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

500 gram KIPFILET 
+ 4 HAMBURGERS

Samen voor € 7,95

HET IS WEER 
BBQ WEER.

VOLOP KEUZE IN 
ONZE WINKELS.

GRIJP NIET MIS EN 
GA NAAR

WWW.BURGER.
KEURSLAGER.NL

HUIS 
VERKOPEN?

Wij gaan  
voor de hoogste 

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

GELDIG  26 & 28 Juni 2019

Uitgezonderd vast/laag + actie

BouwmarktBouwmarkt
MEELGRO

ADVIES SERVICEVAKKENNIS

Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen 
072

Maatlat 9 1906BL Limmen 
072-

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

bouwmarkt@meelgro.nl
De Hoefsmid 26 • 1851 PZ Heiloo

072 737 01 99 • apkserviceheiloo.nl

Onderhoud en reparatie 
aan alle merken auto’s
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Kermis Heiloo 2019
4 dagen feest!
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a d v e r t e n t i e s

HEILOO - Op de langste dag van het jaar weten steeds meer mensen de weg naar de Ronde O te 
vinden. Op deze dag verdwijnt de zon precies in het verlengde van de laan achter de horizon. En dat 
levert een prachtig schouwspel op: in de vijver wordt het hoofdgebouw van Nijenburg weerspiegeld 
en de vier beelden op het gebouw worden opgelicht door de ondergaande zon. Ria Penders is al jaren 
een trouwe bezoekster van de zonnewende en maakte deze mooie foto.           Foto: Ria Penders

Betoverend schouwspel

Filmopnames Het Baafje
Zwembad gesloten op vrijdag 28 juni

HEILOO - Zwembad Het Baafje 
is opnieuw uitgekozen als film-
locatie, ditmaal voor de drama-
serie ‘Dit zijn wij’. Deze serie 
wordt eind 2019 door de NPO op 
televisie uitgezonden.

Het zwembad en de filmploeg 
zijn al weken bezig om een datum 
te prikken. Voor de opnames is het 
namelijk van belang dat het mooi 
weer is. Met de mooie weersver-
wachting voor deze week is er nu 
een datum bekend: vrijdag 28 juni 
a.s. Op deze dag is Het Baafje in 
verband met de opnames de gehele 
dag gesloten. In totaal zal er twee 
dagen gedraaid worden. De tweede 
draaidag wordt zo spoedig mogelijk 
bekendgemaakt.

Hoewel Het Baafje deze dag 
gesloten is, kunnen abonnement-
houders en mensen met een 
12-rittenkaart wel terecht bij een 
van de andere zwembaden van 
Sportservice Langedijk, zoals bij-
voorbeeld zwembad Duikerdel 
in Noord-Scharwoude en zwem-
bad De Bever in Sint Pancras. Jan 
Oostindië: “Met de hoge temperatu-
ren die worden verwacht, begrijpen 
we natuurlijk dat mensen het jam-
mer vinden dat ze deze dag niet in 
Het Baafje terechtkunnen. Aan de 
andere kant hopen we dat mensen 
het bijzonder vinden en net zo trots 
zijn als wij, dat ‘hun’ Baafje opnieuw 
is uitgekozen als filmlocatie voor 
een Nederlandse televisieserie.”

 

Gratis naar Monkey Town 
Alkmaar

Monkey Town Alkmaar komt met 
een mooie aanbieding, nu zwembad 
Het Baafje gesloten is op vrijdag 28 
juni a.s. Op vertoon van hun Baafje-
abonnement heeft de jeugd tot en 
met 12 jaar gratis toegang. Naast 
de gebruikelijke speelvoorzienin-
gen kun je bij Monkey Town ook 
gebruikmaken van de waterspeel-
toestellen. Vergeet dus niet om je 
zwemkleding en handdoek mee 
te nemen! Er is één voorwaarde: 
je mag alleen naar binnen onder 
begeleiding van een volwassene 
(die overigens gratis naar binnen 
mag). Het adres is: Monkey Town 
Alkmaar, Nijenburgerweg 13, 1812 
LT Alkmaar.

Zwembad Het Baafje speelt een rol in een televisieserie.
                       Foto: Archief Uitkijkpost

Ci Vediamo 
voetgolftoernooi

HEILOO - Zaterdag werd het 
zesde Ci Vediamo voetgolftoer-
nooi gehouden. Het parcours 
voor deze editie was gewijzigd 
ten opzichte van voorgaande 
jaren. Deze editie vond plaats in 
en om Het Maalwater.

Op drie plaatsen, de sleeheu-
vel in Het Maalwater, het kermis-
terrein en bij voetbalvereniging 

HSV, werd exact om 12.30 uur het 
startsein gegeven. Het parcours 
bestond uit 23 holes, waaronder 
6 loop- en eetholes. De loopho-
les lagen tussen de locaties in 
zodat, tijdens de wandeling van 
de ene naar de andere locatie, de 
220 deelnemers onderweg ook 
nog een ‘balletje konden trappen’.  

• Lees verder op pagina 3

Een reuze oranje leeuw bij HSV. Zie daar maar eens een bal langs 
te schieten.      Foto: STiP Fotografie
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www.ambiance.nl/zonluik

 Zonwering
   Markiezen
  Raamdecoratie
  Rolluiken
 Garagedeuren

Het grote 
genieten

begint bij de grootste 
zonweringspecialist 

van Nederland

Bezoek onze 
inspirerende 
showroom!

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

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

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

TOYOTA RAV4 HYBRID 2WD € 44.869,-*
2.5 First Edition Automaat

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

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

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

* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA RAV4 HYBRID 4WD € 52.845,-*
2.5 Executive Automaat

parelmoer rood metallic, ’19 (nieuwe auto), 22 km, lederen 
bekleding met stoelverwarming, elektr.ramen en spiegels 
(verwarmd/inklapbaar), , climate- en cruise control, re-
gen- en schemersensor, 4x camera 
rondom (panoramic view monitor), 
dodehoeksensor, navigatie Plus, 
smart entry, privacy glass, 
LED koplampen, LED ach-
terlichten, parkeersensoren 
voor en achter, elektr.
achterklep, 18 inch licht-
metalen velgen, 9 speaker 
JBL audio, etc.

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

* RIJKLAARPRIJS!

N
I
E
U
W(verwarmd/inklapbaar), , climate- en cruise control, 

gen- en schemersensor, 4x camera 
rondom (panoramic view monitor), 
dodehoeksensor, navigatie Plus, 

* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA RAV4 HYBRID 4WD € 34.950,-*
2.5 Executive Business Automaat 

rood metallic, ’16, 19.393 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, elektr.
ramen en spiegels (verwarmd/inklapbaar), climate- en Adaptive 
cruise control, regen- en schemersensor, leder met stoelverwar-
ming, TREKHAAK, Toyota Safety Sense, navigatie Plus, smart 
entry, privacy glass, JBL Premium audio (11 JBL speakers), LED 
koplampen, parkeersensoren voor en achter, 
rondom 4x camera (birdview), elektr.
achterklep, 18 inch lichtmetalen 
velgen, elektr.bestuurdersstoel, 
Meest luxe uitvoering! Zuinige 
hybride techniek, maar met 
1650 kg trekgewicht! 

VOLLEDIGE
GARANTIE2 JAAR

* RIJKLAARPRIJS!
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AUTOMOBIELBEDRIJF 

entry, privacy glass, JBL Premium audio (11 JBL speakers), LED 
koplampen, parkeersensoren voor en achter, 
rondom 4x camera (birdview), elektr.
achterklep, 18 inch lichtmetalen 
velgen, elektr.bestuurdersstoel, 

* RIJKLAARPRIJS!

N

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

TOYOTA RAV4 HYBRID 2WD € 49.645,-*
2.5 Executive Automaat

donkerblauw metallic, ’19 (nieuwe auto), 22 km, lederen bekle-
ding met stoelverwarming, elektr.ramen en spiegels (verwarmd/
inklapbaar), climate- en cruise control, regen- en schemer-
sensor, 4x camera rondom (panoramic view 
monitor), dodehoeksensor, navigatie Plus, 
smart entry, privacy glass, LED 
koplampen, LED achterlichten, 
parkeersensoren voor en achter, 
elektr.achterklep, 18 inch licht-
metalen velgen, 9 speaker JBL 
audio, etc.istlampen voor, etc.

N
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* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA RAV4 HYBRID 4WD O

inklapbaar), climate- en cruise control, regen- en schemer-
sensor, 4x camera rondom (panoramic view 
monitor), dodehoeksensor, navigatie Plus, 

* RIJKLAARPRIJS!

TOYOTA RAV4 4WD € 12.950,-*
2.0 VVT-i Automaat

zilver metallic, ’10, 194.884 km, ABS, VSC, TRC, 9 airbags, 
elektr.ramen en spiegels (verwarmd/inklapbaar), 
climate- en cruise control, regen- en 
schemersensor, TREKHAAK, 
navigatiesysteem, dakrailing, 
dakdragers, Bluetooth, 
radio/cd-
speler 4WD, centrale 
vergrendeling met 
afstandsbediening, 
17 inch lichtmetalen 
velgen, etc. * RIJKLAARPRIJS!
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elektr.ramen en spiegels (verwarmd/inklapbaar), 
climate- en cruise control, regen- en 
schemersensor, TREKHAAK, 
navigatiesysteem, dakrailing, 

* RIJKLAARPRIJS!
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BOVAG
GARANTIE6 MND FABRIEKS-

GARANTIE3 JAAR

* RIJKLAARPRIJS!* RIJKLAARPRIJS!
TOYOTA RAV4 HYBRID 2WD € 44.869,-*
2.5 First Edition Automaat

grijs metallic, ’19 (nieuwe auto), 12 km, ABS, VSC, TRC, 
9 airbags, elektr.ramen en spiegels (verwarmd/inklapbaar),
climate- en cruise control, regen- en schemersen-
sor, 4x camera rondom (panoramic view 
monitor), dodehoeksensor, navigatie 
Plus, smart entry, privacy glass, 
LED koplampen, LED achter-
lichten, parkeersensoren voor 
en achter, elektr.achterklep, 
18 inch lichtmetalen velgen, 
camerafunctie in binnenspie-
gel (smart rear view mirror), etc. * RIJKLAARPRIJS!

N
I
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Alle prijzen zijn incl. € 599 rijklaar maken

climate- en cruise control, regen- en schemersen-
sor, 4x camera rondom (panoramic view 
monitor), dodehoeksensor, navigatie 
Plus, smart entry, privacy glass, 

gel (smart rear view mirror), etc. * RIJKLAARPRIJS!

FABRIEKS-
GARANTIE3 JAAR

LIEVE IEDEREEN,
Langs deze weg wil ik ieder-
een ontzettend bedanken 
voor alle kaartjes, bloemen, 
beterschapswensen etc.  
die ik heb mogen ontvangen! 
Echt hartverwarmend!  
Nogmaals dank!

Veel liefs en tot ziens
Liesbeth Zonneveld
De Theeklipper / Heiloo

Op woensdag 10 juli nemen 

Letty en 
Annabeth

afscheid van Elckerlyc,
en gezamenlijk 

80 jaar onderwijs!

Oud-ouders en oud-leerlingen 
zijn van harte uitgenodigd 

om hen tussen 16:00 en 18:00
in het zonnetje te zetten 

en samen het glas op
hen te heff en.

Team Elckerlyc

W
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o

o
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o

Tel. 072 5320794

© Samsonite 2018

DISCOVER 

S’CURE 
SUMMER COLOURS 

© Samsonite 2018

DISCOVER 

S’CURE 
SUMMER COLOURS 

W
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o

Tel. 072 5320794

DE MEEST VERKOCHTE SAMSONITE KOFFER TIJDELIJK MET 

€ 40,00 OPHEFFINGSKORTING
DISCOVER
S’CURE
 SUMMER COLOURS

 van € 199
voor € 159
 van € 189
voor € 149
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Volg de Uitkijkpost ook op

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

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

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

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

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

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

Adres
Bezoekadres: Willibrordus Business 
Centrum, Kennemerstraatweg 464, Heiloo

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

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

Al jarenlang verschijnt in Uitkijkpost de rubriek ‘Tien vragen aan...’  

De redactie vindt het nu de hoogste tijd om deze populaire rubriek in een 

iets ander jasje te steken. De ‘Tien vragen aan...’ nieuwe stijl dus. Waar 

het in de rubriek om gaat, blijft onveranderd: iemand een beetje beter  

leren kennen, want iedereen heeft een persoonlijk verhaal te vertellen. 

Vanaf nu kunnen de ‘deelnemers’ kiezen uit zo’n twintig vragen, waar-

door niet steeds dezelfde vragen beantwoord hoeven worden. Daarnaast 

verschijnen vanaf nu nog vijf vragen in de krant, de rest van de vragen 

staat op onze website www.uitkijkpost.nl.

10 
vragen 
aan...

1. Waar ben je geboren en getogen? 
Ik ben geboren in het ziekenhuis in Alkmaar, en ging al vrij snel 
terug naar Ypestein in Heiloo. Daar ben ik tot op heden nog niet 
weggegaan.

2. Wat wilde je worden als kind?
Wat wilde ik níét worden als kind... Ik vind zoveel dingen inte-
ressant en leuk om te proberen. Maar in de tweede klas van de 
middelbare school dacht ik het te weten en dat was architect. Van 
jongs af aan was ik al aan het ontwerpen.

3. Wie zou je voor een dag willen zijn? 
Ik zou wel een dag willen ruilen met een bekende dj (bijvoorbeeld 
Martin Garrix). Ben wel nieuwsgierig hoe zo’n dag gaat en hoe het 
voelt om duizenden mensen voor je te zien feesten.

4. Wat is jouw passie?
Mijn werk is mijn passie, ik vind het prachtig om een meubel of in-
terieur voor iemand te bedenken en te ontwerpen. En daarna alles 
realiseren en zien dat het ook wordt zoals het bedacht is.

5. De persoonlijke vraag van Janneke Bellekom:
“Is het lastig om je eigen onderneming te starten in een dorp als 
Heiloo, waar al zoveel gedaan wordt?”
 
Dit was voor mij eigenlijk niet lastig. Ik had besloten om voor 
mezelf te beginnen en ben dat gaan doen zonder me er heel goed in 
te verdiepen of een ondernemingsplan te schrijven. Het begon met 
kleine klusjes voor bekenden, maar ik kreeg al snel via mond-tot-
mondreclame wat grotere klussen.

Ik geef de vragen door aan Yvonne Welagen.  
Mijn vraag aan Yvonne is: 
“Wat zou er op het gebied van eerste hulp in Heiloo nog verbeterd 
kunnen worden?”

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

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

Dennis
Janse

Ci Vediamo 
voetgolftoernooi

• Vervolg van de voorpagina:

Voor wie een hapje wilde eten 
waren op de verschillende loca-
ties de zogenaamde eetholes in het 
leven geroepen. Nog altijd is het 
voetgolftoernooi erg in trek. Stefan 
Beers van Stichting Kees: “Ook nu 
weer, na 6 jaar, hebben we weer 
teams teleur moeten stellen omdat 
we zoveel inschrijvingen hadden. 
Maar vol is vol.” Dankbaar is Stefan 
ook: “Vele vrijwilligers zetten zich al 
jaren in om het voetgolftoernooi tot 
een succes te maken, zonder hun 
geen voetgolftoernooi. Maar ook de 
samenwerking met HSV is gewel-
dig, vanavond is het daar weer 
groot feest.” 

 

Alle baten van het evenement wer-
den bijeengebracht door deelne-
mers, sponsoren en de hoofdspon-
sor, ijsmakerij Ci Vediamo. Ook de 
Zware Hufters reikten dit jaar weer 
een cheque uit aan Stichting Kees. 
Tijdens de feestavond bij HSV, met 
livemuziek van 3 dj’s en een zanger, 
overhandigden de Zware Hufters 
een cheque van € 2.500. In totaal is 
zaterdag een bedrag van € 8.500 bij-
eengebracht. 

Bent u benieuwd naar de prijs-
winnaars? Zij staan op de web-
site van Stichting Kees: www. 
stichtingkees.nl.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Van de sleeheuvel afschieten bleek toch iets moeilijker dan 
gedacht.      Foto: STiP Fotografie

4 dagen feest! 

Kermis Heiloo 2019
HEILOO - De jaarlijkse kermis 
begint donderdag 4 juli en duurt 
tot en met zondag 7 juli. Vier 
dagen lang viert het dorp feest. 
De traditionele kermistent komt 
op de Heerenweg te staan, waar 
wordt gezorgd voor sfeer en 
dorstlessers. Het traditionele 
dorpsfeest is ieder jaar weer 
een hoogtepunt in de agenda 
van festiviteiten.

Café Blondes heeft op donderdag 
DJ Shuffle en op vrijdag DJ Dave & 
Jeff.

Café de Wit heeft dit jaar op 
donderdag Hollandse Hits en Soul 
& Motown met Sjoerd en Miss 
en op vrijdag The Cubs met Jelle 
V! Op zaterdag en zondag geeft 
zoals elk jaar Paul Vlaar acte de 
présence. Geen kermis zonder 
Paul, dus dat wordt zeker gezel-
lig! Zaterdagmiddag komt Stef 
Haazelager weer even binnen zin-
gen! Na het succes van Koningsdag 
moet dat ook nu weer een feestje 
worden!

Voor het eerst is er dit jaar ook 
op zaterdag muziek buiten in de 
tent. Om 17.00 uur gaat Maeztro ons 
warm maken voor Frank van Etten, 
ook wel bekend van het nummer 
‘Leef als een zigeuner’. Daarna sluit 
Foute Boel af en wordt het tot 22.00 
uur dansen en springen op alle foute 
hits.

Zondagmiddag speelt The Rich 
and Famous vanaf 16.30 uur in 
de tent. Het repertoire bestaat uit 
de nieuwste hits, dance, classics, 
Nederlandstalig, pop, rock en de 
beste songs uit de jaren ‘90. Kortom, 
voor ieder wat wils. In de pauzes 
zal Jelle V buiten draaien zodat het 
feest lekker doorgaat. Dus: dans-
schoenen aan en uit je dak!

Net als voorgaande jaren wordt 
ook dit jaar met muntjes gewerkt. 
Deze kun je kopen bij de muntwa-
gens die naast de snackwagens 

staan. Heb je muntjes over dan kun 
je deze alleen op donderdag 11 juli 
en vrijdag 12 juli inleveren.

Vanwege de nieuwe alcoholwet 
is iedereen tot 25 jaar verplicht om 
een bandje te dragen. Dit bandje is 
voor de hele kermis en kan op ver-
toon van een geldig identiteitsbe-
wijs gehaald worden bij de muntwa-
gens. Ben je tussen de 18 en 25 jaar 
en heb je geen bandje, dan ook geen 
alcohol. Laten we er met z’n allen 
een mooi feest van maken!

Lege bekers blijven achter nadat de laatste bezoekers de tent 
zijn uitgeveegd.                       Aangeleverde foto

Kunst- en boekenmarkt 
op Loo-plein

HEILOO - Zaterdag 29 juni is er 
een kunst- en boekenmarkt op 
het Loo-plein.

Kunstenaars en boekhandelaren 
vanuit het hele land, maar ook loka-
le artiesten presenteren hun kunst 
en boeken. Er zijn antiquarische 
boeken, echte collector’s items, of 
gewoon dat ene boek dat je aan-
spreekt. Op de kunstmarkt vindt u 
naast schilderijen, sieraden, kera-
miek en textiele werkvormen ook 
bronzen beelden.

De markt valt samen met 
Kunstparade Heiloo. Hierdoor kunt 
u uw marktbezoek goed combine-
ren met een bezoek aan bijvoor-
beeld de bovenzaal van Herberg Jan 
of het gemeentehuis.

Combineer cultuur snuiven 
met winkelen, een terrasje of een 
bezoek aan de Kunstparade. De 
markt is van 10.00 tot 17.00 uur.
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Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
Openingstijden:

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

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

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

WOOFF
HONDENKUSSENS

75x55x15cm € 30,95 € 24,95
110x75x15cm € 42,95 € 35,00

VIJVERVISSEN
GOUDVISJES € 1,25

10 stuks € 10,00
Goudwindes € 1,50
5 stuks € 5,95

i.v.m. Vakantie gesloten
van 20 juli t/m  

5 augustus

BOUWMARKTBOUWMAARKT
MEELGRO

ADVIES SERVICEVAKKENNIS

Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen 
072

Maatlat 9 1906BL Limmen 
072072-

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

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

Vanaf

€19,95

VAN € 6,95 VOOR € 5,95

VIJVER-
PLANTEN !!

Prachtig assortiment 
oeverplanten, 

zuurstofplanten 
en waterlelies !

.

Radio Bakker Heiloo  
Kennemerstraatweg 255, 1851 NA Heiloo, 072-5330262, www.radiobakker.nl

Kijk voor meer aanbiedingen 
op onze website: 

www.radiobakker.nl

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

€ 699,- 

nu € 599,-

Samsung 
UE55RU7170
55” Ultra HD, Smart TV.
Met ingebouwde KPN 
decoder, 55” vanaf 
nu leverbaar

€ 749,-
Leverbaar in 
verschillende maten

Philips The One 
55PUS7354
55” Ultra HD, Wi-Fi 
smart tv HDR, Dolby 
Vision, Dolby Atmos.
Zoek niet veder, dit is 
“The One!”. Ook leverbaar
in 43” € 749,-

€ 999,-
NIEUW!

Loewe Bild 1.43 
43” 109 cm Ultra HD, Wi-Fi smart tv 20 watt soundbar 
ingebouwd. Incl. radio/internetradio

Nieuw € 1399,- nu € 1199,-
Ook leverbaar in 2.55 OLED nu € 2499,-

NIEUW!NIEUW!

NIEUW!
Panasonic TX55GZW954
Nieuwe toplijn OLED van Panasonic, 
4K Ultra HD, Nieuwe HCX Processor.
De hoogste beeldkwaliteit in OLED.
Vanaf nu leverbaar

55” 138cm 

€ 1999,-

* Alleen 
bij ons: 
gratis 

thuisbezorgd 
en gratis

installatie!

Philips 55OLED803
Ultra HD, OLED, 
Ambilight. Ook leverbaar
in 65” nu € 2399,-

€ 1999,- 
nu  € 1699,-

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

Miele inbouw vaatwasser
Volledig integreerbaar, 
Energieklasse A++, Besteklade

€ 949,- nu met 
€ 100,- refund

Na refund 
€ 849,-
Vraag naar onze inbouwmogelijkheden

Hisense koelkast/
wijnkoelkast
Temperatuur instelbaar 
van 5-20 0 C, ruimte voor
30 � essen, glazen deur
Energieklasse A+, 

85 cm hoog. € 499,- 

nu € 349,-
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De 29-jarige Wendy Verkooijen is al van kleins af aan bezig met mini-
aturen maken, nu heeft ze er haar beroep van gemaakt: Wendy maakt 
namelijk armbanden en colliers met zelfgemaakte miniatuurkralen, ook 
in combinatie met edelstenen. De kralen snijdt ze zeer gedetailleerd uit 
harde wax, daarna gaan ze naar de gieterij en vervolgens maakt Wendy 
ze af achter de werkbank in haar atelier. Een miniatuur achtbaankar-
retje, een miniatuur egeltje, een miniatuur kaasschaafje, je kunt het zo 
gek niet bedenken of Wendy heeft het gemaakt. Ze combineert de kra-
len aan de armbanden met bijvoorbeeld edelstenen of glaskralen. De 
armbanden zijn heel verfijnd, je blijft ernaar kijken en ziet steeds weer 
andere details.

Engelengeduld, handigheid en een vaste hand
De armbanden zijn zelf samen te stellen door de kralen te rijgen aan de leren 
armbanden en colliers die Wendy ook aanbiedt in haar webshop, maar de minia-
tuurkralen kunnen ook goed gecombineerd worden met de bekende Trollbeads 
of Pandora armbanden. “Ik vind het gewoon leuk om iets nieuws te ontwerpen,” 
aldus Wendy. Engelengeduld, handigheid en een vaste hand, dat zijn de ingre-
diënten om een kraal te krijgen zoals Wendy het wil. “Met het achtbaankarretje 
ben ik bijvoorbeeld bijna 10 uur bezig geweest, het is eigenlijk een soort beeld-
houwen,” vertelt ze. Op haar website kunt u precies zien hoe dit proces in zijn 
werk gaat.

Wendy voltooide de ondernemersopleiding tot goudsmid in Schoonhoven. Ze 
maakte als eindexamenopdracht haar meesterwerk: een kistje met daarin een 
zilveren miniatuurdorpje. Een heus café, een supermarkt, een eilandje met palm-
bomen en kokosnoten, en alle delen konden verplaatst worden door middel van 
magneten. “Eigenlijk doe ik nu precies hetzelfde, alleen schuif ik de miniatuur-
tjes om een armband,” glimlacht Wendy.

Een prachtig cadeau voor jezelf of voor een dierbare
Op mijn webshop staan alle bijzondere kralen en armbanden die ik gemaakt 
heb. Het is een collectie die steeds uitgebreider wordt. “Veel mensen die kra-
len bestellen hebben een bepaalde herinnering waar ze een bijpassende kraal bij 
willen.” Het achtbaankarretje werd opgemerkt door een bruidspaar dat elkaar 
op de kermis heeft ontmoet. Ik heb zojuist een kampvuurkraal opgestuurd naar 
Canada voor een mevrouw die graag kampeert met haar gezin,” legt Wendy uit. 
Het is ook mogelijk om naast de vaste collectie custommade kralen te laten 
maken.

Wendy benadrukt dat ze bedels maakt zoals bedels bedoeld zijn: ze bespaart 
niet op de hoeveelheid zilver die erin hoort te zitten. “Met de opkomst van 
3D-printers sterft dit vak uit, dat is zo zonde: handwerk heeft een eigen ambach-
telijk uiterlijk en gevoel dat niet te evenaren is. Daarbij moet ik concurreren met 
grote spelers in de markt en met massaproductie. Ik hoop echt dat mensen hand-
werk blijven waarderen. Dit is wat ik het liefst doe, ik wil gewoon mooie dingen 
maken,” zo besluit Wendy.

Kennismakingsactie
Wendy heeft een speciale actie vanwege de lancering van haar merk: bij iedere 
bestelling via de webshop ontvangt u een lederen collier gratis en bij bestelling 
van twee willekeurige kralen krijgt u een venuskraal t.w.v. € 49 cadeau.

Tekst: Margreeth Anema

Verfijnde miniatuurkunstwerkjes voor aan je  
armband of collier bij

Corner 35

Master Goldsmith Wendy Verkooijen in haar atelier.
 Foto: Margreeth Anema

Wendy Verkooijen - Master Goldsmith
www.corner35.com - info@corner35.com

instagram:/corner35_wendy - Facebook:/corner35beads

In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het 

 verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 

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

mogelijk. Voor aanmelding: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

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

graag duidelijk uw gegevens vermelden.

bedrijf 
belicht

• Westerweg 250 
• tel. 072-5330670 
• info@bibliotheekheiloo.nl 
• www.bibliotheekheiloo.nl

Jubileumweek  
van 9 tot 13 oktober

Op 12 oktober 1962 opende 
Bibliotheek Heiloo haar deuren. 
Dit 50 jarig jubileum vieren we 
de hele week. Iedere bezoeker 
ontvangt een aardigheidje.

25% korting op  
lezingen in 2012

Er worden dit jaar nog een 
aantal zeer uiteenlopende lezin-
gen gehouden. U kunt tijdens 
deze feestweek toegangskaarten 
kopen met 25% korting. 

25% korting  
voor nieuwe leden

Iedereen, die zich deze week 
als lid van Bibliotheek Heiloo 
inschrijft, ontvangt 25% korting 
op het eerste jaarabonnement 
en hoeft geen inschrijfgeld te 
betalen.

In 1962 geboren?: 
50% korting

Bent u net zo jong als de bibli-
otheek en werd/wordt u dit jaar 
50? Dan ontvangt u deze week 
bij inschrijving geen 25% maar 
50% korting over het eerste jaar 
(en natuurlijk betaalt u ook geen 
inschrijfgeld).

Gratis materialen 
lenen

Op vrijdag 12 oktober worden 
alle materialen zonder kosten 
uitgeleend. Dus voor sprinters, 
dvd-speelfilms, top 100 cd’s en 
games betaalt u op deze jubile-
umdag geen leengeld.

Deze dag schenken we ook 
graag een kopje koffie of thee 
voor u in (en voor de kinderen 
limonade).

Jubileummagazine
Natuurlijk ligt ook deze week 

het speciale Jubileummagazine 
van Bibliotheek Heiloo voor u 
klaar.

Jubileum op facebook
Volg Bibliotheek Heiloo ook 

op facebook (www.facebook.
com/BiebHeiloo)! Hier vindt u 
o.a. een aantal oude foto’s van 
de bibliotheek. 

En dan dit nog:
• 11 oktober: Avond 

rond “Veerkracht bij kinderen 
bevorderen”, i.s.m. Centrum 
voor Jeugd en Gezin Heiloo

• 24 oktober: De Mees 
Kees Show in De Beun (twee 
voorstellingen om 13.30 en om 
15.30 uur)

• 25 oktober: 
Startbijeenkomst Klik&Tik

• 29 oktober:  Lezing 
over de Hohe Messe van Bach

• 1 november: Start 
Nederland Leest, met gratis 
boek voor leden

• 2 november: Verkoop 
afgeschreven materialen 

Meer informatie op  
www.bibliotheekheiloo.nl

Kunstparade:  
ook in Bibliotheek Heiloo 
 
De bibliotheek is tijdens het gehele 
weekend van de Kunstparade 
(extra) geopend: vrijdag 28 juni: 
10.00 - 18.00 uur, zaterdag 29 
juni: 10.00 - 17.00, zondag 30 
juni: 11.00 tot 16.30 uur.

Beeldende kunst van maar liefst 12 
kunstenaars en diverse muzikale 
optredens. Het complete overzicht 
van de kunstenaars en tijdschema 
van optredens in de bibliotheek 
vindt u op www.bibliotheekheiloo.
nl.

Verkoop 10-daagse afgeschreven 
materialen 
Dinsdag 2 juli t/m zaterdag 13 juli

Doorlopend, tijdens de openings-
uren, is er de grote zomerverkoop 
van afgeschreven materialen in de 
bibliotheek. Met romans, informa-
tieve boeken en jeugdboeken, maar 
ook cd’s, dvd’s, grote letterboeken, 
bundels tijdschriften, bladmuziek 
en speelmateriaal voor een zacht 
prijsje.

 

Jeugdactiviteiten in de  
zomervakantie:

 
Voorleesfeestje 
Woensdag 7 augustus, 14.30 uur 
Alle kinderen van 3 tot 7 jaar zijn 
van harte welkom!

Peutervoorlezen 
Elke vrijdag 10.30 - ca. 11.30 uur 
Een gezellige ochtend rond boeken 
voor kinderen van 2-4 jaar en hun 
ouders/oppas.

Samen Klooien 
Elke woensdag in de zomervakan-
tie, 15.00 - 16.00 uur

We gaan aan de slag met de gekste 
en gezelligste boeken boordevol 
activiteiten.

Speelotheek 
Elke woensdag, 14.00 - 17.00 uur

De Speelotheek is de hele zomer op 
woensdagmiddag geopend.

Taalcafé en Open Leercentrum 
Het taalcafé op vrijdag (10.00 
tot 11.30 uur) en het Open 
Leercentrum op donderdag (19.00 
tot 20.00 uur) gaan in de zomer 
gewoon door. U bent van harte 
welkom als u wilt oefenen met de 
Nederlandse taal.

Zomerlezen 
Op de presentatietafel bij de ingang 
van de bibliotheek vindt u een 
uitgebreide en gevarieerde selectie 
van heerlijk weglezende zomer-
boeken.

Uit&Zo Heiloo 2019 
7 september, 11.00 - 16.00 uur

Uit&Zo Heiloo is de start van het 
culturele, educatieve en sportieve 
seizoen in Heiloo en wordt georga-
niseerd door de bibliotheek.

Computer voor beginners 
Start: 12 september, 14.00 uur

Leren omgaan met de computer  
(7 bijeenkomsten). Aanmelden is al 
mogelijk.

Cursus Digisterker 
Start: 19 september, 10.30 uur

Leren omgaan met de digitale  
overheid (3 bijeenkomsten). 
Aanmelden is al mogelijk.

 

 

Afwijkende  
openingstijden  

tijdens de zomerperiode
Van 20 juli t/m 17 augustus is 

Bibliotheek Heiloo op  
zaterdag gesloten.

• Westerweg 250 
• tel. 072-5330670 
• info@bibliotheekheiloo.nl 
• www.bibliotheekheiloo.nl

COLUMN
Ik vraag me af of ik de enige ben 
die een fietsrit over de Stationsweg 
soms als een heuse survivaltocht 
ervaart...

Het is maandagochtend en ik heb 
mijn meiden weer veilig op school 
afgeleverd. Ook dat is zo af en toe 
een uitdaging als je komend vanuit 
de Breedelaan de Stationsweg moet 
oversteken. De auto links seint met 
zijn lichten, we mogen over. Rechts 
komt het verkeer met een noodgang 
aan, geenszins van plan om ons over 
te laten steken. Blijven wachten 
dus. De auto op links knippert nog 
een keer, waarop ik naar rechts 
wijs en dus blijf wachten. Ah, joe-
pie, voetgangers bij het zebrapad. 
Dan kunnen we ook oversteken en 
belanden we weer veilig op school.

Vanaf school schiet ik de 
Stationsweg weer op richting 
Kennemerstraatweg. Al ruim voor 
de beruchte paaltjes begint de 
ellende. Het is maandagochtend, 
dus druk. Veel auto’s in beide rich-
tingen, dus al ruim voor de paaltjes 
staan de auto’s stil, deels op de 

fietsstrook. Soepeltjes schiet ik de 
stoep op, want dat doen fietsers op 
de Stationsweg tegenwoordig. En 
ik word er steeds behendiger in. 
Ah, die auto begrijpt het, en geeft 
ons fietsers meer ruimte. Stoep 
af, straat op. Tien meter verder 
moet ik de stoep weer op, waar 
een voetganger niet blij kijkt. Maar 
ik ben de beroerdste niet en geef 
hem de ruimte in plaats van dat ik 
hem omver fiets. Vlak voordat ik 
de bocht bij de stoplichten rechtsaf 
neem, ga ik de stoep weer af. Nu is 
het zaak om niet net in de ruimte 
tussen de tegels op het fietspad te 
komen met mijn voorwiel, want dan 
ga ik alsnog. Pfoeh, zweet op mijn 
rug, ik ben weer op het rechte eind.

Stationsweg fietssurvivaltocht

Lynn

Mar en Tien halen 
de finish

HEILOO - Mariëlle Apeldoorn 
(40) en Jantien Wijker (39) 
zwommen zaterdag 22 juni  
2 kilometer met Maarten van 
der Weijden mee tijdens zijn 
Elfstedenzwemtocht.

Jantien maakte een heftige tijd 
door toen ze twee jaar geleden 
borstkanker bleek te hebben en 
Mariëlle heeft de ziekte vaak van 
nabij moeten meemaken. Daarom 
kwamen ze samen in actie en haal-
den een prachtig bedrag op voor 
kankeronderzoek.

“Toen we in Stavoren aankwa-
men liep Maarten ruim een uur 
voor op schema,” vertellen Mariëlle 
en Jantien. “Dus na de registratie 
snel onze wetsuit aan en richting 
de start. Maarten kwam om 12.25 
uur aan en nam bij ons startpunt 
een cheque in ontvangst van alle 

meezwemmers. We sprongen ach-
ter Maarten het water in. Heerlijk 
gezwommen met alle support! Eerst 
een stuk langs de weilanden vanaf 
de haven en daarna Stavoren in. 
Daar lagen allemaal bootjes met 
supporters en ook de bruggen ston-
den helemaal vol. Binnen een uur 
haalden we de finish. Het was een 
bijzondere ervaring om dit samen 
te mogen doen. Trots om na zo’n 
heftig jaar deze prestatie te kunnen 
leveren. We bedanken hierbij ook 
al onze sponsors die ervoor heb-
ben gezorgd dat we € 5.368 hebben 
binnengehaald voor kankeronder-
zoek!”

Ook Maarten van der Weijden 
haalde de finish. Hij haalde maar 
liefst € 3.910.763,11 op voor onder-
zoek naar kanker met zijn zwem-
tocht langs de elf Friese steden.

Blij halen Mar en Tien de finish!        Aangeleverde foto
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De Fairtrade 

Wereldwinkel Heiloo

o.a. Schalen | Vazen | Sieraden | Sculpturen  
uit andere culturen 

www.wereldwinkelheiloo.nl

NIEUW:  
vanaf 24 juni 

 in  
de winkel 

Cadeauwinkel 

HEILOO - Heiloo heeft twee prach-
tige voetbalclubs en vrouwen-
voetbal leeft in Heiloo: HSV met 
haar twee vrouwenteams en zes 
meisjesteams, maar ook De Fores-
ters met één damesteam en acht 
meisjesteams. De 18-jarige Eline 
Oppenhuizen die voetbalt bij HSV 
en de 17-jarige Demi Brouwer die 
voetbalt bij De Foresters, beiden in 
MO19, weten hier alles van.

Voor Demi, die een paar jaar geleden 
verhuisde van Brabant naar Heiloo, 
was het meidenvoetbal een verade-
ming. “In Brabant hadden we wel da-
mesteams maar geen meidenteams. 
Ik voetbalde daar bij de jongens en 
dat ging er behoorlijk ruig aan toe. 
Met meiden voetballen is veel leu-
ker,” vertelt ze. Ze koos voor De Fo-
resters omdat haar broertje daar ook 
voetbalde. Eline voetbalt sinds vijf 
jaar bij HSV, daar voetbalden name-
lijk al wat vriendinnen van haar. Ze is 
eerstejaarsstudente Fiscaal Recht aan 
de universiteit van Leiden; dit is goed 
te combineren met voetbal omdat ze 
maar drie dagen per week in Leiden 
hoeft te zijn. Eline sportte sowieso al 
veel, ze deed aan shorttrackschaat-
sen, turnen en volleybal. Uiteindelijk

 switchte ze naar voetbal. Ze vond het 
fi jn om meer buiten te sporten en op 
het voetbalveld moet je meer rennen 
en bewegen dan op het volleybalveld.

Veel praten hoort erbij
Eline en Demi zijn vriendinnen, ze 
kennen elkaar van hun bijbaan in 
de Vomar en ook van voetbal. Ooit 
speelden ze een wedstrijd tegen 
elkaar tijdens een toernooi. “De 
HSV-meiden wonnen, maar dat 
maakte niet uit, het was gewoon heel 
gezellig,” vertelt Demi sportief. Een 
aantal meiden in beide teams kennen 
elkaar. Met hun teams hebben ze 
veel lol tijdens de trainingen maar 
soms moet er ook even serieus ge-
voetbald worden. “We praten vooral 
erg veel, dat is namelijk wat meiden-
voetbal is: het hoort erbij,” vertelt 
Demi glimlachend. Eline is het daar 
volledig mee eens.

Wat ook belangrijk is in beide teams is 
dat de meiden altijd positief zijn: “Na 
een slechte wedstrijd zeurt niemand, 
soms hoor je teamgenoten van an-
dere clubs elkaar uitschelden op het 
veld. Dat gebeurt niet in onze teams, 
Heiloose voetbalmeiden blijven altijd 
positief,” aldus de voetbaldames.

Nederland wint het WK
De WK-wedstrijden van de Oranje 
Leeuwinnen worden door beide 
dames gevolgd. “Ik kijk meestal thuis 
met mijn zus, die voetbalt ook. Soms 
denken we: die had er makkelijk in 
gekund,” vertelt Eline. De meiden 
blijven wel realistisch: “Als je het hele 
veld ziet op de televisie heb je veel 

meer overzicht, we snappen wel dat 
je niet alles ziet als je zelf op het veld 
staat,” vertelt Demi die ook zo veel 
mogelijk wedstrijden kijkt met haar 
vader.

Als de verslaggever vraagt naar de 
grootste kanshebber van het WK 
roepen de meiden in koor: “Ja duh, 
Nederland toch gewoon.” Marco van 
Herberg Jan, die net onze drankjes 
komt brengen, vult aan: “Wij zijn 
gewoon voor Nederland. Ze verslaan 
straks eerst Japan, dan Italië, vervol-
gens Duitsland en winnen de fi nale 
van Amerika.” Demi en Eline knikken 
instemmend en de overige terrasgas-
ten ook. “Nederland heeft gewoon 
een goed team en we spelen goed 
voetbal,” besluit Demi het gesprek. Of 
je nu een egel bent of een rood-gele 
leeuwin, vrouwenvoetbal leeft in 
Heiloo!

Tekst: Margreeth Anema

WK VROUWENVOETBAL 2019
Vrouwenvoetbal leeft in Heiloo

Eline Oppenhuizen (l) en 
Demi Brouwer (r).

FOTO: MARGREETH ANEMA
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culturele
agenda

       Heiloovan

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

JAARMARKT-
CONCERT IN 
WITTE KERK

Tijdens de jaarmarkt spelen Dub 
and Friends tussen 12.00 en 13.30 
uur in de Witte Kerk. Toegang gratis.

❯ WITTE KERK, Heerenweg 34, Heiloo 
www.wittekerk-heiloo.nl

03
jul

OUD-STANDING 
HEILOO, Hollandse Mees-
ters: Mondriaan. 

Deel 1: lezing over Mondriaan. 

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

01
jul

BLUE LAKE 
WIND ORCHESTRA
Uniek concert van het Blue 

Lake harmonieorkest uit Michigan 
(USA), te gast bij Eensgezindheid.

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

05
 jul

Lifs interieuradvies bij jou thuis 

HEILOO - Verkort Interieuradvies is een interieuradvies bij de opdracht-
gevers thuis. Samen met de opdrachtgevers loopt Lifs interieuradvies & 
styling in een paar uur alle woonvragen door! Van de indeling tot de raam-
bekleding, van kleur in huis tot opbergruimte. Na dit advies op locatie ont-
vangen de opdrachtgevers een samenvatting per mail met de belangrijkste 
besproken onderwerpen aangevuld met foto’s, kleurnummers etc. Het 
verkorte advies is perfect om de puntjes op de i te zetten van de huidige 
woning of om de woning bijvoorbeeld klaar te maken voor een verkoop! 
Meer informatie? www.lifs.nl of 06-11741499.

Kunstparade bij de Wereldwinkel 

HEILOO - Er is altijd kunst in de fairtrade cadeauwinkel aan de 
Stationsweg 105 in Heiloo. We hebben prachtige kunstnijverheidsartikelen 
uit verre landen.

Voor de Kunstparade Heiloo zetten we de beelden uit Mexico in het zon-
netje. De maker werkt sinds 2009 samen met een ontwerpster om mooie 
en levendige beelden te maken. Geen beeld is hetzelfde. Daarnaast hebben 
we ook prachtige bronzen beelden uit Burkina Faso. Al jaren gebruiken de 
makers dezelfde techniek. Deze wordt overgedragen van vader op zoon. 
Wat dacht u van de kleurige mozaïekschalen uit Indonesië? Of met de 
hand beschilderde metalen siervazen uit India? Moderne kunst voor elk 
interieur.

Bent u op zoek naar nieuwe muurdecoratie? Dan bent u bij ons ook 
aan het juiste adres. Kortom: de Kunstparade begint dit jaar bij de 
Wereldwinkel.www.wereldwinkelheiloo.nl.

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

Highlow Rangers tour 
groot succes

HEILOO - Zaterdag 22 juni 
zijn heel veel mensen op fiets 
of motor gestapt om geld in te 
zamelen voor KiKa. 

Dieuwertje Burgering kan nu met 
een extra steuntje in de rug richting 
New York om daar aan de marathon 
deel te nemen. De ‘deal’ is dat zij 
voor elke afgelegde kilometer € 25 
ontvangt en hiermee KiKa steunt. 
Voor de bewoners van Overkerck 

is er ook goed nieuws: het gewens-
te - en toegezegde - biljart wordt 
daar binnenkort geplaatst. Dankzij 
deelnemers en sponsoring door 
veel ondernemers is deze Highlow 
Rangers tour een succes geworden. 
Het mooie weer hielp natuurlijk ook 
een handje mee. 

Na afloop van de tour bleef het 
nog lang gezellig op de BBQ en 
afterparty bij Café de Wit.

Diewertje Burgering loopt in november de marathon van  
New York om geld in te zamelen voor KiKa.      Foto: Jack Schaap

Lezing & Workshop Hollandse Meesters:  

Piet Mondriaan
HEILOO - Deze activiteit van het 
Oud-Standing Zomerprogramma 
bestaat uit 2 delen.

Kunstenaar Kees Wagemaker 
houdt deze week een lezing over 
de beroemde Nederlandse kunste-
naar Piet Mondriaan. Kees vertelt 
over de tijd, persoonlijke omstan-
digheden, stijl en betekenis van Piet 
Mondriaan. Tussendoor speelt hij 
liedjes met een relatie tot deze kun-
stenaar.

Volgende week, in de aanslui-
tende workshop, mag u zelf aan de 
slag. Het maakt niet uit of u erva-

ring heeft. Kees helpt u op weg. 
Voor materiaal wordt gezorgd.

1 juli 2019 14.00 - 15.00 uur: lezing
8 juli 2019 14.00 - 16.00 uur: work-

shop

Deelname: € 25,- per persoon. 
Daarvoor krijgt u de lezing, de 
workshop, gebruik materialen en 
koffie & thee.

Locatie: Theeschenkerij De Trog.
Graag vooraf aanmelden bij info@
verhalenkamerwillibrordus.nl of bel 
06-22795336.

Een lezing over Piet Mondriaan en daarna actief aan de slag met 
deze Hollandse Meester.        Aangeleverde foto

 
Inbrekers actief in 
Heiloo

HEILOO - In de nacht van don-
derdag 20 op vrijdag 21 juni 
is er ingebroken bij Bolten de 
Woonversierder. Omstreeks 
04.22 wist de inbreker binnen 
te komen. De inbreker is goed 
zichtbaar op camerabeelden. De 
beelden worden nog nader beke-
ken en de politie is nog bezig met 
verder onderzoek. 

Mocht u iets verdachts gezien 
hebben, neemt u dan contact 
op met de politie op 0900-8844. 
Dezelfde nacht werd elders in het 
dorp ook een poging tot inbraak 
gedaan. Blijf dus alert. Op www.
uitkijkpost.nl vindt u een artikel 
met tips tegen (woning)inbraak.

V.l.n.r: Annemiek van de Vliet, directeur van de Duif, met Saskia 
(Forza4Torre), Finn, Lisa, Eef, Anouk Bekkers (Forza4Torre) 
en Tijn.           Aangelverde foto

De Duif loopt € € 3.500,-  
bij elkaar voor Forza4Torre
HEILOO - Op vrijdag 21 juni 
reikten Eef, Tijn, Lisa en Finn 
een cheque uit van € 3.500,- aan 
Stichting Forza4Torre. Dit enor-
me bedrag hebben alle leerlin-
gen van CBS de Duif opgehaald 
tijdens een sponsorloop op 15 
mei 2019. 

Tijdens een obstacle run in het 
Indianendorp aan de Zeeweg en 
een obstacle run voor kleuters op 
het schoolplein hebben de leerlin-
gen zoveel mogelijk rondjes gelo-
pen. Honderden sponsoren hebben 
een bedrag per rondje gedoneerd 

voor het goede doel. Vrijdag kwam 
Anouk Bekkers, de moeder van 
Torre, de cheque in ontvangst 
nemen. Zij was overrompeld door 
het enorme bedrag dat de leerlin-
gen bij elkaar hebben gebracht. 
Stichting Forza4Torre is vernoemd 
naar Torre Bekkers, die aan een 
ernstige vorm van energiestofwisse-
lingsziekte lijdt. Een ziekte waar tot 
op de dag van vandaag geen medi-
cijn voor bestaat. De directe familie 
van Torre heeft de stichting opge-
richt om geld te genereren voor 
onderzoek naar een geneesmiddel.

 
 
HEILOO - Tijdens de Kunstparade 
(vrijdag 28 t/m zondag 30 juni) 
exposeren maar liefst 12 beel-
dend kunstenaars in Bibliotheek 
Heiloo. Daarnaast zijn er mu-
ziekoptredens. De kunstenaars 
die werk exposeren zijn Irma 
van de Zande, Eugénie Herlaar, 
Jeanne Lienos, Yvonne van 
Stiphout, Francisca Henneman, 
Wim Meyles, Jos & Sylvia van 
Onna, Wypkje Dijk, Martin Griek, 
Ruud Groenewegen en Gerie 
Spijkerman. Muziek wordt ver-
zorgd door o.a Maaike de Wijs 
(Chinese citer), Vijf voor de 
wind, De Hik en het WOL trio. 
Taalhumorist Wim Meyles treedt 
op met korte, grappige gedichtjes 
(filosoviertjes light verse).

Bibliotheek Heiloo is tijdens de 
Kunstparade extra geopend: vr. 
28 juni van 10.00 - 18.00 uur, za. 
29 juni van 10.00 - 17.00 uur en 
zo. 30 juni van 11.00 - 16.30 uur.
Het complete overzicht van de 
kunstenaars en tijdschema van 
optredens in de bibliotheek vindt 
u op www.bibliotheekheiloo.nl.

Kunstparade in 
Bibliotheek  Heiloo
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Het programma van de Demodag:

• Donderdag 4 juli 2019, 10.00 - 19.00 uur

• Officiële heropening van onze vernieuwde winkel

• Loterij met exclusieve prijzen, met als hoofdprijs 2 

tickets voor de Formule 1 Grand Prix op SPA 2019

• Demonstraties en acties van 19 leveranciers.

• Scoor je snacks bij de foodtruck!

Mastermate Alkmaar viert feest op 4 juli 2019. 
We organiseren een speciale Demodag vanwe-
ge de heropening van onze winkel. Komt u ook 
een kijkje nemen? U bent van harte welkom!

De vestiging is van binnen én van buiten volledig vernieuwd. 
Met een overzichtelijke en moderne inrichting, een centrale 
houten balie en een speciale ‘koffie & advies-hoek’ met in-
teractief scherm voor handige extra’s. U kunt dit tijdens de 
demodag zelf zien en beleven.

Exclusieve prijzen, demonstraties en acties.
Maak daarnaast kans op exclusieve prijzen! Kraak de kluis 
en win 2 tickers voor de F1 Grand Prix op Spa 2019 t.w.v.
€ 1.200,-. Profiteer van acties van onze leveranciers en laat 
u bijpraten over nieuwe producten. Uiteraard krijgt u van 
ons de hele dag lekkere hapjes en drankjes.

MASTERMATE ALKMAAR.
Prof. van der Waalsstraat 7-9 | 1821 BT Alkmaar
072 - 512 32 15 | www.mastermate.nl

FEEST BIJ MASTERMATE ALKMAAR 
HEROPENING 4 JULI 2019

KRAAK DE KLUIS EN WIN.
HOOFDPRIJS: 2 TICKETS 
VOOR DE F1 GRAND PRIX 
SPA 2019
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HEILOO - Op woensdag 3 juli is van 10.00 - 17.00 uur de lang-
ste jaarmarkt van Noord-Holland in Heiloo. De markt strekt 
zich met ruim twee kilometer kramen en attracties uit 
over de Heerenweg in Heiloo, van het stationscentrum tot  
‘t Loo. De markt kent dit jaar naast vaste deelnemers ook nieuw-
komers en de leukste, lekkerste en nieuwste jaarmarktartikelen 
worden verkocht. Ook de winkeliers in Heiloo zijn bij deze markt 
betrokken en voor de kinderen zijn er leuke attracties. Als het 
weer meewerkt, wordt het zeker een geslaagd evenement voor 
publiek, standhouders, organisatie en de middenstand. U komt 
toch ook?                Foto: Archief Uitkijkpost

Langste jaarmarkt van Noord-Holland in Heiloo

Tijdens de gemeenteraadsvergade-
ring van 24 juni heeft de raad inge-
stemd met een wijzigingsverordening 
APV ‘Verboden ballonnen en verbo-
den organisaties’. Verder stonden de 
bespreekstukken ‘Werkorganisatie 
BUCH zienswijze jaarstukken 2018 
en begroting 2020’ en de jaarstukken 
2018 van de gemeente Heiloo op de 
agenda.

Er zullen vier wijzigingen in de APV 
doorgevoerd worden. Drie van deze wijzi-
gingen geven de burgemeester bevoegdhe-
den om op te treden tegen verstoring van 
de openbare orde, met name verstoringen 
die door verboden organisaties worden 
veroorzaakt. Ook is een artikel in de APV 
opgenomen dat het verbod van het opla-
ten van ballonnen omschrijft. Het is nu 
verboden om ballonnen van welk materi-
aal dan ook, door middel van hete lucht 
afkomstig van vuur, dan wel door middel 
van helium of andere gassen, op te laten 
stijgen. Onder een ballon wordt mede 
verstaan: een herdenkingsballon, vuurbal-
lon, gelukslampion, Thaise wensballon, 
papierballon, geluksballon, etc.

Alleen GBH stemde tegen het opnemen 
van deze wijzigingen. Met name artikel 2 
van de APV vond de partij erg doorschie-
ten in de vrijheden van de burgers.

Werkorganisatie BUCH zienswijze 
jaarstukken 2018 en begroting 2020

Alle partijen vonden het een kwalijke 
zaak dat een rapportage van de accoun-

tant, die al in januari klaar was, niet 
met de raad gedeeld was. Daarin waren 
diverse tegenvallers benoemd. Op verzoek 
van de PvdA is de rapportage uiteindelijk 
vorige week aan de raadsleden verstrekt. 
Fons Hopman (D66) vindt het een kwa-
lijke zaak dat het college niet uit eigen 
beweging de informatie aan de raad heeft 
verstrekt. De raad kreeg de toezegging 
van het college dat in de toekomst de 
rapportage wel meteen verstrekt wordt. 
Verder hadden alle partijen moeite met de 
post dubieuze debiteuren. Om het risico 
van non-betaling af te dekken levert dat 
voor Heiloo een kostenpost op van bijna 
zeven ton. In dit bedrag zit onder andere 
een bedrag van twee ton van de failliete 
stichting die het jeugd en jongerenwerk in 
Heiloo verzorgde.

Jaarrekening 2018 Heiloo
Ko Hemminga (PvdA) refereert aan het 

bericht waarmee het college de cijfers 
vorig jaar, met trots, aan de pers presen-
teerde. “Dit jaar een minnetje, komende 
jaren een plus. Wanneer er nu naar de 
jaarcijfers gekeken wordt, is er een vol-
strekt ander beeld van de werkelijkheid. 
Eind 2018 werd uitgegaan van een relatief 
klein tekort van € 61.000. In de goedge-
keurde eindcijfers 2018 blijkt, binnen 5 
maanden, het werkelijke tekort € 868.000 
negatiever uit te komen.” Het komen tot 
de jaarrekening 2018 geeft de PvdA het 
beeld van het college in een rollercoaster 
in de Efteling, waar men met geknepen 
billen een steile baan naar beneden aflegt. 
Teleurstellend vindt Hemminga ook het 

gebrek aan openheid 
vanuit het college 
hierover. “De auditcom-
missie, het orgaan van 
de raad als het om de 
gemeentelijke financiën 
gaat, is hierover niet 
geïnformeerd door wet-
houder Dellemijn. De 
‘management letter’ van 
8 januari is op verzoek 
van de PvdA vrijdag met 
de raad gedeeld terwijl 
de portefeuillehouder 
in Castricum begin dit 
jaar de stukken wel heeft gedeeld met 
de raad aldaar. Het lijkt erop dat Heiloo 
belangrijke informatie blijkbaar onder de 
pet houdt.” De reserves van de gemeente 
stegen. Volgens de PvdA geeft dit niet de 
werkelijke situatie weer. Het resultaat 
zou zijn ‘opgepimpt’ door de vrijval van 
de verliesvoorziening Boekelermeer van 
ruim twee miljoen, een onttrekking van 
acht ton uit de reserve van de bibliotheek 
en vier ton van de geluidswal Plan Oost. 
PvdA geeft aan dat het college de proble-
men naar de toekomst verschuift en is 
bang voor de gevolgen daarvan.

Ook afwaardering van de nog steeds 
niet op daadwerkelijke waarde getaxeer-
de strategische gronden binnen de 
Zandzoom, de onzekerheid over de afslag 
A9 door de PAS-wetgeving en het eventu-
eel extra meerwerk van de spoorwegon-
derdoorgang Vennewatersweg kunnen het 
tekort doen stijgen.

In het sociaal domein is nog niet alles 
op orde. Wethouder Elly Beens geeft aan 
dat eraan gewerkt wordt om ‘in control’ te 
komen. Door de veranderende regelgeving 
en budgetten van de overheid is het lastig, 
maar er wordt elke dag aan gewerkt.

De gemeenteraad ging akkoord met 
de jaarstukken van de BUCH en Heiloo 
met de kanttekening dat PvdA en Heiloo 
Lokaal moeite hebben met de punten 3 en 
4. Hierin gaat het om het besluit het nade-
lig jaarrekeningresultaat van € 929.000 
in mindering te brengen op de algemene 
reserve en het vaststellen van de begro-
tingswijziging.

GBH ging niet akkoord met beide jaar-
stukken.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Aanpassing APV en jaarstukken 2018

Yvonne van Stiphout doet maandelijks verslag van de 
vergadering van de gemeenteraad. Yvonne is freelance 
journalist en fotograaf. 

PCC Heiloo zwaait  
directeur Dick Ramler uit
HEILOO - Het Petrus Canisius 
College neemt afscheid van 
directeur Dick Ramler die aan 
het eind van dit schooljaar met 
keuzepensioen gaat. De direc-
teur, die veel heeft betekend 
voor met name PCC Bergen en 
PCC Heiloo, zal op 4 juli a.s. 
feestelijk worden uitgezwaaid.

In 2007 trad Ramler, van oor-
sprong docent geschiedenis, aan als 
directeur van PCC Bergen. Onder 
zijn leiding vond een fikse moder-
nisering plaats van het monumen-
tale schoolgebouw. Er kwam een 
lichtstraat, een mediatheek, en 
nadat zijn invloed ook merkbaar 
werd in het pedagogische klimaat, 
vonden steeds meer leerlingen de 
weg naar de school. In 2012 maakte 
hij de overstap naar PCC Heiloo, 
toen nog een verouderd schoolge-
bouw van 160 meter lengte, dat in 
de winter niet warm was te stoken. 
Het gebouw zou plaatsmaken voor 
nieuwbouw en niet voor het eerst 
in zijn carrière kreeg de directeur te 
maken met de uitdagingen van tij-
delijke huisvestiging en sloop: “We 
maakten er samen een duurzaam 

gebouw van, waarbinnen ruimte 
kwam voor een gezonde leefstijl, 
want dat wilden we onze leerlin-
gen echt meegeven. De ongezonde 
automaten gingen er dus uit en we 
zorgden voor een gezonde school-
kantine. Die doet het prima, we 
krijgen binnenkort weer de gouden 
schoolkantine-schaal!”

Zijn liefde voor het onderwijs 
is nooit verminderd: “Een school 
moet een veilige omgeving bieden, 
waar leerlingen zichzelf mogen zijn 
én waar ze zich kunnen ontplooien. 
Het is belangrijk om te kijken naar 
wat een kind nodig heeft. Juist ook 
daarom heeft de identiteit van onze 
school met zijn zes kernwaarden 
mij altijd zo aangesproken; het gaat 
om de menselijke maat en echte 
persoonlijke aandacht. Een leer-
ling moet het gevoel hebben dat 
hij gezien wordt en in zijn waarde 
wordt gelaten.”

Op donderdag 4 juli a.s. vanaf 
15.00 uur vindt op PCC Heiloo aan 
De Dors 2 een afscheidsreceptie 
plaats. Geïnteresseerden zijn harte-
lijk welkom.

Dick Ramler voor ‘zijn’ PCC.        Aangeleverde foto

 
Collecte Epilepsiefonds 
brengt  3.477,61 op 

HEILOO - De collecte van het 
Epilepsiefonds heeft in Heiloo 
3.477,61 euro opgebracht. Een 
bijzondere prestatie. Van 3 tot 
en met 8 juni gingen in heel 
Nederland ruim 20.000 vrijwil-
ligers op pad om huis aan huis te 
collecteren.

De opbrengst van de collecte is 
bestemd voor wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichtingsactivi-
teiten, het organiseren van aan-
gepaste vakanties voor mensen 
met epilepsie en individuele hulp. 
Omdat epilepsie nog altijd niet te 
genezen is, is geld voor de bestrij-
ding hard nodig. In Nederland 
leven 120.000 mensen met epi-
lepsie en 30 procent van deze 
mensen blijft veel last houden van 
aanvallen. Dankzij de steun van 
donateurs en de jaarlijkse col-
lecte is er al veel bereikt op het 
gebied van epilepsiebestrijding. 
Maar er is ook nog veel te win-
nen. Helpt u dit jaar ook mee? 
Maak dan een bijdrage over op 
giro 222111 (IBAN: NL83 INGB 
0000 2221 11) ten name van het 
Epilepsiefonds te Houten of sms 
EPILEPSIE naar 4333 (eenmalige 
gift van € 2,–).

Verkoop 10-daagse in 
Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Sla je slag voor een 
klein bedrag!

Vanaf dinsdag 2 juli t/m zaterdag 
13 juli is doorlopend, tijdens de 
openingsuren, de grote zomerver-
koop van afgeschreven materialen 
in Bibliotheek Heiloo. Hier vindt 

u romans, informatieve boeken 
en jeugdboeken, maar ook cd’s, 
dvd’s, grote letterboeken, bundels 
tijdschriften, bladmuziek en speel-
materiaal voor een zacht prijsje. 
De volgende grote verkoop is tij-
dens Uit&Zo Heiloo op zaterdag  
7 september.

HEILOO - Er zijn plaatsen vrij in 
een leesgroep filosofie in Heiloo. 
Boeken over en van filosofen 
worden gekozen uit de literatuur-
lijst van de landelijke organisatie 
Senia, zie www.senia.nl. De boe-
ken worden besproken aan de 
hand van ‘leeswijzers’ met discus-
sievragen, waardoor de discussie 
diepgang krijgt en minder kans 
loopt te verzanden. Meer informa-
tie via e-mail rec4055@ziggo.nl.

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

MENU SYMPATHIEK
 

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

***
Biefstukpuntjes met pepersaus

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

Parmakaas en seizoensgroenten
***

Coupe Romanoff
(vanille-ijs, aardbeien en Romanoffsaus)

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

WEEKAANBIEDING 
MEENEMEN

KIPSATÉ 
wordt geserveerd 

met friet, stokbrood, 
kruidenboter 

en salade € 14,50

LUNCHSPECIAL

Iedere twee weken een 
nieuwe lunchspecial

Broodje oude kaas salade 
met bieslook 

Salade met groene asperge, 
walnoot en cherry tomaat

Knof looksoep

€6,95

27 juni t/m 10 jul i

DE KAME R

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

KUNSTPARADE
Heiloo
2019

Afbeelding:
Art by ML

28 - 29 - 30 
  juni 

vindt de jaarlijkse Kunstparade Heiloo plaats met meer 
dan 100 deelnemende kunstenaars en muzikanten op ruim 

20 locaties in Heiloo.

Kunstparade Heiloo, dat is gratis genieten van heel veel 
beeldende kunst op de mooiste plekken in het dorp en bij 

diverse kunstenaars thuis. 
Voor het complete overzicht, zie;  

www.kunstparadeheiloo.nl

                             

      

       Voor een heerlijk ontspannende en uitgebreide behandeling of huidverbeteringstraject  

Kijk voor informatie en prijzen op de site 
 

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

www.schoonheidssalonmajoor.nl 

                                                                                                       

 

 

Voor een heerlijk ontspannende en uitgebreide behandeling 
of huidverbeteringstraject

Kijk voor meer informatie en prijzen op de site

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

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

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

	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	  

	  

Gebakken knoflook champignons 

met brood 

€ 5.50 

*** 

Gegrilde zwaardvisfilet 

met bieslooksaus 

€ 16.95 

of 

Gebakken eendenborst 

met saus van bockbier 

€ 16.95 

*** 

Yoghurt-honing-walnootijs 

met slagroom 

€ 4.75 

MENUPRIJS 

€ 20.95 
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Salade gerookte zalm
€ 5.75

***
Kabeljauwfilet met kappertjessaus

€ 16.50
of

Biefstukspies met Kikkomansaus 
€ 16.50

***
IJscoupe met slagroom

€ 4.75

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

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

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

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

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

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

BRASSERIE IN ‘t GROEN

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

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

‘SUPER MONDAY’
PANNETJE MOSSELEN  

MET FRIET & SALADE € 15,00

VERSE NOORDZEETONG 
MET FRIET & SALADE € 22,50

Weekmenu 3 gangen e 28,50
26 juni t/m 2 juli

Salade met wilde zalm, kapper-
tjes, crème fraîche en sjalotten

**
Gegrilde tonijnfilet met  
orecchiette pasta, gele 

courgette, venkel en dragon
**

Triple chocolate brownie met 
vanilleroomijs met merengue 

en gemarineerde kersen

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

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95

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

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

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

SCHILDER binnen en buiten. 
Hele mooie prijs! 06-17090670
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Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Kanaalweg 62, aanleggen uit-

rit, ontvangstdatum 14 juni 
2019(WABO1901028)

-  Kanaalweg 62, plaatsen tijdelijke 
woonunit, ontvangstdatum, 17 juni 
2019 (WABO1901038)

-  De Loet 1, plaatsen hekwerk (hoek 
De Loet/Burenweg), ontvangstdatum 
17 juni 2019 (WABO1901061)

-  Spillaan 10, herplaatsen dakkapel 
en aanpassen erkeruitbouw woning, 
ontvangstdatum 19 juni 2019 
(WABO1901058)

-  Zevenhuizerlaan 85 en 87, vernieu-
wen en vergroten dakkapellen in het 
achterdakvlak, ontvangstdatum 18 
juni 2019 (WABO1901057)

Verleende vergunningen:
-  De Biender 19, plaatsen dakkapel 

(achterdakvlak), verzonden 19 juni 
2019 (WABO1900902)

-  Krommelaan 4b, plaatsen tijdelijke 
woonunit, verzonden14 juni 2019 
(WABO1900813)

-  Lijsterbes 64, bouwen veran-
da, verzonden 14 juni 2019 

(WABO1900628)
-  Termijen 102, verbouwen en vergro-

ten woning, verzonden14 juni 2019 
(WABO1900712)

Geweigerde vergunningen:
-  Veldesdoorn 10, plaatsen erfaf-

scheiding, verzonden 19 juni 2019 
(WABO1900771)

Vergunning niet vereist
-  Vijverlaan 25, plaatsen tuin-

huis, verzonden 20 juni 2019 
(WABO1900974);

U kunt tegen deze besluiten bezwaar 
maken. Zie hiervoor de tekst ‘Bezwaar 
maken’. 

Verlenging beslistermijn:
-  Melcolaan 33, vergroten van de 

woning (aanbouw), verzonden 14 
juni 2019 (WABO1900736);

-  Zilverschoon 6, bouwen woning 
(helftvan 2^1-kap), verzonden 14 juni 
2019 (WABO1900646);

De oorspronkelijke beslistermijn is 
verlengd met zes weken. Tegen het 
besluit kan geen bezwaar worden aan-
getekend.

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben 
besloten een gehandicaptenparkeer-
plaats op:
 
•  kenteken 27-TJR-9 te realiseren aan 

de Loet te Heiloo. 
•  kenteken 9-SFS-85 te realiseren aan 

de Stuifbergen te Heiloo

Deze besluiten kunt u na afspraak 
inzien in het gemeentehuis van Heiloo. 
Binnen zes weken na datum van 
verzending van het besluit, kunnen 
belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen bij het college van Heiloo. 

Verkeersbesluiten

Uitbreiden parkeerverbod 
Zevenhuizerlaan 
Vanwege de huidige en verwachte 
verkeersituatie is het gewenst om op 
de Zevenhuizerlaan in Heiloo aan de 
zuidzijde tussen huisnummer 2 en de 
Kennemerstraatweg, een permanent 
parkeerverbod in te stellen en daarmee 
het bestaande parkeerverbod tot aan 
de Kennemerstraatweg uit te breiden.

Verkeersmaatregelen t.b.v. 
weekmarkt Heerenweg 
Vanwege de opbouw, het afbreken en 
een ordentelijk verloop van de week-
markt op de vrijdag, is het gewenst om 
de Heerenweg tussen Van Aostastraat 
en Raadhuisweg te Heiloo af te sluiten 
voor het gemotoriseerd verkeer, fiet-
sers en bromfietsers.

Beide verkeersbesluiten zijn vanaf 
donderdag 20 juni 2019 gepubliceerd 
in de Staatscourant. Dan liggen ook 

de papieren versies ter inzage in het 
gemeentehuis te Heiloo. 

Verwijderen gele strepen Termijen
Voor de parkeer- en verkeersituatie is 
het gewenst in Termijen ter hoogte van 
de nummers 41 t/m 46 en 92 t/m 95 de 
gele, onderbroken strepen te verwij-
deren en deze ter hoogte van perceel 
111 in stand te houden. 
Het verkeersbesluit is vanaf don-
derdag 27 juni gepubliceerd in de 
Staatscourant. Ook ligt dan de papie-
ren versie ter inzage in het gemeen-
tehuis te Heiloo. Belanghebbenden 
hebben vanaf 27 juni 6 weken de tijd 
om bezwaar te maken.

Verleende APV vergunningen

-   jeugdweekend A-pupillen 2019 
Trias van zaterdag 29 juni 13.00 uur 
tot zondag 30 juni 2019 tot 17.00 
uur, Het Maalwater 1 te Heiloo 
(verzenddatum besluit 17 juni 2019 
APV1900395)

-   jaarmarkt 2019 op woensdag 3 
juli 2019 van 10.00 uur tot 17.00 
uur op de Heerenweg in Heiloo 
(verzenddatum besluit 18 juni 2019 
APV1900435)

-  café de Wit kermis Heiloo 2019 van 
donderdag 4 juli tot en met zondag 
7 juli 2019, Heerenweg nr. 138 t/m 
148 in Heiloo (verzenddatum besluit 
18 juni 2019 APV1900366)

Verleende HORECA vergunningen 

Verleende Horecaverguinning

Concept beschikking aanvraag 
Drank- en Horecavergunning model 
B ‘t Trefpunt Heiloo, Abraham du 
Bois-hof 2 in Heiloo, 1852EZ, Heiloo 
(verzenddatum besluit 18 juni 2019 
HORECA180053)

Deze besluiten kunt u na afspraak 
inzien in het gemeentehuis van Heiloo. 
Binnen zes weken na datum van 
verzending van het besluit, kunnen 
belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen bij het college van Heiloo. De 
datum van verzending staat bij de ken-
nisgeving. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de gemeente.

Verkeer

Mededelingen

Bouwen en wonen

Burgerlijke Stand tot en met 21 juni

Geboren
Cavin G. Morsch z.v. D.R. Morsch-
Thijssen en C.N. Morsch
Niene A. Smid d.v. U.F. Smid en E. 
Smid-Kooi
Sjors J. Plieger d.v. D.C.B. Nanne 
en W. Plieger
Loa van der Velden d.v. R.T.J. van 
der Velden en S.J. Molenaar
Kyan Schiphorst z.v. O. Schiphorst-
Morrien en R. Schiphorst
Sil F. van der Klugt z.v. W.Y.J. van 
der Klugt en J.G. van der Klugt-
Knijn
Jaimie Klaver z.v. S. Bleekemolen 
en T. Klaver
Sam Jongerie z.v. M.M.G. Hofland 
en C.M. Jongerie

Overleden 
S.J. Harkmans-Bonnema

Burgerzaken

Heeft u vragen? Bel meteen!!                                                                                                 Volg ons op

Bezwaar maken

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

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

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

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

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

Hebt u een conflict met uw buren en komt u er niet uit? Dan kunt u een 
beroep doen op buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode om 
buren die onderling problemen hebben, met elkaar in gesprek te brengen. 
Daarbij bieden goed getrainde vrijwillige bemiddelaars hulp. Veel van 
deze conflicten worden opgelost, een prachtig resultaat!
Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) heeft een 
strenge kwaliteitstoets ingesteld voor buurtbemiddeling. Als landelijk 
aanspreekpunt en beheerder van de aanpak controleert het CCV de uni-
formiteit, integriteit en zorgvuldigheid van de uitvoering van de methodiek. 
Wanneer de kwaliteit is bewezen,  wordt een erkenning en certificering 
afgegeven. 

Trots op erkenning en certificaat
Stichting De Bemiddelingskamer, uitvoerder van buurtbemiddeling Heiloo, 
is trots op de onlangs behaalde erkenning en het certificaat! U kunt er 
hiermee op rekenen dat buurtbemiddeling Heiloo de werkwijze en organi-
satie uitstekend op orde heeft. De Bemiddelingskamer organiseert buurt-
bemiddeling in Heiloo, Bergen, Castricum en Uitgeest. Hulp via buurtbe-
middeling is voor bewoners geheel gratis. 

Meer informatie
De Gemeente Heiloo en Kennemer Wonen zijn financiers van 
Buurtbemiddeling Heiloo. Voor advies, informatie en aanmelding kunt u 
bellen met De Bemiddelingskamer naar 06 – 411 98 555 of mailen naar 
info@debemiddelingskamer.nl. Meer informatie vindt u op www.debemid-
delingskamer.nl

Buurtbemiddeling 
Heiloo ontvangt 
kwaliteitskeurmerk  

Openingstijden
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trefpunt agenda

ABRAHAM DU BOIS-HOF 2  
HEILOO, 072-5331297 
WWW.TREFPUNTHEILOO.NL
INFO@TREFPUNTHEILOO.NL

Oog Café Heiloo
Oog Café Heiloo is de ontmoetingsplek voor 
mensen met een oogaandoening. Soms 
komt een gastspreker iets vertellen over een 
bepaald thema. Het is elke laatste donder-
dag van de maand, de eerstvolgende keer is 
27 juni om 14.00 uur in het Trefpunt. Deel-
name is € 2 incl. een kopje koffie of thee.

Repair Café
Zaterdag 29 juni tussen 10.00 en 13.00 uur 
staan de vrijwilligers van het Repair Café 
in het Trefpunt weer voor u klaar. Siera-
den, computers, lampen, kleding, fietsen, 
speelgoed, smartphones en alles waar wat 
mee is is welkom.

Tweedehands boekenmarkt
Zaterdag 29 juni van 10.00 tot 13.00 uur is 
ook weer die gezellige tweedehands boe-
kenmarkt in het Trefpunt. U kunt wellicht 
net dat ene boek vinden waar u naar op 
zoek bent.

Workshop Pop Art Portret
Tijdens de workshop op dinsdag 2 juli om 
14.00 uur maak je je eigen portret in de 
stijl van Andy Warhol.  Er wordt gewerkt 
met acrylverf op doek. Van tevoren stuurt 
u naar docente Saskia Sengers een duide-
lijke, scherpe digitale foto. In de workshop 
kan de nabewerkte foto dan direct overge-
zet worden op een schilderdoek (A4 for-
maat).  Deelnameprijs is € 15,50. Meld u 
aan via telefoonnr. 5331297.

Klaverjassen in de zomer
Iedere donderdag van 13.30 tot 16.30 uur 
tot en met augustus is er in het Trefpunt 
klaverjassen. Kosten € 2 inclusief een kop-
je koffie/ thee. Aanmelden van tevoren is 
niet nodig. Meer informatie via telefoon 
5331297. 

Biljarten in de zomer
Deze zomer kunt u t/m augustus op werk-
dagen 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 bel 5331297.

Bridgen in de zomer
De bridgeclub Het Trefpunt gaat in de zo-
mer gewoon door, en nodigt iedere en-
thousiaste bridger uit om deze zomer mee 
te spelen op de maandag- en/of vrijdag-
middag. Meer informatie geeft Matthijs de 
Moel, telefoon (06) 48133158 of 
bridgegroeptrefpunt@gmail.com.

Doe nu de gezondheidscheck!
Wilt u ook verantwoord sporten onder 
begeleiding, samen met leeftijdgeno-
ten?  Doe dan nu de gezondheidscheck bij 
Healthcenter Vennewater in Heiloo. 
U kunt zich telefonisch opgeven bij het 
Trefpunt t/m 30 juni.

Zwemmen op dinsdagmiddag
Watergym is ideaal om soepel en fit te 
blijven. In het water zijn blessures vrijwel 
uitgesloten. Oefeningen worden staand in 
het water gedaan, u hoeft de zwemkunst 
dus niet machtig te zijn. 
Gratis proefles om te kijken of het bevalt 
is mogelijk, start in augustus en dan elke 
dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.00. Info 
en opgeven bij het Trefpunt. 
Cursusprijs € 199 voor 44 lessen.

Hollanders van de gouden eeuw
Lezing door kunsthistoricus Isolde Schol-
berg op dinsdag 13 augustus om 14:00  
uur, ter inleiding op de gelijknamige ten-
toonstelling in de Hermitage. Daar wor-
den dertig reusachtige groepsportretten 
voor het eerst samengebracht. Het zijn 
de ‘broers en zussen van de Nachtwacht’. 
Entree € 10.

Uitstapjes met de Trefpunt Express 
Opgeven vooraf bij receptie Trefpunt.
• Zandsculpturen in Garderen, dinsdag 2 juli
• West-Friese Folklore Schagen, do.  11 juli
• Visje eten in IJmuiden, vrijdag 12 juli 
•  André Rieu op groot scherm in Vue Alk-

maar, zondag 28 juli
•  Rondvaart Eilandspolder en oude dorp 

De Rijp,  dinsdag 30 juli
•   Met de ‘Bieb Express’ naar bibliotheek 

Heiloo,  woensdag 31 juli

NIEUWE OPENINGSTIJDEN:  
Dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00-15.00 uur

Tussen Limmen en Heiloo • stichtingxopx.wordpress.com

RIJKSWEG 127 • 072 5325962

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

Zin om ons te helpen? Voor meer info mag je mailen 
naar: stichtingxopx@hotmail.nl of kom langs!

Zoekt u campingspullen,  
puzzle, badpak of een fiets,
xopx heeft altijd wel iets!

JAARMARKT  
HEILOO

Woensdag 3 juli 
Heerenweg & Winkelcentrum ’t Loo

van 10.00 uur tot 17.00 uur
 

Kinderattracties &  
Luchtkussens

Bloemen & Planten
Antiek & Curiosa

Kleding & Schoenen
Livemuziek

Lekkernijen…  
en nog veel meer!!! 

2 km lang plezier voor het hele gezin
Meer info: info@burogouda.nl /  06-53311130

Zaterdag 29 Juni 

 

 

Loo Plein / Heerenweg 

 

10:00 tot 17:00 

Heiloo 

LEUK ALS  U EEN KEE R  B IJ  M IJ  LANGS KOMT
Schipperslaan 4h-2a, 1906 BG Limmen, telefoon 0640355542, www.kapsalonkim.com

WIJ  KLEUREN/KNIPPEN HE REN ,  DAMES &  K INDE REN

5 AVONDEN IN DE WEEK OPEN

MAANDAG -  DINSDAG -  DONDE RDAG VAN 19.00  -  21 . 30  UUR
WOENSDAG &  VR IJDAG VAN 9.00  -  21 . 30  UUR
ZATE RDAG GEOPEND VAN 9.00  -  17.00  UUR

WASSEN

KNIPPEN

DROGEN

 €22,50
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Kapsalon Kim in Limmen

Wij zijn op vakantie van vrijdag 26 juli t/m 18 augustus.

Tip! Maak tijdig uw afspraak!

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 9.00 - 21.30 uur, 

zaterdag van 9.00 - 17.00 uur.

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

DE SCOOTERBOX repareert 
alle merken scooters en scoot-
mobielen. Wij halen uw scoo-
ter GRATIS op. Ook levering 
nieuwe. www.descooterbox.nl 
06-22020702 AGM-DEALER 
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De damesteams 1 en 2 van TC Hogedijk werden beide kampioen 
in hun klasse.          Aangeleverde foto

Van competitie naar 
Hogedijk Open

EGMOND-BINNEN - Het ten-
nisseizoen is in volle gang: de 
voorjaarscompetitie en zomer-
avondcompetitie zijn afgelopen. 
Woensdag 19 juni werden de 
twee zomeravondcompetitie-
teams in hun klasse kampioen, 
waarna ze terecht werden gehul-
digd met een bosje bloemen. 

Ondanks een stroomstoring in de 
Egmonden konden de wedstrijden 
wel worden uitgespeeld. Kaarslicht 
op het terras en in de kantine gaven 
uiteindelijk een gezellige kampi-
oenssfeer. Gelukkig bieden een 
reeks zomertoernooien in de regio 
de mogelijkheid om verder, op elk 
niveau, wedstrijden te tennissen. 
Natuurlijk ontbreekt in dat rijtje 
het Hogedijk Open niet. Al voor 
de 37e keer wordt dit leuke toer-

nooi voor de liefhebbers georgani-
seerd. Van zondag 7 juli tot en met 
zondag 14 juli kan er op de banen 
van TC Hogedijk, zowel in enkel, 
dubbel en mix getennist worden. 
Doordat je in een poule speelt, 
speel je minimaal twee wedstrij-
den. Heb je zin om mee te doen 
aan dit KNLTB-toernooi? Schrijf je 
dan uiterlijk zondag 30 juni in via  
www.toernooi.nl.

De club is blij nu al over vier 
AceCourt banen te beschikken, 
die het speelgenot zeker bevorde-
ren. Natuurlijk wordt de tent weer 
opgezet, waardoor het lekker (na)
genieten is van de wedstrijden. De 
gemoedelijke sfeer zal zeker bij-
dragen aan een sportief en gezellig 
toernooi.

Kars Kroon naar  
International Children Games

HEILOO - Kars Kroon van Dojo 
‘t Loo vertegenwoordigt het 
Alkmaarse team op de 53ste 
International Children Games in 
Ufa, Rusland.

Team Alkmaar bestaat uit 12 atle-
ten: 4 judoka’s, 4 zwemmers en 4 
beachvolleyballers. De International 
Children Games zijn voor kinderen 
van 12 tot en met 15 jaar oud en zij 
komen uit 40 verschillende landen. 
Er wordt gestreden in 9 verschil-
lende sporten. Kars doet aan judo 
en komt uit in het gewicht -60 kg. 
Op 8 juli reist team Alkmaar af naar 
Rusland. Zij brengen 1,5 dag door in 
Moskou waarna zij doorreizen naar 
Ufa.

De International Children Games 
starten, net als de Olympische 
Spelen, met een openingsceremo-
nie. De wedstrijden vinden plaats 
van 10 tot en met 13 juli. Na de 
sluitingsceremonie vliegt team 
Alkmaar op 14 juli weer terug naar 
Nederland.

Uiterst links Kars Kroon.        Aangeleverde foto

LIMMEN - De meiden van VV Limmen MO19-1 zijn ongeslagen kampioen geworden in de eerste klas-
se. In december kon al feest worden gevierd voor het behalen van het najaarskampioenschap en ook 
nu waren de meiden wederom de sterkste. Een knappe prestatie van dit jonge team, want alle wed-
strijden werden in winst omgezet. Op zoek naar nieuwe uitdagingen gaan de meiden volgend seizoen 
spelen in de seniorencompetitie. Maar nu eerst genieten van de zomervakantie en dan met nieuwe 
energie volgend seizoen tegemoet.               Aangeleverde foto

Limmen MO19-1 ongeslagen kampioen!

Geweldige tennisweek 
voor jeugd TCHU

HEILOO - Afgelopen weekend 
organiseerden de trainers en 
jeugdcommissie van T.C. Heiloo 
United een tenniskamp in Groet. 
Het jeugdkamp was georgani-
seerd voor de jeugd van 8 t/m 17 
jaar. 

Er deden dit keer 40 kinderen 
mee, die allemaal sliepen in een 
boerderij in Groet. Zaterdagochtend 
vertrok de groep om 10.00 uur op 
de fiets richting Groet en behalve 
Keyon die haasje over deed ging 
dit prima. Tijdens het weekend 
werden er verschillende activitei-
ten georganiseerd en werd er uiter-
aard getennist. Zaterdag en zondag 
mocht gebruikgemaakt worden van 

de banen van T.V. Groetincke in 
Groet en moesten de kinderen op 
elke baan een andere oefening of 
spel doen. Op zaterdag is de groep 
op het strand van Camperduin ver-
maakt door de ‘Jongens uit Schoorl’ 
met onder andere suppen en een 
Expeditie Robinson-opdracht. 
Zaterdagnacht werd het voor som-
migen erg spannend in het bos met 
levend stratego en zondag om 14.30 
uur is het kamp na een warme en 
vermoeiende fietstocht afgesloten 
bij Bowling Heiloo. Om 16.15 uur 
was de hele groep terug bij T.C. 
Heiloo United waar de kinderen 
moe en voldaan weer richting huis 
gingen. Iedereen kijkt terug op een 
geweldig weekend!

De jeugd van T.C. Heiloo heeft genoten van het jeugdkamp.
             Aangeleverde foto

Pinoccio Tannes Jeugdtoernooi
HEILOO - Hooggeëerd publiek, 
haal je tennisracket tevoor-
schijn want van 15 juli t/m 20 
juli vindt het Pinoccio Tannes 
Jeugdtoernooi plaats!

Tannes Jeugd is al 25 jaar hét 
befaamde open tennis jeugdtoer-
nooi in Heiloo. De commissie ver-
welkomt tijdens deze week spor-
tievelingen van 8 tot en met 18 jaar 
uit heel Nederland. Met dit jaar het 
thema ‘circus’ belooft het weer een 
spetterende week te worden. Naast 
de tennispartijen bestaat de week 
uit veel meer plezier, met o.a. een 
waterglijbaan, elke dag een ten-
nisclinic, BBQ, een pannenkoeken-
avond en een feestavond.

Zoals ieder jaar kan er worden 
deelgenomen aan twee onderde-
len. Inschrijven kan nog t/m 1 juli 
via www.toernooi.nl. dus schrijf je 
nog snel in! Wil je meer informa-
tie over het toernooi, dan kan je 

terecht op onze Facebookpagina 
‘Pinoccio Tannes Jeugd’, onze 
Instagrampagina ‘tannesjeugdtoer-

nooi’, of mail naar tannesjeugd@
tvhetvennewater.nl. We hopen je 
daar te zien!

Schrijf je snel in! Het kan nog t/m 1 juli.                     Aangeleverde foto
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Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
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sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

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

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

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

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

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

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

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

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

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

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

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

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

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

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

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

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

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

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

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

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

Kennemerstraatweg 199

1851 BE Heiloo
Telefoon (072)5330287

(072)5340307
06 51615523

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

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

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

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

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

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

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

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

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

advertentie is niet mogelijk.

De plaatsingsdata worden door ons bepaald. 
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geplaatst. Voor inlichtingen en opgave:

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

e 40
e 25

Handelsweg 6b  |  1851 NX HEILOO  |  T 06 28800333

Het adverteren op deze pagina legt u voor minimaal een jaar vast. 
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(072 )  532  46  00 ,  06  29  044  945  
sh l@lvmdes ign .n l ,  www. l vmdes ign .n l

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

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

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

AUTOBEDRIJF DE BRUIJN-BLOKKER

occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion occasion

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

WWW.TOYOTA-HEILOO.NL

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

haardencentrum | alkmaar HAARDEN & KACHELS

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

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

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

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

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

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

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

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

SHOES van den Broek
Simply better walking!

Beverwijkerstraatweg 6 
1901 NJ Castricum | T 0251-650190

www.shoesvandenbroek.com

ZON LU I K

www.ambiance-zonwering.nl/zonluik

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

 ZONWERING
 ROLLUIKEN
 RAAMDECORATIE
 TERRASOVERKAPPINGEN
 HORREN

Ambiance Zonwering 
ZONLUIK is specialist in:

BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

072 - 5330638  HEILOO

Heijne

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

H

Warmoezierslaan 12
1851 NZ  Heiloo

telefoon 072-5335707
fax 072-5339247

e-mail: gts@xs4all.nl

Zevenhuizerlaan 95 - de Schrijnwerker 7

schilderwerk
glas-in-lood

hout- en 
marmerimitaties

Tel. 5336473

ADMINISTRATIEKANTOOR

B. van LOO

Slagvaardige en adequate behandeling van uw

administratie, belastingaangifte en

loonadministratie.

Baetenburg 23 - 1852 TP Heiloo

Telefoon/fax (072) 533 55 62

Aannemersbedrijf

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

Voor nieuwbouw - 
verbouw - onderhoud.

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

www.y-kops.nl

PEDICURE CENTRUM
Mariënstein 178 A 

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

Pijnloze voetverzorging met 
diabetische/reumatische aantekening. 

SNELBRUINER / ZONNEBANK €40,- (10x)

Schoonheidsspecialiste

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

Tel: 06 5207 4647
www.pedicurecentrumheiloo.nl

elektra / witgoed / radio & TV
elektro-technisch bureau

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

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

Als het écht lekker moet zijn!

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

Kom eens langs in onze showroom
met vele opstellingen

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

Heerenweg 193, Heiloo, 072 - 5340885

Tassen
Italiaans leder

Overtuig uzelf …

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

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

BEVEILIGEN, SLOTEN, KLUIZEN, ZONWERING

BINNEN EN BUITEN, REPARATIES EN MONTAGE

Informatie en prijsopgave vrijblijvend

www.coendoen.nl

Werkstress? 1/2 uur gratis.

www.pedicurecentrumheiloo.nl

COSMETICALIJN DECLARÉ (VOOR SENSITIVE SKIN)

Traiteur, Partycatering en Maaltijdbezorging

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

Van hapjes en salades tot complete koud-warme buffetten.

Tevens levering van koelverse maaltijden voor magnetron en oven.

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

Molenlei 13, 1921 CX  Akersloot

Zeekamplaan 25, Heiloo

Heiloo, Winkelhof ’t Loo 6

Pedicure & 
Schoonheidscentr um

www.pedicurecentrumheiloo.nl
Pedicure / Schoonheid / Manicure

Westerweg 293A, Heiloo

072-533 30 33 / 06-532 69 152

WESTERWEG 198B, 1852 AP HEILOO 
072 533 0439

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

 Gediplomeerd schilder voor Heiloo e.o.

 Gediplomeerd houtschade-houtrot specialist

  Ook voor glas zetten en behangen

Daisy Druijven-de Jong
Zzp-er Helpende Plus

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

Deez Zorg
Aandacht voor u.

Daisy Druijven-de Jong
Zzp-er Helpende Plus

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

Deez Zorg
Aandacht voor u.Daisy Druijven-de Jong

Zzp-er Helpende Plus

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

Deez Zorg
Aandacht voor u.

06-57165871

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

Tevens gazonaanleg

Voor al uw reparaties aan wasmachine,
droger en keukenapparatuur

Rob Marinus 072-8885819 / 06 53942331
Cruijscamplaan 31 Heiloo

www.heeropwitgoedservice.nl

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

verkoop@uitkijkpost.nl
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www.uitvaartdekker.nl

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

UITVAART OP MAAT BUDGET CREMATIE BASIS CREMATIE ALL-IN CREMATIE

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

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

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

      

 

 

 

 

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen 

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

www.uitvaartverzorging-groot.nl 

 

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

Omdat  
ieder  

vaarwel  
bijzonder 

is...
Henny Stoop

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

voor meer info   uitvaartverzorgingduin.nl

Ontzorgt Alkmaar e.o. sinds 1960

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

Ontzorgt Alkmaar e.o. sinds 1960

COSMIC-BOWLEN
met speciale lichteffecten

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

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

072-5331992

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

vanaf 10 personen

BOWLING HEILOO
  tel. 0725331992

HEILOO’S GROOTSTE
UITGAANSCENTRUM

Uitvaartverzorging Formanoij
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen

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

Uitvaart vanaf € 1.475,-
Dag en nacht bereikbaar

wonen&dromen
Westerweg 261   
1852 AG  Heiloo  
Tel (072) 532 17 38
www.rozing.nl

Exposerende 
kunstenaars:
Iris Depassé, 
Annelies Deutekom, 
Lida Dijkstra-
Pastoor, Marlen 
van Dop, Marijke 
Hessels, Annet 
Leichel, Didi 
Oberman, Mieke 
Oldenburg en Von 
Visser.

Laat je 
inspireren 
door recent 
werk van 
negen 
kunstenaars

 

Na een mooi leven is van ons heengegaan 
 

Ir. Joop van Haaster 
Erelid De Foresters 

Oud honkbal voorzitter 
 

26 februari 1933                                       17 juni 2019 
 

 

Elly van Haaster – Warmerdam 
 

Kinderen en kleinkinderen 
 

Loeki  
 

Kennemerstraatweg 47 
1851 BA  Heiloo 

 

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. 
 

Onze speciale dank gaat uit naar Dr. Poelakker 
voor de goede verzorging, 

de laatste maanden van zijn leven. 
 

“U leefde van de herinnering,
en van uw vergeten dromen.
Nu bent u veilig aanbeland,

daar ergens aan de overkant,
daar waar wij samenkomen”. 

Toch nog onverwacht is rustig van ons heengegaan, onze 
lieve tante Sari in de gezegende leeftijd van 93 jaar

Saapke Marie Igesz

Sari
* 1 september 1925 Alkmaar † 19 juni 2019

Uit aller naam: Familie Lust

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Pieter Dekker
O.v.v. mevr. S.M. Igesz
Laanderweg 15
1704 JT  Heerhugowaard

De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de medewerkers van
verzorgingshuis Westerhout in Alkmaar en naar de medewerkers
van het Noord-West ziekenhuis in Alkmaar, afdeling Neurologie

voor de liefdevolle zorg en aandacht voor tante Sari. 

Ik ben er
voor u.

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

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

VeermanDorien Veerman 

130x46 Adv Monuta Veerman.indd   1 26-04-19   11:00

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIANOLES BIJ U THUIS 
 
De lessen zijn deskundig, 
ontspannen en voor alle leeftij-
den. Info: 06-38279213

KNIPKAPSTER INGRID 
MEERMAN heeft VAKANTIE 
van vrij 19 juli t/m do 8 aug. 
Di 16 juli extra geopend. Tip; 
reserveer tijdig uw afspraak. 
Kerkweg 42, Limmen. www.
knipkapster.nl tel; 06-28865509
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Stationsweg 102 en 96,  1852 LN Heiloo  t: 072 - 532 24 20  e: info@kbmakelaars.nl  www.kbmakelaars.nl

EEN FRISSE ACTIE  VAN
KUYPER & BLOM EN ALBERT HEIJN

EXCLUSIEF BIJ KUYPER & BLOM: 
EEN SPECIAAL NIEUWBOUWKANTOOR!

In ons Nieuwbouwkantoor aan de Stationsweg 96 in Heiloo kunnen wij 
zeer uitgebreid  en exclusief diverse nieuwbouwprojecten presenteren. 
Er is een professioneel team van nieuwbouwmakelaars aanwezig om 
u een optimale service en begeleiding te kunnen garanderen.

Om aan te geven hoever wij gaan in onze service: onlangs hebben wij 
samen met Albert Heijn Heiloo veel nieuwbouwkopers reeds verrast 
met een gratis schoonmaakpakket voor een frisse start. 

Kom gerust langs voor de mogelijkheden, de koie staat klaar!

zeer uitgebreid  en exclusief diverse nieuwbouwprojecten presenteren. 
Er is een professioneel team van nieuwbouwmakelaars aanwezig om u 
een optimale service en begeleding te kunnen garanderen.

Om aan te geven hoever wij gaan in onze service: onlangs hebben wij 
samen met Albert Heijn Heiloo veel nieuwbouwkopers klanten reeds 
verrast met een gratis schoonmaakpakket voor een frisse start. 

Kom gerust langs voor de mogelijkheden, de koie staat klaar!

1)  Bezoek ons nieuwbouw- 

kantoor in Heiloo

2)  Kies een van de prachtige

nieuwbouw-woningen 

3)  Vind je droomhuis

4)  Splinternieuw, dus

meteen heerlijk wonen

5)  Na de verhuzing GRATIS

opfrissen met ‘n  Albert 

Heijn schoonmaakpakket!

Albert Heijn Heiloo

gevulde emmer
af te halen!

Gratis*

U kunt uw cadeau ophalen op zaterdag 29 juni bij het AH filiaal:

’t Loo
Tip: Kom tussen 11:00 en 13:00 uur en maak kans op een mooie prijs!

U komt Albert Heijn Heiloo en Kuyper & Blom Makelaars regelmatig 
tegen met acties in Heiloo en omgeving. En hier hebben beide
bedrijven elkaar in gevonden!

Gezien Kuyper & Blom veel nieuwbouw verkoopt in Heiloo is daar een mooie
aanleiding ontstaan. Na het ontvangen van de sleutel begint het werk en gaat
er hard schoongemaakt worden. Hierbij gaat Albert Heijn Heiloo u helpen en met
3 vestigingen in Heiloo is er altijd een Albert Heijn in uw buurt.

* U ontvangt een gevulde emmer tegen inlevering van deze flyer.
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