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Mar en Tien in actie
tegen kanker
HEILOO - Al zo’n 12 jaar trokken
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.

Het spoordek wordt klaargemaakt voor vervoer.

Foto: STiP Fotografie

Jantien bleek borstkanker te
hebben en een operatie en bestraling 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 meerdere malen van nabij moeten aanschouwen. 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 onvoldoende afgenomen en ze moest
onverwacht zestien chemobehandelingen 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 kinderen zorgen. De behandelingen
duurden van mei tot en met oktober 2018. Daarna verliep mijn herstel 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

Plaatsing spoordek
spectaculair schouwspel
HEILOO - Zondag is onder grote
belangstelling het spoordek
op de Vennewatersweg ingereden. Ongeveer 500 mensen zijn
afgekomen op dit spectaculaire
schouwspel.
De vele toeschouwers moesten
zondagochtend wel wat geduld hebben. 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 pinksterweekend 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 werkzaamheden werden ondanks de opgelopen 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

Iemand geslaagd? Plaats gratis een online felicitatie!
HEILOO - Vandaag worden de uitslagen van de vmbo,
havo- en vwo-examens bekendgemaakt. Een spannende 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

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

advertenties

HUIS
VERKOPEN?
Wij gaan
voor de hoogste
opbrengst!

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

HOUTHAKKERS
KIPSTEAKS
4 STUKS € 6,50
BIEFSTUKSPIESEN
4 STUKS € 7,95
BEIERSE
FRIKANDELLEN
4 STUKS € 5,95

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

geen

ontvangen? bel donderdag tot

12.00
15.00

uur:

0226 33 10 20 ( r o d i

verspreiding bv)

Onderhoud en reparatie
aan alle merken auto’s

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

kijk ook op www.uitkijkpost.nl
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MEELGRO
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ADVIES

SERVICE

TOYOTA AYGO 3-DRS

€ 2.950,-* O
C
C
A
S
I
O
N

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

Vaderdag actie

50%
KORTING

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

50%
Korting

119,90

59,95

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

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

3 JAAR

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

TOYOTA AYGO 5-DRS

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

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

* RIJKLAARPRIJS!

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

€ 2.950,-* O
C
C
A
S
I
O
N

* RIJKLAARPRIJS!

* RIJKLAARPRIJS!

1.0 VVT-i Comfort airco

* RIJKLAARPRIJS!

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

TOYOTA AYGO 3-DRS
1.0 VVT-i Plus
grijs metallic, ’06, 64.617 km,
stuurbekrachtiging, ABS, 4 airbags,
achterbank in delen neerklapbaar, centrale vergrendeling
met afstandsbediening,
elektr.ramen voor, radio/
cd-speler, ﬁetsendragerbeugel t.b.v.
Twinny Load etc.
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* RIJKLAARPRIJS!

€ 3.450,-* O
C
C
A
S
I
O
N

* RIJKLAARPRIJS!

Alle prijzen zijn incl. € 599 rijklaar maken

Maatlat 9 1906BL Limmen
072-- 5051788
072
www.meelgro.nl
bouwmarkt@meelgro.nl

> Nieuwe APK
> Onderhoud
> Benodigde reparaties/vervangingen
> Mobiliteitsgarantie (pechhulp)
> Poetsen
> 30 euro brandstof
> Tenaamstellen
> Uitgebreide garantie ( > 4500 euro)
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AUTOMOBIELBEDRIJF
DE BRUIJN-BLOKKER B.V.

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

Lijstenmakerij
Lijstenmakerij

DE
LIJST
DE LIJST

Het nieuwe adres per januari 2016

Het nieuwe adres per januari 2016
winkel en kwaliteitscentrum
”Willem de Zwijger”
winkel en kwaliteitscentrum
Frederik Hendriklaan 8
”Willem de Zwijger”
1814 JP Alkmaar
Frederik Hendriklaan 8
Tel. (072) 515 01 63
1814 JP Alkmaar
Tel. (072) 515 01 63
• ca. 4.000 verschillende profielen
in hout en aluminium
• ca. 4.000 verschillende profielen
• spiegels in alle maten, ook met facet
in hout en aluminium
• ruim assortiment zuurvrije passe-partouts
• spiegels in alle maten, ook met facet
• vakkundig wassen, strijken en
• ruim assortiment zuurvrije passe-partouts
opspannen van borduurwerken
• vakkundig wassen, strijken en
• opplakken van foto’s op polystyreen
opspannen van borduurwerken
• van normaal tot museumglas
• opplakken van foto’s op polystyreen
• gratis parkeren voor de deur
• van normaal tot museumglas
• gratis parkeren voor de deur
Openingstijden
Dinsdag:
10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Openingstijden
Woensdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Dinsdag:
10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Donderdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Woensdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Vrijdag:
10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Donderdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Zaterdag:
10.00 - 17.00 uur
Vrijdag:
10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
*Donderdagavond en overige tijden
10.00 - 17.00 uur
opZaterdag:
afspraak
*Donderdagavond en overige tijden
op afspraak
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Highlow Rangers Tour

HEILOO - Net als voorgaande
jaren organiseren de Highlow
Rangers ook dit jaar een gezellige motor- en fietstocht door
Noord-Holland en wel op zaterdag 22 juni aanstaande.
Deelnemers kunnen meedoen
aan een motortocht van circa 200
kilometer en kiezen uit fietsroutes 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 drankje. Traditiegetrouw wordt de tour
afgesloten bij Café de Wit. Vanaf
18.00 uur is er livemuziek van Kees
Bemmel. De eerste twee consumpties voor de deelnemers zijn gratis, maar natuurlijk is iedereen van
harte welkom.
Net als de voorgaande jaren willen 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 fantastisch initiatief waar de Rangers
graag een bijdrage aan willen leveren. Op dit moment geneest 75
procent van de ruim 550 kinderen

die jaarlijks kanker krijgen. Het
doel is om dit percentage te verhogen naar 95 procent. KiKa werft
o.a. fondsen voor onderzoek en het
geven van voorlichting over kinderkanker. Daarnaast heeft de onlangs
overleden Ranger Kees Burger, die
een groot deel van de organisatie
van deze tour op zich nam, een biljart beloofd aan verzorgingshuis
Overkerck. Deze mooie toezegging
willen de Rangers dan ook heel
graag waarmaken.
Wil jij meerijden met de motortocht of een fietstour? Geef je dan
nu op! De kosten zijn € 25,- inclusief 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

Uitkijkpost verschijnt op woensdag
huis-aan-huis in een oplage van 18.500
exemplaren in Heiloo, Limmen, EgmondBinnen 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 overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt worden zonder toestemming van
de uitgever.
Het weekblad Uitkijkpost wordt
geproduceerd op een waterloos
offset rotatiepers, de milieuvriendelijke druktechniek

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 musicus, 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 kunsten typeren. Zijn artistieke dromen
en ambities kregen ruim baan via de
conservatoriumstudie en de daaropvolgende 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 hoornsolist 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 schilderkunst 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 muziekspoor.
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 wetenswaardigheden 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.”

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

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

Mar en Tien in actie
tegen kanker

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

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

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

Volg de Uitkijkpost ook op

Michael
liefting

Vervolg van de voorpagina:

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

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
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De schilderstijl van Teunis is geabstraheerd figuratief.
Aangeleverde foto

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 vriendinnen 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 binnenkomt,” lacht Mariëlle. “Op deze
manier kun je KWF steunen, ook als
je geen kleingeld in huis hebt voor
de collecte. En het is zo belangrijk: iedereen kent wel iemand die
vecht tegen, of helaas is overleden 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 kiezen voor ‘Teams’. Elk bedrag is welkom en elke euro gaat rechtstreeks
naar kankeronderzoek.
Tekst: Monique de Jager
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OFFEERDERIJ
T
S

DIJKSTRA

Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70
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✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-,
gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

www.stoffeerderij-dijkstra.nl

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

Vaderdag
actie
CHINEES
RESTAURANT
KANG WAH

Heiloo Energie
een duurzaam burgerinitiatief

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:

Voor de
allergaafste

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

BURGER

CARE
FOR
HAIR

vader!

A

✂

Het bestuur van Stichting Dorpshuis
De Schulp in Egmond-Binnen zoekt met
ingang van 1 september 2019 een

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?

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

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

STOE
RS
VADE TE
R

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mijn naam is:

.............................................................................................

Mijn leeftijd is:

.............................................................................................

Mijn telefoonnummer is: .............................................................................................

Inleveren vóór donderdag 13 juni 18.00 uur !!

• 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
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

De winkeliers van Het
Hoekstuk hebben een
leuke vaderdagactie
verzonnen.
fgelopen 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.

Pauze

Voor alle
vaders

enthousiaste
BEHEERDER (M/V)
Fulltime

Taakomschrijving:
- Ontwikkelen en uitvoeren van
ideeën en plannen om het
dorpshuis een centrale en
actieve positie in de gemeenschap 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

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.
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bedrijf
belicht
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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.

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, personeel en bezoekers.
In het convenant staan eenduidige afspraken voor leerlingen, personeel en bezoekers. Voor Heiloo zijn
in het convenant afspraken gemaakt
gericht op de behoefte van jongeren. Het convenant werd ondertekend door de dames Elly Beens
(wethouder) en F. Philipsen (jeugdarts 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

Maarten Hoogstadt (l) en Koen Honhof (r).

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 20192023
Om versnipperde inzet te voorkomen is samenwerking tussen
deze organisaties van belang. Over
de inzet van alle partijen zijn voor
de komende periode afspraken

gemaakt en vastgelegd in het convenant ‘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 slachtoffer zijn van agressie en grensoverschrijdend 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 convenant hieraan bij.
Tekst: Yvonne van Stiphout

Foto: STiP Fotografie

Computerhulp
Alkmaar
Analoge service in de digitale wereld

De Schrijnwerker 14, 1851 PV Heiloo; tel.: 072-2205763;
e-mail: info@computerhulpalkmaar.nl;
website: www.computerhulpalkmaar.nl
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 verlenen. Zij verhelpen zowel hard- als softwareproblemen, en onderscheiden 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 zelfstandige 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 betrokken 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 inzetten 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 mogelijkheid 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

De ondertekenaars van het convenant tussen zeven leerlingen van het PCC.

Foto: STiP Fotografie

COLUMN
Oud
We worden allemaal ouder. De een
wat ouder dan de ander. En als je
de media (en de pensioenfondsen)
mag geloven verandert een groeiende 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 walkingstokken. Tuinen zien eruit als vakantieparken 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.

voorkomen worden? Goed nieuws.
Verouderingsexperts van verschillende medische centra van naam
gaan (voor 8,5 miljoen euro) onderzoek 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.

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 spierstelsel verslapt, de kwetsbaarheid
neemt toe, allemaal ouderdomskwalen die je ongevraagd cadeau krijgt.

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.’

Kan dat allemaal niet vertraagd of

Dick de Scally

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

MENU SYMPATHIEK

Verwen jouw liefste vader
met een speciaal diner bi j
De Kamer

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)

Een surprise meat2share
voor € 20 p.p.

uni
16 j

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

6

GESLAAGD?
WIJ TRAKTEREN
JE OP ONS
3 GANGENMENU
SYMPATHIEK!
(bij minimaal 2 personen)

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

www.ambiance.nl/zonluik

Bezoek onze
inspirerende
showroom!

€6,95

LUNCHSPECIAL
13
ju
26 ni t/m
juni

Iedere twee weken een nieuwe
lunchspecial
Broodje pulled beef met hoisin en
zoetzure wortel

begint bij de grootste
zonweringspecialist
van Nederland

Salade met spitskool en kerrie

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

Tom kha kai soep

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

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.

presenteert
dinsdag

08 okt

Kaartjes bestelt u gemakkelijk via www.vriendenvandebeun.nl
woensdag

zondag

donderdag

20.15 uur

14.00 uur

20.15 uur

27 nov

20.15 uur

LENETTE VAN DONGEN
zondag

HENRY VAN LOON
zaterdag

20 okt

07 dec

14.00 uur

20.15 uur

ERIC VLOEIMANS
zaterdag

14 dec

20.15 uur

11 .00/14.00
& 16.00 uur

LEBBIS
donderdag

21 nov
20.15 uur

YENTL EN DE BOER

16 apr

19 jan

MICHELINE VAN HAUTEM

18 apr

22 feb

20.15 uur

20.15 uur

JORIS LINSSEN
zaterdag

zondag

22 dec
14.00 uur

JANKE DEKKER EN AMY EGBERS

KUINDERSMA & FIUMARA
zondag

21 mrt

03 mei

20.15 uur

AGEETH DE HAAN

VELDHUIS EN KEMPER
zaterdag

zaterdag

GROOT NIET TE VERMIJDEN
zaterdag

16 nov

 Zonwering
 Markiezen
 Raamdecoratie
 Rolluiken
 Garagedeuren

Het grote
genieten

14.00 uur

VIGGO WAAS
zondag

05 apr

11.00 uur
14.00 uur &
16.00 uur

MENEER MONSTER

GARE DE LYON
woensdag

27 mei
20.15 uur

GUIDO WEIJERS

UITKIJKPOST

Code oranje in Heiloo

culturele
agenda
vanHeiloo
DUDOK
16 HET
QUARTET
jun

speelt strijkkwartetten van
Haydn, Sjostakovitsj en Beethoven.
Aanvang 15.00 uur.

x

1.

7

12 JUNI 2019

❯ WITTE KERK Kaarten via
www.concertenwittekerk.nl

2.

17 OUD-STANDING
HEILOO

jun

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

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

22

jun
en

3.

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

23

4.

jun

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)

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

23
jun

MIDZOMERCONCERT
– MAHLER
SYMFONIE NO. 4

Begeleidingsorkest voor
Noord-Holland.

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

Volop aandacht Kijkdagen Spoor Heiloo

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

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

1.

2.
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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)

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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Bijna Vergeten Verhalen
Het bos, het duin & de moestuin
HEILOO - Het Oud-Standing
zomerprogramma van De Buitenkans 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 zelfgebreide sokken aan? Wanneer hebt u
voor het laatst slootje gesprongen?
Wat kwam er allemaal kijken bij een
ouderwetse bruiloft? Wanneer vertelt u elkaar nog verhalen?
Er is veel te vertellen over het
dagelijks leven van vroeger en

hoe dit in een mensenleven is veranderd. Het vertelproject Bijna
Vergeten Verhalen van het OudStanding zomerprogramma is op
zoek naar mensen die zin hebben
om daarover te vertellen en/of te
luisteren naar verhalen en herinneringen daarover. Het thema is: Het
bos, het duin en de moestuin.
Maandag 17 juni in Theeschenkerij De Trog van 14.00 tot
16.00 uur. Deelname € 7,50 inclusief koffie & thee. Aanmelden
bij
VVV
De
Verhalenkamer,
info@verhalenkamerwillibrordus.nl
of tel.: 06-22795336.

8

Reactie van gemeente
op ingezonden brief
HEILOO - In de Uitkijkpost
van 5 juni jl. stond een ingezonden 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 omstandigheden heel veel afval hebben, of er
vaak van af moeten. Zoals degenen
die zijn aangewezen op incontinentiemateriaal. 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.

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 organiseert het Begeleidingsorkest
voor
Noord-Holland
een
Midzomerconcert in de Cultuurkoepel in Heiloo. Het orkest
is vooral bekend door koorbegeleidingen 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.

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

Na de pauze speelt het orkest de
4e symfonie van Mahler, de meest
populaire symfonie van deze componist. 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, kinderen tot 17 jaar € 10,-. Kaarten zijn
verkrijgbaar
via
www.cultuurkoepelheiloo.nl of voor aanvang
aan de zaal. Informatie: www.
begeleidingsorkestnoordholland.nl.

In het afvalplan staat beschreven
hoe we dit gaan invullen, we hebben nu nog niet voor alle individuele situaties een oplossing opgenomen, dat past niet in het plan.
Daar is maatwerk voor nodig. Als
de gemeenteraad instemt met het
plan, gaan we alles verder uitwerken en voorbereiden. We hebben
mensen als u daarbij nodig om
voor iedereen tot een werkbaar
inzamelingssysteem te komen. Een
systeem waarbij we alle grondstoffen 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

Tijdens deze CoderDojo maak je een retro computerspel.

Gezocht:
voorleesvrijwilligers

Aangeleverde foto

CoderDojo: maak je eigen
retro-game!
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 interieurontwerp 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 genieten van het verbouwde huis! www.lifs.nl of 06-11741499.

HEILOO - Ken je Pac-Man,
Space Invaders of Asteroids?
Allemaal wat oudere computerspellen, 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!

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.

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

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, verkrijgbaar via www.bibliotheekheiloo.nl.

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 voorlezen 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.
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Openingstijden

Bezwaar maken

Bouwen en wonen
Omgevingsvergunningen

GEMEENTEHUIS

9

Mededelingen

de rotonde Kennemerstraatweg.

Als een besluit rechtstreeks gevol-

Informatiepunt Spooronderdoorgang

De omleidingsroute loopt via de

gen voor u heeft, kunt u hiertegen

Op woensdag 12 juni bent u

Raadhuisplein 1

Ontvangen aanvragen

Kennemerstraatweg en de andere zijde

bezwaar maken. Dit doet u in een

welkom in het Informatiepunt

Postbus 1, 1850 AA Heiloo

- Ambachtsweg 54, plaatsen erfaf-

van de Ypesteinerlaan. Deze staat met

brief binnen zes weken nadat

Spooronderdoorgang van 15.30 tot

scheiding, ontvangstdatum 30 mei

borden aangegeven. Fietsverkeer blijft

het besluit is verzonden. In dit

17.00 uur. U vindt het Informatiepunt

2019 (WABO1900951).

wel mogelijk.

bezwaarschrift zet u uw naam,

aan de Westerweg 354b – ingang

adres en handtekening, datum,

via het bouwterrein aan de

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

Werkzaamheden deel

Meer informatie

omschrijving van het besluit en

Vennewatersweg. Het informatiepunt

Openingstijden

Ypersteinerlaan 17 tot en met 28 juni

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact

reden waarom u het niet eens

is maandelijks geopend op de tweede

ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur

Een deel van de Ypersteinerlaan is

opnemen met:

bent met het besluit. Het bezwaar-

woensdag van de maand.

maandagavond 18.00 - 20.00 uur

toe aan groot onderhoud. De weg is

• Werkvoorbereider Wouter Ettema,

schrift stuurt u naar degene die

Op andere tijden na afspraak.

verzakt door een instabiele grond-

telefoon 088-909 7850 of e-mail:

het besluit heeft genomen: bur-

laag. Van 17 juni tot en met 28 zijn

wouterettema@debuch.nl

gemeester of burgemeester en

Werk aan de sloot

wethouders, Postbus 1, 1850 AA

Deze en komende weken zijn er werk-

BEHEER OPENBARE RUIMTE

van de Ypesteinerlaan tussen de

telefoon 088-909 7651 of e-mail:

Heiloo. Dit staat vermeld in de

zaamheden aan bermen en sloten.

AFVALBRENGPLAATS

Nijverheidsweg en de Oosterzijweg is

renescheffer@debuch.nl

tekst over het besluit. U kunt de

Dat kan enige geluid- of verkeers-

Rosendaal 2, Postbus 1,

dan afgesloten voor autoverkeer.

er herstelwerkzaamheden. Het deel

• Wegbeheerder René Scheffer,

1850 AA Heiloo
t 072 535 66 66

besluiten vinden op officielebe-

hinder opleveren. Het werk bestaat

kendmakingen.nl/gemeenteblad

	
  uit het maaien van de bermen en het
	
  weghalen van planten en riet nabij de

Onderhoud en nieuw asfalt
De Ypersteinerlaan is tussen de

Burgerzaken

Openingstijden

Nijverheidsweg en de Oosterzijweg

ma t/m vrij 08.30 - 15.45 uur

ernstig verzakt. Dit komt door een

zaterdag 09.00 - 13.00 uur

instabiele grondlaag en de grote

Burgerlijke Stand

bomen die vlak langs de weg staan.

tot en met 31 mei 2019

De bomen ontrekken vocht uit de insta-

Evenementen
Verleende APV vergunningen
- Evenementenvergunning Ci
Vediamo voetgolf toernooi bij H.S.V.

	
  

	
  

weggehaald. Zo kunnen diertjes zelf

schorsende werking. Het besluit
	
  
	
  

blijft van kracht. Bij een spoedei-

	
  wegkomen en kan het materiaal dro-

send belang kunt u een voorlopige
voorziening (schorsing) aanvragen

gen. De 	
  werkzaamheden zijn uiterlijk 7
juli klaar. Het werk is het best te doen

bij de voorzieningenrechter van

als er geen obstakels zijn. Het verzoek

	
  

Geboren

en de weg verzakt. Om dit op te los-

Elisabeth S.M. Babychan d.v. J.

de rechtbank Noord-Holland,

sen verwijderen wij het asfalt en de

Molenaar en B. Babychan

sector Bestuursrecht, Postbus

veenlaag. Vervolgens brengen wij een

Ellis de Zeeuw d.v. M.S.G. Turk en

nieuwe fundatielaag van steenkorrel en

J. de Zeeuw

beginnen.
1621, 2003 BR Haarlem.
Hiervoorknoflook
Gebakken
champignons

een zandlaag aan en herstellen wij de

Nik P. Terluin z.v. F.W. Terluin en

rijbaan.

J.M. Ranzijn

	
  

om daarom boten, aanhangers e.d.

	
  weg te halen als de werkzaamheden

betaalt u griffierecht.

met brood
€ 5.50

Moris Biesbrouck z.v. S.P.M.

22 juni 2019 van 10.00 uur tot 00:00

Bereikbaarheid

Biesbrouck en K. Janssen

uur, verzenddatum besluit 3 juni

Tijdens de werkzaamheden is het

Logan Geertsma z.v. E. Geertsma

2019 (APV1900354);

deel van de Ypersteinerlaan tussen

en R.L. Alcock

***
Gegrilde zwaardvisfilet

de Nijverheidsweg en de Oosterzijweg

Wandel4daagse door Heiloo op 21

	
  

op de oevers liggen voordat het wordt

Een bezwaarschrift heeft geen

biele veenlaag, waardoor deze inklinkt

en door Het Maalwater in Heiloo op

- Evenementenvergunning Plus

oevers. Het slootafval blijft nog even

Vragen om schorsing

Overleden

voor beide richtingen afgesloten

juni 2019 van 07.00 uur tot 17.00

voor doorgaand autoverkeer. De

J. Lieuwes

uur verzenddatum besluit 3 juni 2019

Nijverheidsweg blijft tijdens de

P.F. de Waard

(APV1900372).

werkzaamheden toegankelijk vanaf

	
  

met bieslooksaus

	
  

€ 16.95

	
  

	
  
	
  

of
	
  
	
  

Heeft u vragen? Bel meteen!!

	
  

	
  

	
  

Gebakken eendenborst
	
  

	
  
	
  

Volg ons op
	
  

met saus van bockbier 	
  	
  

	
  

	
  

	
  

Gebakken knoflook champignons

€ 16.95

	
  

	
  

met brood

***

	
  
	
  

	
  

€ 5.50

	
  

***
Yoghurt-honing-walnootijs
	
  

	
  

	
  

Gebakke

	
  
Gegrilde
zwaardvisfilet

	
   	
  
met slagroom

BRASSERIE IN ‘t GROEN

	
  

Eten en
drinken
op het plein
	
  

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

NIEUW!!!
‘SUPER
MONDAY’
SUPER
TUESDAY
PANNETJE MOSSELEN
MAGIC MONDAY

4-gangen
MET FRIET
& SALADE kaasfondue & kopje soep

€e19,95
15,00

e19,95

‘SUPERNIEUW!!!
TUESDAY’
MAGIC
MONDAY
4 GANGENMENU
kaasfondue & kopje soep

€ e19,95
20,95

NIEUW!!!
Tel: 072 –Lagelaan
505 14 238, Heiloo
brasserie-intgroen.nl
Tel: 072 – 505 14 23 brasserie-intgroen.nl

SUPER TUESDAY
MAGIC
MONDAY
4-gangen

kaasfondue & kopje soep

e19,95
e19,95

	
  
met bieslooksaus

	
   	
   champignons
Gebakken knoflook

	
  

€ 4.75

€ 16.95
weekmenu
	
  
	
  
met brood
€ 21,00
of
	
  
	
   	
  
MENUPRIJS
€ 5.50
	
   	
  
	
   Gebakken
eendenborst

	
  

	
  

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

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

NIEUW!!!
Stationsplein
MAGIC
MONDAY 5 Heiloo / tel 072-7439853 / www.plazacinco.nl

kaasfondue & kopje soep

e19,95

	
  
	
  	
  
keGegrilde
n kn	
  o
€ 16.95
flookzwaardvisfilet
cham	
  
pigno
	
  
ns
m
***
e	
  tjuni
Van 12met
brobieslooksaus
od t/m 18 	
   juni

G ebak

Voor koffie, lunch, borrel en diner

	
  
	
  

Ge

€ 20.95	
   ***
met saus 	
  van	
   bockbier

	
  

	
  
€ 	
  5.5 Yoghurt-honing-walnootijs
Rivierkreeftjescocktail
0 16.95
€
Gebakken knoflook champignons
	
  
met slagroom
***€ 5.75

***

of
met brood	
  
d e zw
€ 4.75
aard v
is
filet
Gebakken knoflook
champignons
Gebakken
eendenborst
m et b
€
5.50
MENUPRIJS
iesloo
ksausmet brood
saus van bockbier
€ met
€ 20.95
16.95 ***
€ 5.50
	
  
€ 16.95
of
Gegrilde
zwaardvisfilet
***
G ebak
	
  
ken e
en d en
borst***zwaardvisfilet
met
bieslooksaus
Gegrilde
	
  
met sa
us van
bockb
Yoghurt-honing-walnootijs
ie
met
bieslooksaus
r
€ 16.95
€ 16
.95
€ 16.95
met slagroom
Gegril

Heekfilet met kerriesaus
€ 16.50
of
Rundersukade met rodewijnjus
€ 16.50

***

Karamel-zeezout ijs
met slagroom
€of4.75
***

of
7 Ydagen
in de week | geopend
vanaf 17.00 uur
oghur
4.75
eendenborst
t-hon Gebakken €
ing-w
Bel ons voor
reserveringen
Heerenweg 138B Heiloo
alnoo
tijs
Gebakken
eendenborst
19
33bockbier
| www.tumi.nl
meTel.
MENUPRIJS
t sla 072
met 532
saus
van

groom

€ 4.7
5
M ENU
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met saus van bockbier

€ 20.95
€ 16.95

€ 16.95
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DVW jeugdviswedstrijden
HEILOO - Visvereniging De
Vroegte Wint uit Heiloo start
donderdag 20 juni haar jaarlijkse viswedstrijdjes voor de jeugd
tot 14 jaar.

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.

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

Abeltje de Musical in de Beun.

Aangeleverde foto

Abeltje de Musical
HEILOO - Een landelijke primeur 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.

verzorgd door Denise Gahler.

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 voorzien en goedgekeurd door Flip
van Duijn, de zoon van Annie M.G.
Schmidt. De muziek werd gecomponeerd door Gert Jan van der Kamp
en de choreografie en staging wordt

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

Druk op het groene knopje van de
lift en reis met ons mee! Beleef de
avonturen van Abeltje over de oceaan, in New York City en in het tropische, maar gevaarlijke Perugona.

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.

Gezelligheid tijdens het GD Jaarevenement.

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 verspreid 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 medewerkers van Keuken met Karakter en
ViVa! Zorggroep zorgden op de locaties voor feestelijk gedekte tafels en
de gasten werden getrakteerd op
koffie/thee met een Gouden Dagengebakje, lekkere drankjes en heerlijke 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 rockmuziek, The Beatles en werd de polonaise gedanst op ‘Geef mij maar
Amsterdam’. In Overkerck werden de liedjes, o.a. van Annie M.G.
Schmidt, naar hartenlust meegezongen en ook hier werd door een
enkeling gezellig meegedanst. Voor
het rolstoelvervoer zorgden Taxi
Zwart en Rolstoelbus Heiloo. De
artiesten kregen een verdiend bloemetje van Gouden Dagen (gesponsord door Rabobank).
Dit evenement van Gouden
Dagen Heiloo werd mede mogelijk 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 wensen. Heeft u een wens voor uzelf
of een ander? In het Trefpunt en in
de bibliotheek zijn kaarten beschikbaar waarop u dit kenbaar kunt
maken.

Iedereen mag meedoen, of je nu
in het bezit bent van een vispas of
niet. Om 18.20 uur wordt er verzameld en vanaf 18.30 tot 19.30 uur
mogen de deelnemers zoveel mogelijk 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 iedereen een leuke prijs te verdienen.
Tevens zijn de mama’s, papa’s,
opa’s en oma’s van harte uitgenodigd om de deelnemers aan te
moedigen en hier en daar te assisteren, hoewel hun kroost uiteraard zelf hun visje dient te vangen.

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 workshops leren om van oud hout nieuwe meubels te maken, die meteen
in gebruik genomen kunnen worden
in het café. Het is ook mogelijk om

de meubels te kopen. Een fantastisch 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

Culinair Heiloo, nog een paar nachtjes slapen

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

Fysiotherapie
MSU echograﬁe
Shockwave therapie
Integrale geneeswijze
Functionele orthonomieintegratie
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

GESLAAGD VOOR JE EXAMEN?

20%
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Aanbiedingen geldig van 12 Juni tot en met 22 Juni 2019 *
* Vraag naar de voorwaarden
Meindl Matrei Mid GTX

Lowa Renegade Mid GTX

Salomon X-Ultra Mid GTX

diplom je
a mee!

NU:139,99 Elders 199,99
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!

Nike Manoa Leather

NU: 59,99
Geesterduin 37 Castricum
0251 65 66 95

‘t Loo 49 Heiloo
072 533 25 95

moenopticiens.nl

NU:139,99 Elders 199,99

NU: 99,99 Elders 159,99

Jack
Wolfskin
Camio
Salomon
X-Ultra
Low GTX

Lowa
Renegade
Low
Jack
Wolfskin
Tongari
Salomon
Elipse/Evasion

#23918
#23919

#24171
#24172

#25178

Elders 90,00

#24460
#24461

NU: 89,99

164,95

Elders 139,99

NU: 69,99
NU:

Elders 89,99

www.sporthuishelling.nl
EXPERTS IN SPORT SINDS 1954

RAADHUISWEG 14 1851 JA HEILOO - TEL. 072 - 5332144

• stimuleren participatie
en sociale samenhang
• informatie, advies, ondersteuning
en begeleiding inwoners
• aanbod zinvolle vrijetijdsbesteding
• verbinden vitale en kwetsbare inwoners

trefpunt

agenda
Schatkamer
Hermitage

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 zomermaanden 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

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

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.

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 prehistorie, 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.

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 harte 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 acrylverf 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 Diensten 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. Aanmelden van te voren is niet nodig. Voor meer informatie via
telefoon (072) 5331297.
Biljarten in de zomer

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 mogelijkheden 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

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 maandagen/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.

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 dertig 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 gezondheidscheck 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 Heiloo. U krijgt inzicht in uw gezondheid, lichaamssamenstelling 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 inschrijfkosten 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 uitwisselen 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 informatie 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

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

ZIEN

Gezond, Afvallen en Fit
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 revolutionaire 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!

Voeding en Beweging
Lifestyle en Mindset
Persoonlijke Aandacht
No Nonsense Methode
Aangename Werkwijze
Gemakkelijk Toepasbaar
Sporten met Plezier

Gratis Eerste Consult

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

YOGA

Specia
le
ZOME
R
ACTIE
!

maanden juli en augustus

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

06-53656794
www.sjoerdbos.com

een heerlijk
ontspannende
uitgebreide
behandeling
Voor Voor
een heerlijk
ontspannende
en uitgebreideen
behandeling
of huidverbeteringstraject
of huidverbeteringstraject

Kijk voor informatie en prijzen op de site

Kijk voor meer informatie en prijzen op de site

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

YUNO

ACUPUNCTUUR
Acupunctuur voor
VROUWEN

Marnie Krom

*Menstruatieklachten * Menopauze
* Vruchtbaarheid * Zwangerschap & Bevalling

Tevens gespecialiseerd in

PIJNKLACHTEN
Erv aar d i r ec t r e s ul t aa t !
Maar ook bij *vermoeidheid *slaapproblemen
*hoofdpijn en vele andere ongemakken
kunt u snel verlichting ervaren!

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

Butterlaan 47
1851 MG Heiloo
06-33.37.10.60
yunoacupunctuur.nl

“Boek vrijblijvend een afspraak“
HOE VER SLAAT JOUW
STRESSMETER UIT?

PIJN CHECK

“Boek vrijblijvend een afspraak“

“ Wij helpen mensen
met vitaliteit die
vastlopen”
“ Wijelders
helpen
mensen
met vitaliteit die
elders vastlopen”

Kijk voor meer informatie op
Kijk voor meer informatie op
www.reactivated.nl ofof bel
bel 06
06 -- 49
49 10
10 48
48 27
27
www.reactivated.nl
Oude Parklaan 111 (kamer 0.36) Castricum
Nu ook actief bij ‘t Gymlokaal in Heiloo

HANS LUIJENDIJK MC
OUTDOOR COACHING
BESTAAT 5 JAAR EN
TRAKTEERT!
“BOEK NU TIJDELIJK VRIJBLIJVENDE
STRESS CHECK”
via https://www.hansluijendijk.nl/aanmelden/

Wij houde
vieren, wo
Tel: 0621215865
E-mail: info@hansluijendijk.nl
succes ons
(Beperkt aantal plekken beschikbaar, op volgorde van aanmelding)
Locatie praktijkruimte
Oude Administratiegebouw
Duin en Bosch
Oude Parklaan 111
1901 ZZ Castricum

Geef
Geef shiatsu
shiatsu voor
voor
Shiatsu
therapie
Moederdag
Geef shiatsu voor
Moederdag
Ontspanning
is een heerlijk
Helpt je vooruit
bij: Hooikoorts, Slaapproblemen,
Ontspanning
is een heerlijk
Moederdag
cadeau
voor je moeder,
vrouw,
Stress/burn-out,
Herstel
na ziekte ev. Vergoeding mogelijk.

Oprecht & rechtop
Oprecht & rechtop
Iokai shiatsu
Iokai &
shiatsu
Oprecht
rechtop
Do – In
Do – In
Iokai shiatsu
Do – In

cadeau voor je moeder, vrouw,
Ontspanning
is een heerlijk
zus
en vriendin.
zus
en vriendin.
Shiatsu,
wereldvrouw,
van verschil.
cadeau
vooreen
je moeder,
Meer
informatie
over de
Meer
informatie
over de
zus
en
vriendin.
www.oprechtenrechtop.nl
Moederdag
actie:
Moederdag actie:
Meer
informatie over de
Shiatsupraktijk
Oprecht & rechtop
www.oprechtenrechtop.nl
www.oprechtenrechtop.nl
Ook
informatie over
vergoeding
Moederdag
actie:

Simpel, Snel, Slank!

Ook
informatie
overKoeveringe,
vergoeding
Marga
van
shiatsu therapeut
Marga van Koeveringe, shiatsu therapeut
www.oprechtenrechtop.nl
Marga
van
Koeveringe,
shiatsu therapeut
Praktijk
Parklaan
111, Kamer 1.14, 1901
Oude
ParklaanOude
111,
Kamer
1.14
Ook
informatie
over vergoeding

ZZ Castricum
Tel. 06 – 303 353 21, marga@oprechtenrechtop.nl

Oude Parklaan 111, Kamer 1.14
1901 ZZ Castricum Tel. 06 – 303 353 21
1901
ZZ
Tel.shiatsu
06 – 303
353 21
Marga
vanCastricum
Koeveringe,
therapeut
Shiatsupraktijk
Oprecht
& rechtop
Shiatsupraktijk
Oprecht
rechtop
Oude
Parklaan 111,
Kamer&1.14
1901 ZZ Castricum Tel. 06 – 303 353 21
Shiatsupraktijk Oprecht & rechtop

NÚ IS AFVALLEN WEL LEUK!

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.

Ho

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!”
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MOLENWEIDE 38
1902 CH CASTRICUM
06 29 43 72 24

Int

WWW.SCHALKOORT-ADVIES.NL

KG

KG

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

40

30

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

KG

KG

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….

20

15

Heeft u geen tijd om een volledige
EHBO cursus te volgen maar wilt u
wel weten wat te doen bij
voorkomende situaties?
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Schildersbedrijf
Deez Zorg
Deez Zorg
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AUTOBEDRIJF DE BRUIJN-BLOKKER
Kennemerstraatweg 189, 1851 BE Heiloo T 072 5331818 / info@toyota-heiloo www.debruijnblokker.nl

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

“Zwart”

Aandacht voor u.

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

De Hoefsmid 37, 1851gespecialiseerd
PZ Heiloo in ouderenzorg.

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

06-57165871

 06 55 13 13 06

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

06-57165871
06-57165871
06-57165871

WWW.TOYOTA-HEILOO.NL

www.ambiance-zonwering.nl/zonluik

Ambiance Zonwering

d

4

16

• Klassiek, Electro- en

Nars
Gottmer
ZONLUIK
is specialist in:

HOETJES

 ZONWERING
Praktijk
voor
 ROLLUIKEN
Integrale
Geneeswijze
 RAAMDECORATIE

Nieuw- en verbouw / Onderhoud / Reparaties

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

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

Nars Gottmer

HOETJES

Praktijk voor
Integrale Geneeswijze

Nieuw- en verbouw / Onderhoud / Reparaties

Cruijscamplaan 31 Heiloo
www.heeropwitgoedservice.nl

Autorijschool
Meubelatelier

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

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

Handelsweg 6b | 1851 NX HEILOO | T 06 28800333

DE SCHOUW

Pedicure &
Schoonheidscentrum

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

Heiloo

☎

Hogeweg 94 - 1906 CV Limmen

www.gebrmin-limmen.nl
072
5064133
06-22509530 / 072-5051337

Voor dames en heren, schakel en automaat

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

www.ladyfirst.nl
VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES
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VAN GOGH’S IRIS

www.pedicurecentrumheiloo.nl
Pedicure / Schoonheid / Manicure
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TIMMER- EN METSELWERKEN
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Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail:
hoetjesbouw@hetnet.nl
Haardenspecialist
De Schouw
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1851 PG Heiloo
072-5054662
06-514 80 504
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• Cranio-Sacraal therapie
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diabetische/reumatische
aantekening.
ZATERDAG 08.30-12.30 UUR tel. 072 533 19 28
SNELBRUINER / www.kapsalonbijwaard.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 omgetoverd tot een sfeervol en prachtig
theater. En dat allemaal dankzij
de inzet van meer dan 100 vrijwilligers.

ook licht dramatische productie
over al die tegenstrijdige gevoelens
die horen bij het omgaan met een
ex. In dit stuk gaat het over de relatie van de Alkmaarse Angie en de
latino Pedro, die haar heeft verlaten
voor een ‘Afro-queen’.
Deze pittige voorstelling wordt
gespeeld door professional en semiprofessionals 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.

Het gezelschap zelf bestaat al
langer: onder de bezielende artistieke leiding van de ‘Alkmaarse
Braziliaan’ Anderson Farah speelde
het al 15 spectaculaire producties.
Vaak geïnspireerd door een historisch thema uit de rijke geschiedenis van Alkmaar.

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

Vernieuwd uitvaartcentrum Onderlangs
CASTRICUM - Op donderdag 13 juni, van 10.00-12.00
uur,
organiseert
Associatie
Uitvaartverzorging een lezing
door notaris Heldring in het uitvaartcentrum aan Onderlangs in
Castricum.
De ervaring leert dat veel mensen vragen hebben over erfrecht,
maar dat de drempel om naar de
notaris te gaan soms best hoog
is. Daarom organiseert Associatie
Uitvaartverzorging deze bijeenkomst in een informele sfeer, waarbij u onder het genot van een kopje
koffie uw vragen aan de notaris
kunt stellen.
De notaris houdt eerst een inleiding, waarin o.a. de volgende
onderwerpen aan de orde komen:
Wie erft er van mij als ik geen testament 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 betalen 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 toegankelijk, maar aanmelden is verplicht. 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 uitvaartcentrum een opfrisbeurt heeft gehad.
De wanden zijn opnieuw geverfd en
de opbaarkamer is opnieuw ingericht.
Er is alle gelegenheid om even
rond te kijken!

Weerbaarheid
EGMOND-BINNEN - In het
Woensdagochtend Café van 19
juni is Maria-Luisa ManriqueHehl te gast. Zij is een ervaren
weerbaarheids- en zelfverdedigingsdocente voor alle leeftijden.
Deze ochtend geeft ze een interactieve workshop waarin we niet

alleen leren over assertiviteit, weerbaarheid 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!

Demonstratie
ambachtelijk roken
AKERSLOOT - Ambachtelijk
roken is een eeuwenoud proces om voedsel te conserveren.
Naast dat het vis langer houdbaar 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 proces van het ambacht palingroken
eraan toegaat.
Ambachtelijk roken:
een eeuwenoud beroep
Tijdens de demonstratie ambachtelijk roken is er van 09.00 tot 15.00

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 ontmoet?
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

‘Mijn Ex’ is een pittige voorstelling.

Aangeleverde foto

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

zijn opwachting als verrassingsgast. 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 beschikbaar tot en met 31 augustus 2019.
Kijk voor meer informatie op
www.vakantiebieb.nl.

De VakantieBieb is het zomercadeautje 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 zomermaanden 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 aanwezig 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

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

Dames 3 T.V. Limmen kampioen

uur te zien hoe de rookmeester van
het 135 jaar oude familiebedrijf op
ambachtelijke wijze paling en andere 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.
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
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“De snelweg was voor mij niet mogelijk,
en de omweg was zwaar.” Ans
“De snelweg was voor mij niet mogelijk,

Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart

Uitvaart vanaf € 1.475,-

Na een moedige maar oneerlijke strijd
is van ons heengegaan onze lieve
schoonzoon, zwager en oom

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

Ans Leijenaar-Boskemper

* 5 februari 1936

Uitvaartverzorging Formanoij

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

de de
omweg
wasis
zwaar”,
Ans
In de stilte en
van
nacht
overleden,
mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Ans Leijenaar Boskemper

Dag en nacht bereikbaar
AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen
info@uvdf.nl | 06 115 36 587 | www.uvdf.nl

† 5 juni 2019

* 5 februari 1936

+ 5 juni 2019

Jan Schoemaker

Henk Leijenaar
HenkMieke
Leijenaar
Anne
Laan-Leijenaar
JosAnne
Laan
Mieke Laan-Leijenaar
Rianne
Jos Laan
Marijne
Rianne

✩ 23 december 1959 - 4 juni 2019 †
Fam Schellevis

Ontzorgt Alkmaar e.o. sinds 1960

Marijne

Marrie Anne Leijenaar
Marrie Anne Leijenaar
Diedrik
Diedrik
Una
Una
Jasper
Jasper

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

Snorrie
Snorrie

vanaf 10 personen

De Stuifbergen 42, 1851 WP Heiloo
De Stuifbergen 42, 1851 WP Heiloo.

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

BOWLING HEILOO
tel. 0725331992
HEILOO’S GROOTSTE
UITGAANSCENTRUM

Na de plechtigheid is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Na de plechtigheid is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten.

Diverse modellen elektrische
fietsen, o.a. de testwinnaar van
de ANWB: de Gazelle Grenoble C7+ hmb: als beste getest.

Demomodellen aanwezig. Bosman Tweewielers. Westerweg
295, Heiloo. T : 5331241
www.bosmantweewielers.nl
LET OP! Kim’s Haarsalon
gaat VERHUIZEN! Naar het

Willibrordus Business Center
het Aloysius gebouw. Kennermerstraatweg 464B 1851NG
Heiloo. Het is op de eerste verdieping 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-

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

€ 895,-

BUDGET CREMATIE

BASIS CREMATIE

ALL-IN CREMATIE

€ 1945,-

€ 2445,-

€ 3445,-

Bel bij een overlijden of voor
een kostelozevoorbespreking

DAG & NACHT BEREIKBAAR

072-512 26 14

www.uitvaartdekker.nl

18

nengoed en leuke spulletjes
voor HONG,-ROEMENIE.
Wordt opgehaald. Fam. Burgering T: 072-5069052
Man 58 jr (HBO+) zoekt werk,
baan of project parttime of
fulltime. Per direct beschikbaar.06-30965819
Kantoorartikelen nodig? Even
naar Primera! Het Hoekstuk
in Heiloo. Of bezoek: www.
primerahethoekstuk.nl

LET OP! Kim’s Haarsalon
heeft een nieuwe adres. Dat
is: Kennermerstraatweg 464B

1851NG Heiloo. Bij het mooie
Willibrordus Business Center.
Aloysius gebouw eerst verdieping trap en lift aanwezig,
ruimte 1.4.02. Graag zie ik u
daar voor een afspraak. Groetjes Kim. Tel:0630042383.

DE SCOOTERBOX repareert
alle merken scooters en scootmobielen. Wij halen uw scooter GRATIS op. Ook levering
nieuwe. www.descooterbox.nl
06-22020702 AGM-DEALER
Officiële pasfoto”s nodig?
Even naar Primera! Het Hoek-

stuk in Heiloo

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

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

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

Grote collectie gebruikte dames-, heren-, en kinderfietsen
in vele uitvoeringen. Bosman
Tweewielers, Westerweg 295,
Heiloo. T : 5331241
www.bosmantweewielers.nl
KOFFERBAKMARKT
HEILOO 23 JUNI. Gezellige
kofferbakmarkt aan De Omloop. Alle info en opgeven via

www.kofferbakmarktheiloo.nl

BARRY DE VRIES AUTO’S.

In- en verkoop. www.barrydevriesautos.nl De Wagenmaker
12, 1851 PX Heiloo. Tel. 0621598809

KRINGLOOP HEILOO is de

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

072-5334000 Kijk op
KRINGLOOPHEILOO.NL

Ambachtelijke binnenschilder, 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 Grenoble C7+ hmb: als beste getest.

Demomodellen aanwezig.
Bosman Tweewielers. Westerweg 295, Heiloo. T : 5331241
www.bosmantweewielers.nl

Als je een mooie uitvaart wilt
zonder te veel uit te geven
Een pakketuitvaart al vanaf € 2910,-

JOS BUYS BESTRATING.

Straatwerk voor bedrijf en
particulier. Tel. 06-50641386
Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen

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

Omdat
ieder
vaarwel
bijzonder
is...
Henny Stoop

Leer per september SPAANS
bij CAMPO DEL SOL in

Heiloo. Kleine groepen, fijne
sfeer, alle niveaus, gediplomeerd 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 ebikes in div. uitvoeringen v.a.
€500,- incl. 6 maanden Bovag
garantie. Bosman Tweewielers. Westerweg 295, Heiloo.
T: 5331241 www.bosmantweewielers.nl

Op zoek naar kwaliteit en
betrouwbaarheid? Jan Baltus
schilderwerken in Limmen
voor al uw schilder en sauswerk. 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 Haesackerlaan gestruikeld over omhoog-

E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • Telefoon: 072 532 0345
www.capella-uitvaartverzorging.nl

stekende stoeptegels. Aan de
val heb ik gebroken arm overgehouden. Wie is die aardige
mevrouw op de fiets die mij
heeft geholpen? 06-14984821

Vertrouwd dichtbij in Heiloo

www.associatieuitvaart.nl/pakketuitvaart

0800 - 0375

SPORT

UITKIJKPOST

Heiloors met succes op Alpe d'HuZes

Foresters JO19-1 pakt kampioenschap hoofdklasse

HEILOO - 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
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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.

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 knappe prestatie hebben neergezet voor KWF Kankerbestrijding.
Chapeau!
Aangeleverde foto

12 JUNI 2019

De middag begon met een tenniscircuit, 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 groepje op zoek moest gaan naar de antwoorden 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 nachtrust 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 superweekend!

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 twaalfde aan atletiek en heeft meermaals
deelgenomen aan grote toernooien. 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 donderdagochtend 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 vastplakken, daarna stop ik.”

Jolande Brasser.

Aangeleverde foto

Jongens HSV JO15-1 ongeslagen kampioen

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 voetbalpool voor datzelfde WK vrouwenvoetbal.
Ben je vergeten je in te schrijven?
Meedoen kan nog steeds, alleen kan
je dan geen punten meer verdienen
voor de tot dan gespeelde wedstrijden. Voorspel je een paar uitslagen
die nog uitkomen ook? Dan doe je
zomaar weer mee in de hogere regionen en wie weet ga je er dan alsnog vandoor met een van die leuke
prijzen. Omdat de pool (eigenlijk)
alleen voor vrouwen is, is het prijzenpakket 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 benieuwd hoe de voetbalvrouwen van
HSV en De Foresters uit Heiloo dit
WK beleven. Zitten zij elke wedstrijd voor de buis gekluisterd
en volgen ze het toernooi op de
voet? Volgen ze alleen de Oranje
Leeuwinnen? Of... kijken ze helemaal niet? In ieder geval blijven ze
zelf ook volop in beweging, want
meerdere vrouwenvoetbalteams uit
Heiloo deden het afgelopen weekend mee aan toernooien elders in
het land. Voor de krant van volgende week kan de redactie vast
verklappen dat er een leuk dubbelinterview met twee ‘Heilooër
voetbalvrouwen’ in staat.

HEILOO - De jongens van HSV JO15-1, gesponsord door FysioExpert, zijn twee weken geleden overtuigend en ongeslagen kampioen geworden. Onder leiding van Marcel en Henk hebben ze een fantastisch 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
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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 !!

Zomer
toppers!

Nu met

35%

BBQ DEMONSTRATIE
ZATERDAG 15 JUNI

korting!

Zo
top

Looptijd t/m 31
augustus 2018

VANAF
11.00 UUR

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

Zomer
toppers!

Nu met

35%

korting!

Looptijd t/m 31
augustus 201
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Laat u inspireren
onder het genot
van een hapje en
een drankje !
Bolten ZOMERACTIE S2U EN SCHAKEL FLYER A4.indd 1

03-07-18 12:19

Vaderdagtip :
Kruidenmix in hangpot
Slechts € 14.95

Bolten ZOMERACTIE S2U EN SCHAKEL

Uitgeesterweg 1B Limmen T 072 505 24 84 • www.nuyenstuinengroenshop.nl
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03-07-18 12:19

