 06-38583362  

www.schoonheidssalonmajoor.nl 

                                                                                                       

 

 

Voor een heerlijk ontspannende en uitgebreide behandeling 
of huidverbeteringstraject

Kijk voor meer informatie en prijzen op de site

www.schoonheidssalonmajoor.nl
Weg naar de Bleek 1, 1934 PG Egmond a/d Hoef, Tel 06 38583362

Marnie Krom 



Heeft u geen tijd om een volledige 
EHBO cursus te volgen maar wilt u 
wel weten wat te doen bij 
voorkomende situaties? 

Wij verzorgen voor u bij ons op locatie of bij u 
thuis een workshop op maat, bijv. met als 
onderwerp: sportletsels, EHBO kinderen, 
reanimatie, EHBO senioren, verbandleer….

We kunnen ook alle andere gecertifi ceerde 
EHBO opleidingen, NIBHV en Rode Kruis 
organiseren

Wilt u meer weten: bel of  mail mij: 
Louise Schalkoort 06-29437224 
of louise@schalkoort.net

WWW.SCHALKOORT-ADVIES.NL

MOLENWEIDE 38 
1902 CH CASTRICUM 

06 29 43 72 24

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef shiatsu voor 
Moederdag 
Ontspanning is een heerlijk 
cadeau voor je moeder, vrouw,  
zus en vriendin.  
Meer  informatie over de 
Moederdag actie: 

 

 

 
 

 

 

www.oprechtenrechtop.nl  
Ook informatie over vergoeding 
Marga van Koeveringe, shiatsu therapeut 
Oude Parklaan 111, Kamer 1.14 
1901 ZZ  Castricum Tel.  06 – 303 353 21 

 Shiatsupraktijk Oprecht & rechtop 

Oprecht & rechtop 
 

Iokai shiatsu 
Do – In 
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Iokai shiatsu 
Do – In 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef shiatsu voor 
Moederdag 
Ontspanning is een heerlijk 
cadeau voor je moeder, vrouw,  
zus en vriendin.  
Meer  informatie over de 
Moederdag actie: 

 

 

 
 

 

 

www.oprechtenrechtop.nl  
Ook informatie over vergoeding 
Marga van Koeveringe, shiatsu therapeut 
Oude Parklaan 111, Kamer 1.14 
1901 ZZ  Castricum Tel.  06 – 303 353 21 

 Shiatsupraktijk Oprecht & rechtop 

Oprecht & rechtop 
 

Iokai shiatsu 
Do – In 

 

Marga van Koeveringe, shiatsu therapeut
Praktijk Oude Parklaan 111, Kamer 1.14, 1901 ZZ Castricum 
Tel. 06 – 303 353 21, marga@oprechtenrechtop.nl

Shiatsu therapie
Helpt je  vooruit bij: Hooikoorts, Slaapproblemen, 
Stress/burn-out, Herstel na ziekte ev. Vergoeding mogelijk. 
Shiatsu, een wereld van verschil.
www.oprechtenrechtop.nl 
    Shiatsupraktijk Oprecht & rechtop
www.oprechtenrechtop.nl 
    Shiatsupraktijk Oprecht & rechtop                          van onze klantenSimpel, Snel, Slank!

Hoe dan?
Intake: de eerste keer dat je 
komt, leggen we precies uit hoe 
ons apparaat werkt. Jij geeft aan 
wat je doel is, wij adviseren jou 
hoe je dit kan bereiken. 

Hierna krijg je de behandeling, 
die ongeveer 40 minuten duurt.

Hoe vaak?
Hoeveel keer je moet komen, hangt af 
van het resultaat dat je wilt bereiken 
en in welke tijd.
Hoe snel het gaat hangt uiteraard ook 
van je leefpatroon af.

“Stel je voor dat je 10 kilo kwijt wilt 
en daarnaast ook op je eten let en 
beweegt; dan gaat het sneller dan 
wanneer je alleen de behandelingen 
doet. Aan jou de keus!” 

Verlies

WAT JIJ WILT!

NÚ IS AFVALLEN WEL LEUK!
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Easyslim.nu Limmen

limmen@easyslim.nu ● 06-8585 2603  
Of boek nu online via www.easyslim.nu

                         van onze klanten

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

 

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

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

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

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

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

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

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

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

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

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

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

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

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

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

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

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

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

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

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

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

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

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

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

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

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

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

BOUWBEDRIJF KLAVER

Kennemerstraatweg 199

1851 BE Heiloo
Telefoon (072)5330287

(072)5340307
06 51615523

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

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

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

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

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

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

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

e 40
e 25

Handelsweg 6b  |  1851 NX HEILOO  |  T 06 28800333

Het adverteren op deze pagina legt u voor minimaal een jaar vast. 
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Lamoraalweg 69-ind.ter. ”de Weidjes” Egmond a/d Hoef

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

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

☎ 072 5064133
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Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo
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DE HOVENIER IN 
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DIRK-JAN BEST 
Voor vakwerk op hoog niveau

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

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

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

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

(9-12 uur)

•binnen- en buitenwerk

•ambachtelijk vakwerk

•snelle offertes

•uitstekende service

www.solexverhuurakersloot.nl

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

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

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

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

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

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

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

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

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

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

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

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

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

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

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

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

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

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

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

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

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail: hoetjesbouw@hetnet.nl
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(072 )  532  46  00 ,  06  29  044  945  
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DI. WO.  DO. 08.30-17.30 UUR
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1851 MS Heiloo
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Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland
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Ma. t/m vrij. van 8.00 - 12.00 uur.

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

AUTOBEDRIJF DE BRUIJN-BLOKKER

occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion

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

WWW.TOYOTA-HEILOO.NL

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

haardencentrum | alkmaar HAARDEN & KACHELS

Bent u toe aan een renovatie/verbouwing van uw woning, wij van 
Aannemersbedrijf Danny Teerenstra denken mee en helpen u graag verder

Of het nou gaat om het plaatsen van een dakraam of om een complete 
verbouwing, aanbouw keuken en badkamer, renovatie. Dan bent uw 

bij Aannemersbedrijf Danny Teerenstra aan het goede adres. 
Lid van Bouwgarant en bouwend Nederland, alleen voor kwaliteit.

Voor meer informatie: zie onze website of bel ons. Tel. 025-1670037

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

Graszoden
Tuinaarde 1e kwaliteit!  Potgrond, 
Tuinturf, Zand, Compost, Vulgrond !

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

Hogeweg 94 - 1906 CV Limmen
Als kwaliteit een ról speelt...

SHOES van den Broek
Simply better walking!

Beverwijkerstraatweg 6 
1901 NJ Castricum | T 0251-650190

www.shoesvandenbroek.com

ZON LU I K

www.ambiance-zonwering.nl/zonluik

Molenwerf 17, UITGEEST- (0251) 31 41 81 - zonluik@ambiance.nl

 ZONWERING
 ROLLUIKEN
 RAAMDECORATIE
 TERRASOVERKAPPINGEN
 HORREN

Ambiance Zonwering 
ZONLUIK is specialist in:

BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

072 - 5330638  HEILOO

Heijne

VERBOUW - NIEUWBOUW - ONDERHOUD - RAMEN - DEUREN
KOZIJNEN - SCHUIFPUIEN

H

Warmoezierslaan 12
1851 NZ  Heiloo

telefoon 072-5335707
fax 072-5339247

e-mail: gts@xs4all.nl

Zevenhuizerlaan 95 - de Schrijnwerker 7

schilderwerk
glas-in-lood

hout- en 
marmerimitaties

Tel. 5336473

ADMINISTRATIEKANTOOR

B. van LOO

Slagvaardige en adequate behandeling van uw

administratie, belastingaangifte en

loonadministratie.

Baetenburg 23 - 1852 TP Heiloo

Telefoon/fax (072) 533 55 62

Aannemersbedrijf

A.S. DEKKER & ZN
Duinweg 4, Egmond Binnen, tel 072 506 50 77
Werkplaats: Handelsweg 5b, tel. 06 51 77 00 30

Voor nieuwbouw - 
verbouw - onderhoud.

kozijnen onder KOMO-keur.
Stationsweg 13, Heiloo
TEL. 072 5330478 / FAX 072 5338970

www.y-kops.nl

PEDICURE CENTRUM
Mariënstein 178 A 

tel. 533 30 33
Dames T. Luijs, E. Kloosterboer en S. Blokdijk

Pijnloze voetverzorging met 
diabetische/reumatische aantekening. 

SNELBRUINER / ZONNEBANK €40,- (10x)

Schoonheidsspecialiste

Resie Rutgrink
(gevestigd in pedicurecentrum 
Heiloo, Mariënstein 178a)

Tel: 06 5207 4647
www.pedicurecentrumheiloo.nl

elektra / witgoed / radio & TV
elektro-technisch bureau

KÖSTERS BV ELEKTRA/AUDIO/WITGOED
Westerweg 258, Heiloo
tel. 072 5330566 - 
fax 072 5334580

Winkelhof ’t Loo 1  tel. 5338535
Kennemerstraatweg 207  tel. 5331255

Als het écht lekker moet zijn!

Stukadoorswerk voor nieuwbouw en
renovatie.Gestukte, gepleisterde en
klassieke plafonds. Sierverven, sier-
pleisters en plafonds spuiten (spack)P.C.
vloeren en buitengevelisolatiesystemen

Kom eens langs in onze showroom
met vele opstellingen

De Hoefsmid 14 Heiloo 
Tel. 072 533 04 39  
Fax 072 532 31 86
www.fransveldt.nl
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Uw adres voor schoenreparaties, 
sleutels en tassen 

Heerenweg 193, Heiloo, 072 - 5340885

Tassen
Italiaans leder

Overtuig uzelf …

Voor uw advertentie(s) in  FULL COLOR
betaalt u maximaal € 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Autorijschool M&L
- gratis intake-rijtest
- gratis praktijk-herexamen
- theorieweekend
- voordeelpakketten
- spoed-/compactopleiding
- opfriscursus
- instructeurs Martin en Linda

BEVEILIGEN, SLOTEN, KLUIZEN, ZONWERING

BINNEN EN BUITEN, REPARATIES EN MONTAGE

Informatie en prijsopgave vrijblijvend

www.coendoen.nl

Werkstress? 1/2 uur gratis.

www.pedicurecentrumheiloo.nl

COSMETICALIJN DECLARÉ (VOOR SENSITIVE SKIN)

Traiteur, Partycatering en Maaltijdbezorging

“Het Buffettenpaleis”
Een lust voor het oog, een streling voor de tong

Van hapjes en salades tot complete koud-warme buffetten.

Tevens levering van koelverse maaltijden voor magnetron en oven.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.buffettenpaleis.nl 
tel. 072-5340834  - info@buffettenpaleis.nl

Molenlei 13, 1921 CX  Akersloot

Zeekamplaan 25, Heiloo

Heiloo, Winkelhof ’t Loo 6

Pedicure & 
Schoonheidscentr um

www.pedicurecentrumheiloo.nl
Pedicure / Schoonheid / Manicure

Westerweg 293A, Heiloo

072-533 30 33 / 06-532 69 152

WESTERWEG 198B, 1852 AP HEILOO 
072 533 0439

HEILOO   T: 06 36 171 475 E: info@schildersbedrijftbdv.nl

 Gediplomeerd schilder voor Heiloo e.o.

 Gediplomeerd houtschade-houtrot specialist

  Ook voor glas zetten en behangen

Daisy Druijven-de Jong
Zzp-er Helpende Plus

06-57165871www.deezzorg.nl
info@deezzorg.nl

Deez Zorg
Aandacht voor u.

Daisy Druijven-de Jong
Zzp-er Helpende Plus

06-57165871www.deezzorg.nl
info@deezzorg.nl

Deez Zorg
Aandacht voor u.Daisy Druijven-de Jong

Zzp-er Helpende Plus

06-57165871www.deezzorg.nl
info@deezzorg.nl

Deez Zorg
Aandacht voor u.

06-57165871

Deez Zorg biedt particuliere 
verzorging en persoonlijke 
ondersteuning aan huis. Wij zijn 
gespecialiseerd in ouderenzorg.

Tevens gazonaanleg

Voor al uw reparaties aan wasmachine,
droger en keukenapparatuur

Rob Marinus 072-8885819 / 06 53942331
Cruijscamplaan 31 Heiloo

www.heeropwitgoedservice.nl

ADVERTEREN 
OP DEZE PAGINA?
BEL 072 5330175
OF MAIL NAAR:

verkoop@uitkijkpost.nl
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Vijf jaar Theater Vrij Zijn in Alkmaar
ALKMAAR - Dit jaar is het vijf 
jaar geleden dat Theater Vrij 
Zijn de deuren opende van 
het nieuwe theatergebouw op  
industrieterrein Oudorp. In die 
tijd is het lege bedrijfspand aan 
de Madame Curiestraat omgeto-
verd tot een sfeervol en prachtig 
theater. En dat allemaal dankzij 
de inzet van meer dan 100 vrij-
willigers.

Het gezelschap zelf bestaat al 
langer: onder de bezielende artis-
tieke leiding van de ‘Alkmaarse 
Braziliaan’ Anderson Farah speelde 
het al 15 spectaculaire producties. 
Vaak geïnspireerd door een histo-
risch thema uit de rijke geschiede-
nis van Alkmaar.

Mijn Ex
Het eerste lustrumjaar van het 

theater wordt afgetrapt met een 
voorstelling met een meer eigentijds 
thema. Of misschien wel een thema 
van alle tijden. Want wat gebeurt er 
als een huwelijk of relatie stukloopt 
en je elkaar daarna toch weer ont-
moet?

Op 21 juni 2019 viert het Vrij Zijn 
Theater de wereldpremière van de 
comedy ‘MIJN EX!’ Een verhaal 
over mensen die van elkaar houden 
maar elkaar tegelijkertijd ook haten. 
Een hilarische, herkenbare en soms 

ook licht dramatische productie 
over al die tegenstrijdige gevoelens 
die horen bij het omgaan met een 
ex. In dit stuk gaat het over de rela-
tie van de Alkmaarse Angie en de 
latino Pedro, die haar heeft verlaten 
voor een ‘Afro-queen’.

Deze pittige voorstelling wordt 
gespeeld door professional en semi-
professionals Anderson Farah, 

Brenda Goedhart en Gina Arthur. 
Zij worden ondersteund door vier 
talentvolle volwassen acteurs: Ina 
Bromans, Ron de Groen, Anne 
Swartsenburg en Alan dos Santos 
en vier Alkmaarse kinderen: Noor 
van Esveld, Rafael Bunink, Dante 
Shearman en Felien de Zinger.  
 
Kijk voor info en tickets op www. 
theatervrijzijn.nl.

‘Mijn Ex’ is een pittige voorstelling.       Aangeleverde foto

Demonstratie 
ambachtelijk roken

AKERSLOOT - Ambachtelijk 
roken is een eeuwenoud pro-
ces om voedsel te conserveren. 
Naast dat het vis langer houd-
baar maakt, is het ook nog eens 
lekker! 

Wilt u het ambacht van het vis 
roken van dichtbij meemaken? 
Op zaterdag 15 juni zet Dilvis uit 
Akersloot de deuren van de rokerij 
open, zodat u kunt zien hoe het pro-
ces van het ambacht palingroken 
eraan toegaat.

Ambachtelijk roken:  
een eeuwenoud beroep

Tijdens de demonstratie ambach-
telijk roken is er van 09.00 tot 15.00 

uur te zien hoe de rookmeester van 
het 135 jaar oude familiebedrijf op 
ambachtelijke wijze paling en ande-
re vis verwerkt en rookt. Vragen 
staat vrij, dus kom meer te weten 
over het verwerken, drogen, roken 
en fileren van paling in Akersloot!

Zaterdag 15 juni 2019 van 09.00 
tot 15.00 uur bij Dilvis op de 
Kerkelaan 40, 1921 BL in Akersloot.

Onder het genot van een kopje koffie kunt u vragen stellen aan 
de notaris.      Foto: Mirjam Dijkstra

Vernieuwd uitvaartcen-
trum Onderlangs

CASTRICUM - Op donder-
dag 13 juni, van 10.00-12.00 
uur, organiseert Associatie 
Uitvaartverzorging een lezing 
door notaris Heldring in het uit-
vaartcentrum aan Onderlangs in 
Castricum.

De ervaring leert dat veel men-
sen vragen hebben over erfrecht, 
maar dat de drempel om naar de 
notaris te gaan soms best hoog 
is. Daarom organiseert Associatie 
Uitvaartverzorging deze bijeen-
komst in een informele sfeer, waar-
bij u onder het genot van een kopje 
koffie uw vragen aan de notaris 
kunt stellen.

De notaris houdt eerst een inlei-
ding, waarin o.a. de volgende 
onderwerpen aan de orde komen: 
Wie erft er van mij als ik geen tes-
tament maak? Welk voordeel biedt 

het mij om een testament te maken? 
Is het testament dat ik lang geleden 
gemaakt heb nog geldig? Hoe zit het 
met erfbelasting: wat moet je beta-
len en wie hebben er vrijstelling? 
Hoe zit dat met de eigen bijdrage als 
ik naar een verzorgingshuis ga? Wat 
is een levenstestament?

De notarisbijeenkomst is vrij toe-
gankelijk, maar aanmelden is ver-
plicht. Dat kan door een e-mail te 
sturen aan info@associatieuitvaart.
nl of telefonisch via 0251-252094.

Na de notarislezing laten wij u 
ook graag zien dat ons uitvaartcen-
trum een opfrisbeurt heeft gehad. 
De wanden zijn opnieuw geverfd en 
de opbaarkamer is opnieuw inge-
richt.

Er is alle gelegenheid om even 
rond te kijken!

Weerbaarheid
EGMOND-BINNEN - In het 
Woensdagochtend Café van 19 
juni is Maria-Luisa Manrique-
Hehl te gast. Zij is een ervaren 
weerbaarheids- en zelfverdedi-
gingsdocente voor alle leeftij-
den. 

Deze ochtend geeft ze een inter-
actieve workshop waarin we niet 

alleen leren over assertiviteit, weer-
baarheid en zelfverdediging maar er 
ook mee oefenen. 

Benieuwd? Van harte welkom op 
woensdag 19 juni van 10.30 tot 12.00 
uur in Dorpshuis De Schulp, Visweg 
45 in Egmond-Binnen. Koffie/thee  
€ 1,-, de workshop is gratis!

Feestelijke lancering VakantieBieb 
op De Boswaid

EGMOND AAN DEN HOEF 
- Op woensdag 5 juni is de 
VakantieBieb feestelijk gelan-
ceerd op basisschool De 
Boswaid in Egmond aan den 
Hoef. In deze gratis app staan 
meer dan 50 e-books voor jong 
en oud.

De VakantieBieb is het zomer-
cadeautje van de Bibliotheek, 
voor zowel leden als niet-leden. 
De VakantieBieb biedt voor elk 
wat wils: van spanning tot chicklit 
en van literatuur tot informatief. 
De jeugd geniet tijdens de zomer-
maanden onder meer van e-books 
van Barbara Barend, Tonke Dragt, 
Harmen van Straaten en Paul van 
Loon.

Twee van de grootste (jeugd)
auteurs van dit moment, Niki Smit 
en Esther van Lieshout, waren aan-
wezig bij de feestelijke aftrap en 
vertelden aan leerlingen uit groep 6, 
7 en 8 over hun boeken ‘100% Coco’, 
‘New York’ en ‘Level 13, Game over’, 
die ook in de VakantieBieb staan.
Vervolgens maakte vlogger Kalvijn 

zijn opwachting als verrassings-
gast. Kalvijn stelt zijn allernieuwste 
boek ‘Van niks naar clicks’ voor 
het eerst en exclusief als e-book in 
de VakantieBieb beschikbaar. De 

gratis e-books in de VakantieBieb 
zijn nog voor iedereen beschik-
baar tot en met 31 augustus 2019. 
Kijk voor meer informatie op  
www.vakantiebieb.nl.

Esther van Lieshout, vlogger Kalvijn en Niki Smit showen hun 
boeken, die als gratis e-books in de VakantieBieb beschikbaar 
zijn.           Aangeleverde foto

LIMMEN - Voor het tweede jaar op rij is Dames 3 van T.V. Limmen kampioen geworden. Ondanks 
dat er twee speelsters, Marion en Caroline, langdurig geblesseerd zijn konden alle wedstrijden toch 
gespeeld worden, mede dankzij de invalsters Lida en Jacqueline. Met dikke punten voorsprong 
waren ze niet meer te verslaan en sloten zij als kampioen ook deze competitie af! Op de foto: Coby, 
Liesbeth, Annemiek, Ineke en Margret.                                   Aangeleverde foto

Dames 3 T.V. Limmen kampioen
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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

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

voor meer info   uitvaartverzorgingduin.nl

Ontzorgt Alkmaar e.o. sinds 1960

COSMIC-BOWLEN
met speciale lichteffecten

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

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

072-5331992

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

vanaf 10 personen

BOWLING HEILOO
  tel. 0725331992

HEILOO’S GROOTSTE
UITGAANSCENTRUM

Uitvaartverzorging Formanoij
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen

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

Uitvaart vanaf € 1.475,-
Dag en nacht bereikbaar

“De snelweg was voor mij niet mogelijk,
en de omweg was zwaar.”  Ans

In de stilte van de nacht is overleden, 
mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Ans Leijenaar-Boskemper

* 5 februari 1936 † 5 juni 2019

Henk Leijenaar

Anne Mieke Laan-Leijenaar
Jos Laan
Rianne
Marijne

Marrie Anne Leijenaar
Diedrik
Una
Jasper

Snorrie

De Stuifbergen 42, 1851 WP  Heiloo

Het afscheid zal plaatsvinden vrijdag 14 juni 
om 14:30 uur in crematorium “Waerdse Landen” 

Krusemanlaan 5, Heerhugowaard.

Na de plechtigheid is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten.

“De snelweg was voor mij niet mogelijk,
en de omweg was zwaar”, Ans

In de stilte van de nacht is overleden, mijn lieve vrouw, onze moeder en oma.

Ans Leijenaar Boskemper
* 5 februari 1936 + 5 juni 2019

Henk Leijenaar

Anne Mieke Laan-Leijenaar
Jos Laan
Rianne
Marijne

Marrie Anne Leijenaar
Diedrik
Una
Jasper

Snorrie 

De Stuifbergen 42, 1851 WP  Heiloo.

Het afscheid zal plaatsvinden vrijdag 14 juni om 14:30 uur in crematorium Waerdse 
Landen Krusemanlaan 5, Heerhugowaard.

Na de plechtigheid is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

www.associatieuitvaart.nl/pakketuitvaart 0800 - 0375

Vertrouwd dichtbij in Heiloo

Als je een mooie uitvaart wilt
zonder te veel uit te geven

Een pakketuitvaart al vanaf € 2910,-

Wij hebben veel van je geleerd,
behalve hoe we je moeten missen.

Na een moedige maar oneerlijke strijd 
is van ons heengegaan onze lieve 

schoonzoon, zwager en oom

Jan Schoemaker

✩  23 december 1959 - 4 juni 2019 †

Fam Schellevis

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

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.

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

Man 58 jr (HBO+) zoekt werk, 
baan of project parttime of 
fulltime. Per direct beschik-
baar.06-30965819

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

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

Leer per september SPAANS 
bij CAMPO DEL SOL in 
Heiloo. Kleine groepen, fijne 
sfeer, alle niveaus, gediplo-
meerd docente. Beginners ma 
11.00 uur of wo 19.00 uur. Voor 
overige niveaus of vragen kijk 
op www.campodelsol.org of 
bel 072-5669956.

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

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

SCHILDER BINNEN EN 
BUITEN. Hele mooie prijs! 
06-17090670

ivm verzekering op zoek naar 
getuige! op 5 juni rond half 3 
ben ik op de Zevenhuizerlaan 
ter hoogte van de Haesacker-
laan gestruikeld over omhoog-
stekende stoeptegels. Aan de 
val heb ik gebroken arm over-
gehouden. Wie is die aardige 
mevrouw op de fiets die mij 
heeft geholpen? 06-14984821

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.

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 

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

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

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

KOFFERBAKMARKT 
HEILOO 23 JUNI. Gezellige 
kofferbakmarkt aan De Om-
loop. Alle info en opgeven via 
www.kofferbakmarktheiloo.nl

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

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 

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

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

HEILOO - Vrijdag 7 juni ging 
het WK vrouwenvoetbal 2019 in 
Frankrijk van start. En daarmee 
ook de eerste Uitkijkpost voet-
balpool voor datzelfde WK vrou-
wenvoetbal.

Ben je vergeten je in te schrijven? 
Meedoen kan nog steeds, alleen kan 
je dan geen punten meer verdienen 
voor de tot dan gespeelde wedstrij-
den. Voorspel je een paar uitslagen 
die nog uitkomen ook? Dan doe je 
zomaar weer mee in de hogere regi-
onen en wie weet ga je er dan als-
nog vandoor met een van die leuke 
prijzen. Omdat de pool (eigenlijk) 
alleen voor vrouwen is, is het prij-
zenpakket ook speciaal op vrouwen 
afgestemd. Wat je kan winnen, hou-

den we nog even geheim. Maar het 
is zeker de moeite waard! 

Natuurlijk is Uitkijkpost be-
nieuwd hoe de voetbalvrouwen van 
HSV en De Foresters uit Heiloo dit 
WK beleven. Zitten zij elke wed-
strijd voor de buis gekluisterd 
en volgen ze het toernooi op de 
voet? Volgen ze alleen de Oranje 
Leeuwinnen? Of... kijken ze hele-
maal niet? In ieder geval blijven ze 
zelf ook volop in beweging, want 
meerdere vrouwenvoetbalteams uit 
Heiloo deden het afgelopen week-
end mee aan toernooien elders in 
het land. Voor de krant van vol-
gende week kan de redactie vast 
verklappen dat er een leuk dub-
belinterview met twee ‘Heilooër 
voetbalvrouwen’ in staat.

HEILOO - Donderdag 6 juni was de grote dag voor de deelnemers 
aan de Alpe d’HuZes. Ook verschillende Heilooërs kwamen deze 
dag in actie. Bram van de Reep (op de foto) fietste de berg 4 x op 
en Marc Brunekreef ging 5 x fietsend omhoog. Jaap de Vries en 
Fred Valkering gingen wandelend 2 x naar de top. En zo waren 
er ongetwijfeld nog veel meer sportieve toppers die een knap-
pe prestatie hebben neergezet voor KWF Kankerbestrijding. 
Chapeau!          Aangeleverde foto

Heiloo�rs met succes op Alpe d'HuZes Tenniskamp TV Het Vennewater 
en TV Tulp 2019

HEILOO - Het weer klaarde 
helemaal op, de tenten voor 
de nacht waren opgezet dus 
het jeugdtenniskamp 2019 kon 
beginnen! Een weekend voor de 
jeugd met heel veel gezelligheid 
en superleuke activiteiten.

De middag begon met een ten-
niscircuit, waarbij op elke baan een 
trainer of begeleider van TV Tulp 
(uit Limmen) en TV Het Vennewater 
een andere tennisactiviteit in petto 
had voor de kinderen. Vervolgens 
was het tijd voor de bingo en een 
tennisquiz waarbij je met een groep-
je op zoek moest gaan naar de ant-
woorden op de vragen. Tussendoor 
kon er gesmuld worden van de 
versgebakken pannenkoeken en tot 
laat op de avond werd een feestje 
gebouwd. Na de zeer goede nacht-
rust werd er vroeg ontbeten, want 
er stond ‘levend Stratego’ op het 
programma. De teams gingen er 
fanatiek tegenaan en na een heftige 

strijd was het tijd om de tenten af te 
bouwen, nog een laatste balletje te 
slaan en richting huis te gaan. Zowel 

de organisatie als de deelnemers 
kunnen terugkijken op een super-
weekend!

Het weer klaarde zaterdag op, dus de tenten werden opgezet en 
het jeugdtenniskamp kon van start!       Aangeleverde foto

Jolande Brasser 50 jaar trainster 
bij AV Trias

HEILOO - Jolande Brasser 
is 50 jaar actief als trainster 
bij Atletiekvereniging Trias. 
Ze werd door het bestuur van 
AV Trias verrast met speciale 
gebakjes en een oorkonde van 
de Atletiekunie.

Jolande doet al sinds haar twaalf-
de aan atletiek en heeft meermaals 
deelgenomen aan grote toernooi-
en. Stukjes in Uitkijkpost en de 
Alkmaarsche Courant zorgden er 
in de jaren ‘70 van de vorige eeuw 
voor dat de groep van Jolande 
bekend werd. In het begin waren 
het vooral mannen die trimden, pas 
later werden ze overvleugeld door 
de vrouwen. Na al die jaren wordt 
er nog steeds elke donderdagoch-
tend getraind, vanaf de baan van AV 
Trias naar het Heilooërbos. En nog 
steeds is Jolande de leider. Of ze al 
aan stoppen denkt? Dat wel, maar 
ze doet het onder het motto: “Ik zal 
er nog maar een jaartje aan vast-
plakken, daarna stop ik.”

Jolande Brasser.         Aangeleverde fotoHEILOO - Zaterdag 25 mei jl. heeft het vlaggenschip van de jeugd 
van De Foresters het zwaarbevochten kampioenschap in de 
hoofdklasse behaald. Een fantastische prestatie. Volgend seizoen 
kunnen de mannen van JO19-1 hun klasse op divisieniveau laten 
zien. V.l.n.r. boven: Avis, Beers, Ligthart, Biesterveld, Stiegelis, 
Van Dijk, Van der Velden, Bijlsma, De Vries, Wessels (trainer/
coach). Midden: Beers (ass. coach), Groot, Vestering, Piet. 
Onder: Blei, Postma, Henschen, Taylor, Haanstra.     Aangeleverde foto

Foresters JO19-1 pakt kampioenschap hoofdklasse

HEILOO - De jongens van HSV JO15-1, gesponsord door FysioExpert, zijn twee weken geleden over-
tuigend en ongeslagen kampioen geworden. Onder leiding van Marcel en Henk hebben ze een fan-
tastisch seizoen gedraaid. Afgelopen weekend heeft het team ook nog de derde plaats gepakt op een 
internationaal toernooi in Limburg. Boven v.l.n.r.: Marcel, Barre, Sergio, Daan, Jeneal, Bink, Pipeijn, 
Jelle, Jean-Paul, Henk en Gijs. Onder v.l.n.r.: Cas, Jens, Milan, Stijn en Max.          Aangeleverde foto

Jongens HSV JO15-1 ongeslagen kampioen
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Openingstijden:
Ma t/m vrij 8.00 - 18.00 uur
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

HET TUINCENTRUM  
BIJ U IN DE BUURT !!

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

BBQ DEMONSTRATIE
ZATERDAG 15 JUNI

Vaderdagtip :
Kruidenmix in hangpot

Slechts € 14.95

m.m.v.   
Napoleon  
Barbecues &  
Not Just BBQ

Laat u inspireren 
onder het genot 
van een hapje en 
een drankje !

VANAF  
11.00 UUR


