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A D V E R T E N T I E S

De filmsterren van CBS de Duif kwamen per limousine aan bij VUE filmtheater voor de première van 
de film ‘Weggelopen’.             Foto: Afshin Bahrami

Leerlingen CBS de Duif stralen 
bij filmpremière VUE Alkmaar

HEILOO - Maandagavond 1 juli 
2019 was het een drukte van 
belang rond de rode loper voor 
het VUE filmtheater in Alkmaar. 
Familie en belangstellenden 
stonden te wachten op de aan-
komst van de limousine, die de 
filmsterren van de Duif naar de 
première van hun zelfbedachte 
film bracht. Voor deze speciale 
gelegenheid hadden de leerlin-
gen zich in galakleding gesto-
ken.

De film ‘Weggelopen’ is het resul-
taat van hun prestaties tijdens 
Workshop de Ontdekkingsreis. 
Onder leiding van de Heilooër 
acteur en regisseur Torsten Colijn 
bedachten de kinderen een verhaal 
vol drama. Samen werkten zij het 

idee en het script uit en bedachten 
de opzet van de scènes. Tijdens de 
draaidagen leerden de leerlingen de 
kneepjes van het vak. 

Het verhaal: “Een jarige, nieu-
we leerling wil een goede indruk 
maken en trakteert zijn hele klas op 
Italiaans ijs. Terwijl hun ouders op 
een ouderavond op school zijn en 
van niets weten, gaan de kinderen 
op weg naar de ijssalon. Onderweg 
komen ze langs een griezelig oud 
gebouw. De nieuwe leerling daagt 
hen uit om daar proberen binnen 
te komen...” De film bevat histori-
sche beelden, want de panden van 
de voormalige school ‘De Hofdijk’, 
waar de film deels is opgenomen, 
zijn kort na de opnamen in 2018 met 
de grond gelijkgemaakt.

De première was een groot suc-
ces en werd met een luid applaus 
afgesloten. “Heerlijk is dat, de eerste 
keer kijken met publiek, en tegelijk 
ook heel spannend”, zegt Colijn. “Ik 
ken natuurlijk de film, want ik ben 
heel nauw bij de montage van de 
film betrokken geweest. Maar hoe 
reageert het publiek? Valt een grap 
goed, of juist niet? Leven ze mee 
met het verhaal? Voelen ze de span-
ning? Dat neem ik ook weer mee 
voor een volgende film. Geweldig 
ook om de kinderen te zien genie-
ten. Ze mogen met recht trots zijn 
op hun prestaties.”

De film ‘Weggelopen’ is ook 
op dvd verkrijgbaar, via www.
wdowinkel.nl/product/716017/
dvd-weggelopen.

HEILOO - Zaterdag 29 juni, 08.00 uur in de ochtend. Acht vete-
ranen uit Heiloo staan bij de bushalte aan de Zeeweg, klaar om 
af te reizen naar Den Haag voor de Nederlandse Veteranendag 
2019. De jongste veteraan is 55 jaar en de oudste 84. Allen kij-
ken uit naar de Nederlandse Veteranendag. De heer Hoogakker 
verwoordt het algemeen gedeelde gevoel: “Het is fijn om ieder 
jaar oud-collega’s en vrienden te ontmoeten.” Gekleed in uni-
form stappen ze in de bus voor het eerste gedeelte van de 
reis richting Beverwijk om daar op de trein naar Den Haag te 
stappen.                   Foto: STiP Fotografie

Veteranen naar Den Haag voor Veteranendag

Een frisse start in Heiloo 
met KB Makelaars en AH

HEILOO- Kuyper & Blom Make-
laars, oftewel KB Makelaars, 
gevestigd aan de Stationsweg 
in Heiloo, organiseert in samen-
werking met Albert Heijn weer 
een actie. “We hebben sinds 
twee jaar twee vestigingen: één 
gericht op nieuwbouw en één 
gericht op de aankoop en ver-
koop van bestaande woningen,  
zodat iedere woningzoekende 
de aandacht krijgt die hij ver-
dient.”

In deze twee jaar beseften de 
makelaars Bas, Jeffrey en Ronald 
dat zij bij de aankoop van een 
bestaand huis het hele traject van 
a tot z begeleiden. “De afsluiter van 

het proces is de overdracht bij de 
notaris. Dat is altijd een feestelijk 
moment met knallende kurken,” zo 
verduidelijkt Bas. Bij de kopers van 
een nieuwbouwwoning mist deze 
prachtige afsluiter. De contracten 
worden getekend en daarna gaat de 
koper doorgaans zelf naar de nota-
ris. “We beseften dat wij de afslui-
ter misten: ineens houdt het op. 
Daarom wilden wij iets gaan doen 
voor de kopers die in de voorgaan-
de jaren via ons een nieuwbouw-
woning hebben gekocht,” aldus 
Ronald. Er broeide een nieuw idee 
bij de creatieve makelaars.

• Lees verder op pagina 3

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

Gepaneerde 
KIP-

SCHNITZELS
4 stuks € 5,95

ANGUS 
BURGERS XL
4 stuks € 6,98

KIJK VOOR ONZE 
JUBILEUMACTIE 

VOOR HET HOEKSTUK 
OP PAGINA 8

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

Spaar vanaf 15 juli 
weer mee bij 

Albert Heijn in Heiloo 
en Egmond voor een 

GRATIS
2e KAARTJE 
VOOR HET 

BAAFJE

Spaar bij Albert Heijn voor 

Meer informatie verkrijgbaar in de winkel

Van 15 juli tot en met 8 september  
ontvangt u bij elke 10 euro aan  
boodschappen een zwemzegel

*Met een volle spaarkaart mag één 
betalende klant, één persoon gratis 
meenemen. 2 voor de prijs van 1!

een gratis toegangskaartje*  

voor Het Baafje
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Volle kaarten zijn 
geldig vanaf 15 juli

Dit is een gemeenschappelijke actie van  
Albert Heijn filialen ‘t Loo, Het Hoekstuk, 
Ypestein en Egmond met zwembad Het Baafje

Jij spaart toch ook 
mee?
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Spaar voor een gratis  
Slow Koffie Pakket* 

*Bij inlevering van een  
nieuwe volle spaarkaart
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 Spaaractie juli 2019 
Wk 27 Haverkoeken  
Wk 28 Ham-Kaas Croissant                   
Wk 29 Kokosmakronen 
Wk 30 Bosvruchten Slof    
Maand Bij alle pakjes klein brood
 (vanaf € 3,00) 2 extra stempels
             

 
€ 4,95 
€ 1,75 
€ 4,95 

€ 10,75 

Stempels

(t.w.v. € 14,95)
Maarten Admiraal Tuinvorming

Boekel 18
1921 CD Akersloot

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

Maarten Admiraal Tuinvorming
Maarten Admiraal tuinvorming, uw tuinvormgever...
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Maarten Admiraal Tuinvorming
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1921 CD Akersloot

06 23 75 01 98
info@maartenadmiraal.nl
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Maarten Admiraal Tuinvorming
Maarten Admiraal tuinvorming, uw tuinvormgever...

Boekel 18 | 1921 CD Akersloot | 06 23 75 01 98 | info@maartenadmiraal.nl | www.maartenadmiraal.nl

Gezocht:

Voor meer informatie 
of een afspraak: 072-7112324
afspraak@rutgershoortechniek.nl

RUTGERS 
HOORTECHNIEK 
vindt het belangrijk om de 
nieuwste ontwikkelingen te 
onderzoeken en u daarmee het 
best mogelijke te kunnen bieden.
Daarom zoeken wij nu:

RUTGERS HOORTECHNIEK VERZORGT MAATWERK IN:  HOOROPLOSSINGEN~ OTOPLASTIEKEN ~ SLAAPDOPJES ~ ZWEMOORSTUKJES

RUTGERS HOORTECHNIEK VERZORGT MAATWERK IN:  HOOROPLOSSINGEN~ OTOPLASTIEKEN ~ SLAAPDOPJES ~ ZWEMOORSTUKJES

30 personen (M/V) met gehoorverlies, 
die de nieuwe Oticon OPN-S 
hoortoestellen willen ervaren.

Rutgers Hoortechniek
Heerenweg 203
1851 KP  Heiloo

Verstaan als 

een goedhorende 

in rumoer
Aanmelden  vóór 15 juli!

KERMIS        KERMIS*

KERMIS        KERMIS*

4 juli t/m 7 juli
De Omloop

Diverse attracties

voor jong en oud

Openingstijden
Do. 15.00 - 22.00 uur
Vr. 15.00 - 23.00 uur
Za. 14.00 - 23.00 uur
Zo. 14.00 - 22.00 uur

Vrijdagavond vanaf 22.00 uur
GROOT VUURWERK

DE UITKIJKPOST 
LEZEN?

Elke dag het laatste  
nieuws online uit

HEILOO - LIMMEN 
AKERSLOOT & CASTRICUM

Ga naar:
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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? 
Mijn wieg stond 47 jaar geleden in Heemskerk, daar hebben mijn 
oudere zus en ik een mooie jeugd gehad. Via onder meer Rotter-
dam en Alkmaar ben ik uiteindelijk in Heiloo terechtgekomen. Hier 
woon ik inmiddels 12 jaar met veel plezier met mijn vriend Remon 
en onze twee zoons Max en Tim.

2. Wat is voor jou geluk? 
Dat ik een fantastische vriend heb en twee ontzettend lieve kinde-
ren. Maar ook familie, vrienden, een leuke baan in het ziekenhuis 
en mijn eigen bedrijf Dare2Help dragen eraan bij dat ik een fijn 
leven heb.

3. Welk maatschappelijk probleem raakt je? 
Dat steeds minder mensen er bewust voor kiezen om hun kinderen 
niet te vaccineren vind ik een groot probleem. Kinderziektes zoals 
mazelen steken hierdoor weer de kop op. Men beseft niet dat deze 
ziektes ook levensbedreigend voor anderen kunnen zijn.

4. Wat is voor jou de mooiste plek in Heiloo?
Het Heilooërbos vind ik een heerlijke plek om te hardlopen en te 
fietsen. Maar ook ons huis waar ik mij echt thuis voel, zeker met 
onze nieuwe veranda waar wij nu elke dag zitten met dit mooie 
weer.

5. De persoonlijke vraag van Dennis Jansen: 
“Wat zou jij op het gebied van eerste hulp willen verbeteren in 
Heiloo?” 

Ik zou graag op meer plekken in Heiloo AED’s willen zien. Ook zou 
ik het liefst willen dat iedereen in Heiloo zou kunnen reanimeren. 
Deze combinatie zorgt ervoor dat iedereen een kans maakt om een 
hartstilstand te overleven. Mijn bedrijf Dare2Help is daar al mee 
bezig en biedt laagdrempelig reanimatiecursussen aan bij Herberg 
Jan, bij bedrijven of gewoon aan huis.

Ik geef de vragen door aan Cor Zegwaard. 
Mijn vraag aan Cor is: 
“Wat heeft jou doen besluiten om tandarts te worden en brengt 
het je wat je ervan had verwacht?”

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

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

Yvonne
Welagen

Tweede opnamedag Het Baafje bekend:
zwembad gesloten op zaterdag 6 juli

HEILOO - Na de opnames op 
vrijdag 28 juni is nu - onder 
voorbehoud - ook de tweede 
opnamedag bekend: zaterdag 6 
juli. Dan is de tweede opname-
dag voor de dramaserie ‘Dit zijn 
wij’ die aan het einde van het 
jaar door de NPO wordt uitge-
zonden.

Vanwege deze opnames is zwem-
bad Het Baafje helaas de gehele dag 
gesloten. Net als op vrijdag 28 juni 
verwijst Het Baafje u graag door 
naar een van de andere baden van 
Sportservicepunt Langedijk. Als u 
in het bezit bent van een abonne-
ment of rittenkaart van Het Baafje, 
kunt u daar namelijk ook gebruik 
van maken. Misschien is het juist 
leuk om eens een ander zwembad 
te bezoeken zoals bijvoorbeeld 
zwembad Duikerdel in Noord-
Scharwoude of zwembad De Bever 
in St. Pancras. Zondag 7 juli is Het 
Baafje weer geopend.

Voorbehoud
Ook voor de tweede opname-

dag zijn de weersomstandigheden 
belangrijk. Op dit moment ziet 
het er voor zaterdag 6 juli nog niet 
ideaal uit. Daarom is er een uit-

wijkmogelijkheid naar vrijdag 19 
juli. Dit besluit wordt woensdag 3 
juli genomen. Houd voor de actu-
ele stand van zaken de website en 
Facebookpagina van Het Baafje in 
de gaten.

De filmset tijdens de opnames op vrijdag 28 juni.      Aangeleverde foto

Vervolg van de voorpagina:

Een frisse start in Heiloo 
met KB Makelaars en AH

Nieuwe samenwerking leidt tot 
ludieke actie

Tegelijkertijd reed Jasper van 
Kralingen, assistent-supermarktma-
nager van Albert Heijn ‘t Hoekstuk, 
iedere dag langs de nieuwbouw-
wijk Varne Buiten. Hij vroeg zich af 
hoe hij de nieuwe bewoners meer 
zou kunnen betrekken bij ‘hun’ 
Albert Heijn. Er ontstond een idee 
bij Jasper en hij zocht contact met 
de verkopende makelaar van de 
nieuwe woningen in de wijk, KB 
Makelaars. Het bleek te klikken 
tussen de makelaar en de assistent-
supermarktmanager: beiden heb-
ben ze nogal eens ludieke acties 
op touw gezet. Iedereen herinnert 
zich vast nog de Albert Heijn-acties 
voor de schaatsbaan en Het Baafje, 
maar ook de appeltaartactie van KB 
makelaars kan iedereen zich nog 
goed voor de geest halen.

Een afscheid, maar ook een 
warm welkom voor alle kopers

En zo was de puzzel voor beide 
partijen compleet. “We besloten 
samen een frisse actie op te star-
ten voor alle Heilooërs die in een 
nieuwbouwwoning zijn gaan wonen 

of dat binnenkort gaan doen,” zo 
vertelt Bas enthousiast. De heren 
besloten gezamenlijk alle kopers 
van nieuwbouwwoningen die de 
afgelopen jaren zijn verkocht door 
Kuyper & Blom Makelaars een flyer 
te sturen met een bijzondere uitno-
diging: zij mochten op 29 juni een 
emmer ophalen bij de dichtstbijzijn-
de Albert Heijn. “Een welkomstge-
schenk voor de nieuwe inwoners en 
voor KB Makelaars als afsluiter van 
het verkoopproces,” zo licht Jasper 
toe.

Een saillant detail is dat beide 
partijen al dachten aan ‘iets met 
een emmer’. Maar een emmer? Wat 
hebben de kopers aan een emmer? 
“De emmer is symbolisch omdat 
iedere koper een nieuwbouwwo-
ning op zijn bucketlist had staan, 
maar de emmer staat ook voor een 
frisse start. De emmer is namelijk 
gevuld met…. Albert Heijn schoon-
maakmiddelen,” glimlacht Bas. KB 
Makelaars én Albert Heijn hebben 
wéér een ludieke actie op hun naam 
gezet en dit zal vast niet de laatste 
zijn.

Tekst: Margreeth Anema

Ook voor Ivor en Tom een frisse start, maar ze gaan zelf niet 
aan de schoonmaak. “We geven hem gelijk thuis af”, vertellen ze 
lachend.                 Foto: Margreeth Anema

Kermis Heiloo met veel 
attracties en vuurwerk

HEILOO - Donderdag 4 juli 
begint de jaarlijkse kermis van 
Heiloo. Met een keur aan attrac-
ties en hopelijk heel mooi weer 
wordt het fijn vertoeven aan De 
Omloop.

Voor de jeugd is er weer veel aan-
bod zoals bijvoorbeeld de snelheids-
molen, vliegende bank, botsauto’s 
en hopper. Voor de kleinsten staat 
er natuurlijk ook genoeg waaron-
der een kindermolen, vliegtuigjes, 
eendjes vissen en trampolines. Iets 
lekkers mag uiteraard ook niet ont-

breken dus er zijn oliebollen, sui-
kerspinnen, kaneelstokken, churros 
en patat. Degenen die een kansje 
willen maken op mooie prijzen zijn 
ook niet vergeten, dus staan er hap-
pertjes, skeeball en schuifautoma-
ten. Op vrijdagavond wordt er rond 
22.00 uur een prachtig vuurwerk 
afgeschoten, aangeboden door de 
kermisondernemers.

De kermis start donderdag en 
vrijdag om 15.00 uur, zaterdag en 
zondag om 14.00 uur. Voor extra 
korting staan er kortingsbonnen op 
kermiskorting.nl.



U I T K I J K P O S T 43  J U L I  2 0 1 9  

WK VROUWENVOETBAL 2019

DEZE PAGINA IS MOGELIJK GEMAAKT DANKZIJ ONZE STERSPELERS:

Sanne Rodenburg (l) 
en Júne Wimmers (r).

FOTO EN TEKST: MARGREETH ANEMA

vrolijk. “Hé Júne, moest jij ook iedere 
zaterdag mee als je broers Mika en 
Pipeijn moesten voetballen?” vraagt 
Sanne spontaan. Júne beaamt dit en 
de meiden zijn het volledig met el-
kaar eens dat dat heel saai was. Nu 
ze zelf voetballen is het veel leuker 
om naar de club te gaan.

Voetballen opgeven nooit: ik deel 
mijn schema gewoon anders in
Sanne en Júne komen er tijdens het 
gesprek achter dat ze veel overeen-
komsten hebben: ze sporten allebei 
bijna iedere dag, als ze naar de 
WK-wedstrijden kijken met het gezin 
snappen hun moeders niets van het 
hele spelletje, ze zitten beiden in 
groep 8 en ze rijden beiden paard. 
Volgend jaar gaan ze naar de mid-
delbare school en dan krijgen ze veel 
huiswerk, maar beide dames pieke-
ren er niet over om dan te stoppen 
met voetbal. “Ik deel mijn schema 
dan gewoon anders in,” vertelt 
Sanne. Júne zou eerder paardrijden 
opgeven als dat zou moeten.

Het allerleukste in haar voetbalcarri-
ère vond Sanne het jeugdkamp. “We 
slapen dan twee nachten op de club. 
Als je te vroeg gaat slapen komen de 

jongens en die tillen je met bed en 
al de tent uit. Ook hoef je geen tan-
denborstel mee, je poetst je tanden 
toch niet.” De meiden lachen zich 
stuk. Júne vond het internationaal 
toernooi in Limburg het allerleuk-
ste. “In de dubbeldekker bus ging 
je beneden zitten als je moe was, 
boven was het één groot feest met 

muziek en we gooiden chips en 
snoep naar elkaar.” Ook nu is het 
weer hilariteit alom aan tafel.

Samen een ijsje halen
De meiden kijken graag de 
WK-wedstrijden van de Oranje 
Leeuwinnen. Ze zien Amerika als 
grote kanshebber. “De Oranje 
Leeuwinnen hadden geluk dat ze 
de laatste wedstrijd wonnen, an-
ders hadden ze tegen Amerika ge-
moeten, altijd lastig,” weet Sanne 
te vertellen. Júne zou later zelf wel 
in het Nederlandse elftal willen 
spelen: “Je kunt er dan je geld mee 
verdienen én lekker reizen naar 
andere landen,” legt ze uit. De 
meisjes kenden elkaar nog niet, 
maar gaan na het interview ge-
zellig samen een ijsje halen. Of je 
nu een egel bent of een rood-gele 
leeuwin, vrouwenvoetbal leeft in 
Heiloo en samen een ijsje halen is 
gewoon gezellig!

HEILOO - Heiloo heeft twee 
prachtige voetbalclubs en vrou-
wenvoetbal leeft in Heiloo: HSV 
met zijn twee vrouwenteams en 
zes meisjesteams, maar ook De 
Foresters met één damesteam en 
acht meisjesteams. De 11-jarige 
Sanne Rodenburg, die voetbalt bij 
De Foresters en de 12-jarige Júne 
Van der Ende, die voetbalt bij 
HSV, beiden in MO13, weten hier 
alles van.

Liever alleen met meiden 
voetballen
Sanne zit nu twee seizoenen op 
voetbal, net als haar beide broers 
Daan en Koen, daarom koos ze ook 
voor De Foresters. Op haar zesde 
maakte ze voor het eerst kennis 
met voetbal: “Ik vond het helemaal 
niks, er waren toen alleen jongens 
op de training,” vertelt Sanne. Júne 
gaat nu haar derde seizoen in bij 
HSV. Het eerste jaar speelde ze in 
een gemengd team: “Ik ging toen 
weer van voetbal af want ik speel-
de toch liever met alleen meiden,” 
aldus Júne. Toen zij te horen kreeg 
dat er een meidenteam werd opge-
zet meldde ze zich opnieuw. “Nu zit 
ik in een superleuk team,” vertelt ze 

Vrouwenvoetbal leeft in Heiloo

UITKIJKPOST VOETBALPOOL
Wie gaat er met 
de titel vandoor?
HEILOO - De spanning stijgt. 
Woensdagavond strijden de Oran-
je Leeuwinnen tegen Zweden om 
een fi naleplaats op zondag 7 juli. 

Maar ook dichter bij huis wordt het 
spannend, want wie gaan er met de 
prijzen van de Uitkijkpost voetbal-
pool voor het WK vrouwenvoetbal 
2019 vandoor? Leuk om te weten: 
van de deelnemers die nu in de top 
10 staan, voorspellen ‘slechts’ drie 
Nederland als wereldkampioen. Er 
kan dus nog van alles gebeuren!

Prijzen
Maar wat kan je nou eigenlijk 
winnen? Het prijzenpakket bestaat 
o.a. uit een handbagagekoff er, een 
goodiebag, een kilo hemelse brow-
nie, een gin-tonic arrangement, 
diverse kaartjes voor optredens bij 
de Cultuurkoepel en een voetbal.

KANSHEBBERS
Als je na de halve fi nale van 
woensdag in de top 10 staat, 
maak je serieus kans om in de 
prijzen te vallen. Dus, log in bij 
de voetbalpool en kijk op
welke plek je staat. 

De grootste kanshebbers ontvan-
gen daar een bericht van Uitkijkpost 
in verband met het uitreiken van 
de prijzen en een fotomoment op 
maandag 8 juli voor de krant van 
volgende week. Snel even inloggen 
en checken dus!

Groot scherm
Als de Nederlandse vrouwen de 
fi nale weten te halen, wordt de 
fi nale zondagmiddag om 17.00 uur 
op een groot scherm uitgezonden 
bij Café de Wit.
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Op 1 juli 2019 is Boersen Tweewielers Heiloo overgenomen door 
een nieuwe eigenaar, Danny de Graaf. André Duijker neemt na 
24 jaar afscheid van zijn fietsenwinkel. André vindt het wel-
letjes. “Ik ben nu 60 en ik wil het wat rustiger aan gaan doen. 
Ik word nu zzp’er en zal in drukke tijden Danny bijstaan in de win-
kel.”

De historie van de fietsenwinkel gaat bijna een eeuw terug. In 1932 werd 
het bedrijf officieus opgericht. In 1933 volgde een inschrijving bij de Kamer 
van Koophandel. De eerste eigenaar, de heer v.d. Vlugt, is begonnen op de 
Westerweg en noemde zijn winkel De Uiver. In 1995 nam André de winkel, 
inmiddels gevestigd op de Stationsweg, over van de toenmalige eigenaar 
Herman Boersen. Een mooie winkel met een oppervlakte van 200 m2. Dit 
werd te groot voor André en daarom verhuisde hij met de winkel naar de 
Van Aostastraat 28. Sinds 1 januari 2015 is de winkel met een oppervlak-
te van 100 m2 daar gevestigd. André heeft er het volste vertrouwen in dat 
Danny de zaak goed zal voortzetten.

Ambitie
De nieuwe eigenaar, Danny de Graaf, is 26 jaar oud en is al 10 jaar fietsen-
maker. Hij woont in Castricum en heeft de afgelopen jaren in Heemskerk 
gewerkt. Danny: “Ik heb altijd de ambitie gehad om voor mijzelf te begin-
nen. Ik kwam in gesprek met André, die wilde stoppen en voor ons beiden 
voelde het gelijk goed dat ik de zaak zou overnemen.”

Begrip in Heiloo
Boersen Tweewielers is al jaren een begrip in Heiloo en omstreken. Boersen 
Tweewielers beschikt over een ruime showroom met fietsen, onderdelen, 
accessoires en natuurlijk de werkplaats waar onderhoud en reparaties 
plaatsvinden. Danny blijft ook de dealer van topmerken als Gazelle, Koga, 
Kalkhoff, Ebike Das Original en Riese & Müller.

Proefrit
Bij Boersen Tweewielers worden hoofdzakelijk elektrische fietsen ver-
kocht. “Als mensen een proefritje willen maken op een bepaalde fiets kun-
nen ze daarvoor langskomen,” aldus Danny. Dat hoort ook bij de service die 
wij verlenen.

Dankwoord
Tot slot wil André toch nog even het woord. “Ik wil de klanten bedanken 
voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik hoop dat de klanten dat vertrouwen 
ook aan Danny willen geven. Overigens verwacht ik dat wel als ik de klan-
ten zo hoor.” Danny is nog op zoek naar personeel. Mocht u geïnteresseerd 
zijn in een leuke baan bij Boersen Tweewielers Heiloo, kom dan langs in de 
winkel of bel of mail en vraag naar Danny de Graaf.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Boersen 
Tweewielers Heiloo

Al jaren een begrip in Heiloo

Links André Duijker en rechts Danny de Graaf.                Foto: STiP Fotografie

Van Aostastraat 28, 1851 JC Heiloo; telefoon 072-5330186; 
e-mail: info@boersentweewielersheiloo.nl; 
website: www.boersentweewielersheiloo.nl

In deze rubriek wordt wekelijks een bedrijf in het

verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor 

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

mogelijk. Voor aanmelding: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

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

graag duidelijk uw gegevens vermelden.

BEDRIJF
BELICHT

COLUMN

Dick de Scally

De Uitkijkpost juichte op 22 mei 
jl.: Meiden U26 Flashing Heiloo 
landskampioen! Het eerste lands-
kampioenschap! En ik jubelde mee, 
want daar heb ik nog een heel klein 
beetje aan meegewerkt. Ja, meiden, 
opa vertelt.

In 1976 (of daaromtrent) vatte apo-
theker Ruud Sibilo het plan op om in 

Heiloo een basketbalvereniging op 
te richten. Hij verzamelde een paar 
basketbalfans die wel aan zo’n club 
wilden meewerken: Ben Wallaga, 
Wim Seppenwolde en ik. Ruud en 
Wim speelden basketbal op hoog 
niveau. Ik kon helemaal niet goed 
basketballen. Mijn enige band met 
die sport was mijn deelname na het 
werk aan de vriendenclub vrijmiba 
(vrijdagmiddagbasketbal) met vrij-
mibo toe.

In plaats van het ontwikkelen van 
een ambitieus plan is in het begin 
uren vergadertijd besteed aan de 
kledingkeuze, herinner ik me. Logo, 
kleuren, prijzen, maten, alles kwam 
ter sprake en omdat er net zoveel 
smaken waren als vergaderaars 
kwam van besluiten niks terecht. 
Mijn aandeel bestond uit het contact 
met de Koninklijke Nederlandse 
Basketbalvereniging, die zoveel 

administratieve rompslomp 
(op papier!) had bedacht dat van 
lekker spelen weinig terechtkwam.

Ruud Sibilo heeft bij de start nog 
een promotiewedstrijd georgani-
seerd tegen een professionele tegen-
stander (wie ook weer?). Bij gebrek 
aan spelers bij Flashing Heiloo 
moest ik ook meedoen met de grote 
jongens. Most valuable player? Nee, 
ik schat dat ik twee keer balcontact 
heb gehad.

En kijk nu eens. Flashing Heiloo 
een begrip, U26 landskampioen, 15 
teams, een webshop (ook voor kle-
ding), roosters, verslagen, uitslagen, 
alles digitaal. Een bloeiende club.

En ik bedenk: alle bomen zijn begon-
nen als stekkie. Dat stekkie heb ik 
een beetje water gegeven.

Flashing Heiloo

Veel ideeën voor een bruisend 
dorpscentrum

HEILOO - Woensdagavond 26 
juni vond in de Witte Kerk een 
bijeenkomst plaats over de ver-
levendiging van het dorpscen-
trum van Heiloo rondom win-
kelcentrum ‘t Loo en de Witte 
Kerk. Honderd willekeurig 
gekozen inwoners, waarvan er 
rond de 25 aanwezig waren, kre-
gen van de gemeente Heiloo een 
uitnodiging om mee te denken 
over de toekomst van dorpscen-
trum ‘t Loo.

Het is de wens van veel Heilooërs 
en de gemeente om het centrum 
levendiger te maken. Een plek waar 
je graag komt winkelen en wat lan-
ger blijft om een terrasje te pakken 
of af te spreken met vrienden. Maar 
wat maakt een dorpscentrum leuk 
en levendig? In groepjes van vier 
konden de aanwezigen, waaronder 
een aantal raadsleden, plaatsnemen 
aan een van de zes statafels. Aan 
de hand van drie vragen: ‘Waarom 
is het belangrijk dat ‘t Loo aantrek-
kelijk is en bruist’, ‘Wat is er voor 
nodig om ‘t Loo aantrekkelijk en 
bruisend te maken’ en ‘Wat kunt 
u bijdragen aan het aantrekkelijke 
en bruisende ‘t Loo’, ging men met 

elkaar in gesprek om antwoorden 
op die vragen te geven. De ant-
woorden werden digitaal ingevoerd 
en aan de hand daarvan zijn zeven 
thema’s gekozen.

De thema’s vergroenen, 24/7 
levendig, autovrij, multifunctioneel 
plein, ontmoetingsplek, centreren 
en verbinden van functies en ver-

groten verblijfsmogelijkheden, zul-
len verder uitgewerkt gaan worden. 
Aan het begin van de zomer kunnen 
alle inwoners van Heiloo digitaal op 
deze thema’s reageren. De gemeen-
te wil eind 2019 de visie klaar heb-
ben samen met een concreet plan 
van aanpak voor het dorpshart.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Veel ideeën kwamen ter tafel over hoe het dorpscentrum 
verlevendigd kan worden.    Foto: STiP Fotografie

‘Kunst in Zinderende Zomer’ 
van kunstenaarsgroep IMIX

HEILOO - Sinds anderhalf jaar 
heeft kunstenaarsgroep IMIX 
een ateliertuin in Heiloo, waar 
de kunstenaars werken en expo-
seren. Zaterdag 6 en zondag 7 
juli is de derde seizoensexpo-
sitie van de kunstenaarsgroep, 
‘Kunst in Zinderende Zomer’, 
met op zondag vanaf circa 12.30 
uur livemuziek van AYCE!

IMIX wil graag kunst en natuur 
met elkaar verbinden en daar is de 
locatie, de tuin achter Hoogeweg 
38 in Heiloo, bijzonder geschikt 
voor. Met vereende krachten heeft 
IMIX een aantal plekken toegan-
kelijk gemaakt in de grote verwil-
derde tuin. Er is nu een heerlijke 
inspirerende plek om in en mét de 
natuur samen te werken. Bij de 
exposities laten de kunstenaars 

daar graag meer mensen van mee-
genieten. Kijk voor meer informa-
tie op www.IMIXkunst.nl of volg 
IMIX kunst op Facebook. Locatie: 

tuin achter Hoogeweg 38 in Heiloo 
(zie de borden langs de weg). 
Tijd: 11.00 - 17.00 uur. Graag tot 
ziens!

V.l.n.r.: Gemma Distelbrink, Marion Albers, Mireille Schermer en 
Garrie Oomkens.         Aangeleverde foto
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Nienke Blom
06 - 460 234 71

www.libellealkmaar.nl

libelle
levensafronding &

uitvaartbegeleiding

Denk je wel eens aan je 
eigen afscheid?

Ik kan langskomen voor  
een gesprek over  
keuzes en kosten.

Je ben ook welkom op  
een informatieavond.
Info en aanmelden:  

www.libellealkmaar.nl

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

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

 Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

Petra van der Meer

06 - 41 73 95 49

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

H E I L O O
Pieter Dekker

Dag en nacht bereikbaar.

( 072 - 512 26 14

Bel ons voor een gratis voorbespreking
of laatste-wensenmap

Of bezoek hiervoor onze website:

Een goed verzorgde uitvaart
hoeft niet duur te zijn

• Iedere uitvaart op maat. 

• Ongeacht waar u verzekerd 

 of lid bent! 

• Thuisopbaring of in een 

 uitvaartcentrum naar keuze.

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.090,-

Ontzorgt Heiloo e.o. sinds 1960

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

voor meer info   uitvaartverzorgingduin.nl

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

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

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

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

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.090,-

Iedere uitvaart op maat
Vraag gratis uw

laatste-wensenmap aan

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

Dag en nacht bereikbaar via

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

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

072-5115238
www.uitvaartverzorgingduin.nl

Een waardig afscheid 
voor elk budget.

               

Transparant, geen onverwachte kosten

voor elk budget.

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

Info@charobloemen.nl
www.charobloemen.nl

 
Standplaats Alkmaar:

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

 
Standplaats Heerhugowaard:
Winkelcentrum Middenwaard.
(Buitenzijde parkeergarage West)

Prachtig rouwwerk voor

een betaalbare prijs

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

Info@charobloemen.nl
www.charobloemen.nl

 
Standplaats Alkmaar:

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

 
Standplaats Heerhugowaard:
Winkelcentrum Middenwaard.
(Buitenzijde parkeergarage West)

Prachtig rouwwerk voor

een betaalbare prijs

Bloemkiosk Alkmaar:
Geert Groteplein 10

Tel.: 06-51566839

Standplaats Alkmaar:
Hoek Willem de Zwijgerlaan

/N.G. Piersonstraat

Standplaats Heerhugowaard:
Middenwaard, ingang Lidl

Info@charobloemen.nl
www.charobloemen.nl

Petra van der Meer
06-41739549

uitvaartannonu.nl Anno Nu
Petra van der Meer

UITVAARTVERZORGING

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

Petra van der Meer
06-41739549

uitvaartannonu.nl Anno Nu
Petra van der Meer

UITVAARTVERZORGING

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

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

Herculesstraat 28 - Alkmaar
WWW.HAKERNATUURSTEEN.NL

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

UNIEK ASSORTIMENT VAN URNEN EN GRAFORNAMENTEN

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

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

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

Een voorjaarsgroet,
met Mimosa 

en Franse tulpen!

In goede handen...

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

info@gerwintoebes.nl

 

levensvragen
Luzana praktijk voor

Sybille Wetzel          06-11225162
 www.luzana.nl

Vragen?
Over leven en sterven?
Akasha Reading

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

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

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

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

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

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

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

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

Hartelijk danken wij u voor uw 
trouw en vertrouwen.

Koert Huber & Sybille Wetzel en 
team Terramor Uitvaartzorg

072-8449767 www.terramor.nl

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

~ liefde voor  het leven ~

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

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

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

Nienke Blom
06 - 460 234 71

www.libellealkmaar.nl

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

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

kist, kaart, bloemen, foto’s.

Voor meer informatie zie www.libellealkmaar.nl

Persoonlijk en betrokken

FEMMY BAKKER 
UITVAARTBEGELEIDING

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

Terramor
               uitvaartzorg

kies voor kwaliteitdementievriendelijke
uitvaartverzorger

072 8449767

10
jaar

Marjolein is inmiddels verknocht 
aan de zorg. En zij doet dit 
allemaal bij ViVa! Zorggroep. 

ViVa! Zorggroep heeft een eigen op-
leidingscentrum, geeft ruimte om met 
verschillende contracten te werken en 
biedt flexibele werktijden, tijden die 
jou het beste uitkomen. 

Stage lopen
‘Morgen krijg ik mijn diploma Helpende 
Zorg & Welzijn, maar dat is een  
formaliteit. Ik weet dat ik geslaagd 
ben. Ik liep stage vanaf januari 2018  
op een PG-afdeling in woonzorg- 
centrum De Boogaert van ViVa!. Ik 
zag er heel erg tegenop, maar nu vind 
ik het geweldig! Ik vind het heerlijk 
om met mensen met dementie om te 
gaan, ik geniet van hun reactie, de  
verhalen die ze vertellen, ook al vertel-
len ze deze verhalen de volgende dag 
weer. ’s Ochtends doe je eerst de zorg, 
het wassen of douchen en aankleden 
en een kopje thee geven. Dan bij de 
koffie met elkaar een spelletje doen of 
naar buiten gaan. Ook mijn collega’s 
zijn top, ik heb mooie werktijden en  
als ik iets vraag, dan krijg ik direct  

ViVa! biedt een variatie in contracten 
Je begint je stage, hebt bijna het diploma Helpende Zorg & Welzijn in 
handen, bent inmiddels als flexmedewerker bezig, pakt ook werkzaam-
heden op als vakantiekracht en dan start je na de zomer de opleiding 
Verzorgende IG bij ViVa! Zorggroep. Marjolein Castricum (20) doet dat. Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Wil je net als Marjolein als vakantiekracht of flexmedewerker aan de slag op de uren die jou het beste uitko-
men? Of ga je voor een vast contract? Kijk op werkenbij.vivazorggroep.nl voor de baan die jou past!

antwoord.’ Omdat Marjolein bijna klaar 
was met haar opleiding kon ze ook 
terecht als flexwerker. Ze heeft als flexer 
andere werktijden en werkplekken. En 
daar heeft ze zelfs keuze in.  
De openstaande diensten van de vaste 
teams worden met de flexers ingevuld. 

Werken en leren
In augustus gaat Marjolein de combi-
natie maken van werken en leren. Vier 
dagen werken, een dag school. ‘Je kunt 
dit opleidingstraject in twee jaar doen, 
maar ik heb het advies gekregen om het 
in drie jaar te doen. Hoe mooi is dat! 
Werken en leren tegelijk en ik krijg nog 
betaald ook!’

Wilma Castricum (58), moeder van 
Marjolein, werkzaam als Verzorgende IG 
bij ViVa!, loopt tijdens het interview de 
kamer binnen. Haar commentaar: ‘En 
dat hoor je iemand zeggen die vroeger 
altijd zei ‘Ik ga nóóit hetzelfde als jij 
doen!’

ODESSA-UITVAARTVERZORGING.nl
06-138 96 144

"Onze levensreis loopt
 niet dood, maar leidt
 naar eeuwig leven"

Debby van der Velden

Ongeacht waar u verzekerd bent!
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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

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

OUD-STANDING 
HEILOO. 
HOLLANDSE 

MEESTERS:  MONDRIAAN
Deel 2: workshop waarin je leert 
schilderen als Mondriaan.

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

08
juL

LITURGISCH MUZIEK-
FESTIVAL HEILOO 
Baltische staten en Rusland. 

Oude Muziek in een nieuw jasje, op 
een heel bijzondere plek. 

❯ ONZE LIEVE VROUW TER NOOD 
Kapellaan 146, 1851 PE Heiloo. Kaarten: 
www.liturgischfestival.nl

07
juL

RONDLEIDING 
OP NIJENBURG
Met ervaren gidsen van His-

torische Vereniging Heiloo bezoekt u 
het landhuis. Aanvang 11.00 en 13.30 
uur, kosten € 7,50 incl. koffie/thee. 

❯ HISTORISCHE VERENIGING 
Meer info 06-51718363

07
juL

Verstaan als een goedhorende in rumoer 

HEILOO - De oplossing voor het goed verstaan in rumoer. Voor slechtho-
renden én hun audiciens al decennialang een uitdaging. Recent ontwik-
kelde hoortoestelfabrikant Oticon met het OPN-S hoortoestel hierin een 
doorbraak, waardoor de gebruikers ervan géén moeite meer hadden met 
het verstaan van spraak in gezelschap. Een belangrijke doorbraak, want 
goed horen en een sociaal leven gaan hand in hand. Omdat men zich niet 
meer buitengesloten voelt en anderen weer kan verstaan, zijn verjaardagen 
en verenigingen bijvoorbeeld ineens weer prettig om te bezoeken. “Wij  
vinden het belangrijk de nieuwste ontwikkelingen te blijven onderzoeken 
en u daarmee het best mogelijke te kunnen bieden; dit houdt niet op na 
een paar weken. De eerste geluiden over dit toestel zijn uiterst positief. 
Het heeft zijn toegevoegde waarde dus wel bewezen. Desondanks zoeken 
we wederom slechthorenden om de toestellen eens te ervaren. Deze erva-
ringen zijn voor ons erg waardevol. Op deze manier kunnen we onze ken-
nis uitbreiden en onze hulpverlening perfectioneren,” aldus Arjan Rutgers, 
audicien.

Zie ook onze advertentie elders in deze krant. Voor meer informatie: 
Rutgers Hoortechniek 072-7112324 of mail naar  
afspraak@rutgershoortechniek.nl.

Heiloo geniet van 
Kunstparade

HEILOO - De Kunstparade 2019 
is voorbij. Afgelopen weekend 
vonden veel bezoekers hun weg 
naar de 27 locaties waar kunste-
naars hun werk tentoonstelden 
en muzikanten hun muziek ten 
gehore brachten. De bezoekers 
kwamen van heinde en verre. 
Zelfs toeristen uit Duitsland 
bezochten de Kunstparade.

Vrijdag kwam de stroom kijkers 
langzaam op gang. Zaterdagmiddag 
liep het bezoekersaantal iets 
terug door de hoge temperaturen 
en de voetbalwedstrijd van het 
Nederlands damesvoetbalteam 
tegen Italië. Dit gaf de exposanten 

in de bibliotheek de gelegenheid om 
de wedstrijd op een daar aanwezig 
computerscherm te volgen. Zondag 
kwam de stroom bezoekers al vroeg 
op gang. Met een paar graden koe-
ler dan zaterdag en een heerlijk ver-
koelend windje was het prima weer 
om langs de 27 locaties te fietsen en 
hier en daar naar binnen te stappen 
om te kijken naar de kunstwerken 
of te luisteren naar muziek.

De deelnemende kunstenaars, 
muzikanten en de organisatie kijken 
terug op een geslaagde Kunstparade 
2019.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Kunstenares Jolanda Verduin is tijdens de Kunstparade gewoon 
aan het werk. Locatie de Rotonde.   Foto: STiP Fotografie

Blue Lake sluit Europa-
tournee af in Heiloo

HEILOO – Op 3 juli komt het 
Blue Lake Wind Orchestra naar 
Heiloo. Het jeugdorkest maakt 
onderdeel uit van een internati-
onaal uitwisselingsprogramma, 
het Blue Lake Fine Arts Camp 
uit Michigan (VS). 

Deze organisatie probeert via de 
universele taal van muziek en dans, 
vrede en begrip in de wereld te 
bevorderen. Op vrijdagavond 5 juli 
wordt het bezoek aan Nederland 
afgesloten met een groot concert in 
de Cultuurkoepel te Heiloo.

Kennismaking
Naast muziek maken is het doel 

van dit uitwisselingsprogramma 
ook dat de muzikanten kennisma-
ken met de lokale bewoners van 
Heiloo en daar verblijven bij gast-
gezinnen om op deze wijze ken-
nis te maken met elkaars cultuur 

en manier van leven. Dankzij de 
grote gastvrijheid van het gastor-
kest Eensgezindheid zullen alle 
45 leden van dit orkest enkele bij-
zondere dagen gaan beleven zoals 
een gezamenlijke repetitie met 
Eensgezindheid en aansluitend een 
Hollandse spelletjesavond op don-
derdag 4 juli, de nationale feestdag 
in Amerika.

Afscheidconcert
Op de vrijdagavond 5 juli wordt 

er een spectaculair afscheidscon-
cert gegeven in de Cultuurkoepel 
te Heiloo. Tickets (voor slechts  
€ 5,- p.p.) voor dit concert zijn uit-
sluitend te verkrijgen op vrijdag 5 
juli 2019 vanaf 19.00 uur aan de zaal 
van de Cultuurkoepel. Tickets zijn 
ook online te koop via het ticketsy-
steem van de Cultuurkoepel op cul-
tuurkoepelheiloo.nl of te reserveren 
via www.mv-eensgezindheid.nl.

Het Blue Lake jeugdorkest maakt deel uit van een internationaal 
uitwisselingsprogramma.        Aangeleverde foto

40-jarig onderwijs- 
jubileum van Els Romeyn

HEILOO - Op woensdag 26 
juni werd Els Romeyn verrast 
met een feest ter ere van haar 
40-jarig onderwijsjubileum. 
Met een smoesje werd ze ‘s 
ochtends uit haar klas wegge-
lokt en even later meegenomen 
naar de speelzaal, waar de hele 
school haar verraste met een 
lied, optredens en zelfgemaakte 
bloemen.

Els begon haar onderwijscar-
rière in IJmuiden op de Marnix 
van Aldegondeschool en stapte 
al vrij snel over naar de Hendrik 
Piersonschool, ook in IJmuiden, 
een school voor moeilijk lerende 
kinderen waar ze heel wat jaren met 
veel passie en plezier heeft gewerkt. 
Toen de Hendrik Pierson ging fuse-
ren werd ze met meer dan open 
armen ontvangen op haar ‘oude’ 
school, die inmiddels Het Kompas 
heette en ontwikkelingsgericht 
was gaan werken. Een werkwijze 
die Els op het lijf geschreven is. 
Betrokkenheid en nieuwsgierigheid 

van kinderen omzetten in beteke-
nisvol en actief leren, dat heeft Els 
als geen ander in de vingers. Ook 
het leren lezen, schrijven en reke-
nen aan kinderen in groep 3 is een 
echte specialiteit van Els, die dit 
thematisch en zonder gebruik van 
vaststaande methodes realiseert. 
Het plezier in leren staat daarbij 
voorop, want als je iets graag doet, 
oefen je ongemerkt veel en word je 
er steeds beter in.

Nadat Els, vanwege de verhuizing 
naar Heiloo, een aantal jaren heen-
en-weer had gereisd, kon ze in 2017 
aan de slag op de Paulusschool. 
Lekker dicht bij huis, ook ontwik-
kelingsgericht onderwijs en een 
heerlijke kleine school waar Els 
zich helemaal thuis voelt! Dat ook 
de kinderen, ouders en leerkrachten 
blij zijn met Els als leerkracht en 
collega, blijkt wel uit het eerbetoon 
dat ze tijdens dit verrassingsfeest 
ontving. Zij hopen dan ook dat Els 
nog lang en met plezier blijft wer-
ken op de Paulusschool!

Els Romeyn laat zich verrassen met optredens en zelfgemaakte 
bloemen.          Aangeleverde foto

 
Bijeenkomst voor  
mantelzorgers

HEILOO - Het Mantelzorgcentrum 
organiseert een bijeenkomst voor 
mantelzorgers uit de regio Heiloo.

Mantelzorgers kunnen tips en 
ervaringen met elkaar uitwisse-
len onder leiding van consulent 
Arianne Heijdenrijk. De bijeen-
komst is op maandag 8 juli van 
10.00 tot 11.30 uur in wijkcentrum 
Trefpunt, Abraham du Bois-Hof 
2 in Heiloo. De bijeenkomst is 
gratis voor mantelzorgers uit de 
regio Heiloo dankzij subsidie 
vanuit de gemeente. Aanmelden 
is verplicht en dat kan via info@
mantelzorgcentrum.nl.

Voor meer informatie over deze 
of andere activiteiten kunnen 
mantelzorgers bellen met het 
Mantelzorgcentrum, tel. 072 - 
5627618 of een mail sturen naar: 
info@mantelzorgcentrum.nl.  
Op www.mantelzorgcentrum.nl 
staat meer nieuws en een volledig 
overzicht van activiteiten voor 
mantelzorgers.

PRAKTIJK DOKTER DE HAAN is 
i.v.m. vakantie GESLOTEN van 
19 juli t/m 2 augustus 2019

VOOR WAARNEMING  
DOKTER F.A. POELAKKER  

TEL: 072 5330077
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Winkelcentrum ‘t Loo, Het Hoekstuk 
en Egmond a/d Hoef

DAARBIJ
 VERLOTEN WIJ 

4 GRIZZLY BBQ’S 
T.W.V. € 400,00

Deze actie is alleen geldig in 
ons fi liaal in Het Hoekstuk 

op donderdag 4, 
vrijdag 5 en 

zaterdag 6 juli. 

KANS
MAKEN 

OP 1 VAN DEZE 
4 PRACHTIGE BBQ’S? 

Zet uw naam en
telefoonnummer op uw 

kassabon. Gooi uw
 kassabon, met een 

minimale besteding van 
€ 12,50, in de ton 

in de winkel.

SLAGERIJ BURGER 
ZIT 1 JAAR IN HET HOEKSTUK. 

      EN DAT VIEREN WIJ!

BIJ BESTEDING
VAN € 12,50 ONTVANGT

IEDERE KLANT 
1 GRATIS 

GRILLWORST
(TWV € 3,95)

Het Hoekstuk

ZANDZOOM
HEILOO

INLOOPAVOND

Uitnodiging

voor omwonenden en belanghebbenden

Zoals wellicht bekend zijn er ver-
gaande plannen voor woningbouw 
ten zuiden van de Vennewatersweg.  
Het gebied waar de woningen  
gepland zijn wordt Zandzoom  
Heiloo genoemd. 

Op woensdag 10 juli organiseert 
de Tafel van Zandzoom een 
inloopavond voor omwonenden 
en belanghebbenden van deze 
ontwikkeling. 

Omdat wij u graag vooraf informeren 
over het ontwerp en de inrichting 
van het gebied, laten wij u het  
concept plan als proefverkaveling 
zien en kunt u vragen stellen aan  
de aanwezige betrokkenen van  
de Tafel van Zandzoom. 

De plannen zijn nog zeer voorlopig 
maar geven u wel een globaal  
beeld van de geplande ontwikkeling. 
Tijdens de inloopavond is nog geen 
informatie beschikbaar over start 
verkoop en bouw.

Wanneer

Hoe laat

Waar

Woensdag 10 juli 2019

Van 19.00 tot 21.00 uur

Fletcher Hotel
Kennemerstraatweg 425, Heiloo

De inloopavond is een vrije inloop,  
u kunt op elk moment binnenlopen. 

Tot dan!



U I T K I J K P O S T 93  J U L I  2 0 1 9  

Puntje van kritiek tijdens feestelijke 
opening Hoogeweg

HEILOO - Woensdagmiddag 26 
juni vond de feestelijke ope-
ning van de Hoogeweg plaats. 
Wethouder Rob Opdam fiets-
te met enkele bewoners de 
Hoogeweg op en neer en zo was 
de officiële opening een feit.

Tijdens zijn toespraak keek de 
wethouder terug op de afgelopen 
vijf jaar. “Vijf jaar geleden is het hele 
project gestart. Inmiddels is fase 
twee van de drie fases afgerond. 
Volgend jaar april hopen wij fase 
drie af te ronden. Dan zal de spoor-
onderdoorgang Vennewatersweg 
klaar zijn.Voor de fietsers, waaron-
der veel schoolkinderen, is er dan 
een mooi fietstraject. Zij kunnen 
dan gebruikmaken van het fiets-
pad dat naast de spoorlijn loopt. 
Zo kunnen fietsers veilig over de 
Vennewatersweg heen, zonder 
gevaarlijk kruispunt.” Ook refereer-
de de wethouder nog aan de knot-
wilgen die ooit op de Hoogeweg 
stonden. “In samenspraak met de 
bewoners, die graag weer knotwil-
gen terug willen, heeft de gemeente 
besloten weer dit soort bomen terug 
te plaatsen. De bewoners gaan de 
bomen onderhouden.”

Afsluiting met paaltjes
Enige tijd geleden heeft de 

gemeente, zonder overleg met 
de buurtbewoners, op de hoek 
Zevenhuizerlaan/Hoogeweg paal-
tjes geplaatst. “Dit om sluip-
verkeer te voorkomen,” aldus 
de wethouder. Zo worden de 
bewoners van de Hoogeweg en 
Zuiderloo gedwongen om te rij-
den via de Vennewatersweg/
Kennemerstraatweg/
Zevenhuizerlaan als men bijvoor-
beeld met de auto boodschap-
pen wil halen in winkelcentrum 
Het Hoekstuk. Voor de bewoners 

van Zuiderloo en de Hazelaar, die 
direct uitkomt op de Hoogeweg, 
betekent dit, dat men altijd gebruik 
moet maken van de uitgang 
Vennewatersweg. Voor veel buurt-
bewoners zijn de paaltjes een doorn 
in het oog en daarom zijn zij een 
handtekeningenactie gestart voor 
het weghalen van de paaltjes zodat 
er weer gewoon vanaf twee kanten 
de Hoogeweg opgereden kan wor-
den. “Ik woon net op de hoek en ik 
moet nu eerst helemaal omrijden 
voordat ik met de auto bij mijn huis 
kan komen,” aldus een buurtbe-
woonster.

Ook zijn de buurtbewoners bang 
dat veel mensen hun boodschappen 
in Limmen gaan halen omdat het 
omrijden naar de winkelcentra in 
Heiloo gewoon te veel tijd en kilo-
meters kost. Daarnaast wordt nog 
het milieuaspect genoemd. “Door 
veel om te moeten rijden door het 
dorp zal ook het milieu meer belast 

worden,” aldus de buurtbewoners.
De heer Sprenkeling (buurtbe-

woner): “De Hoogeweg wordt nu 
aangeduid als fietsstraat. Fietsers 
hebben dus vanzelfsprekend voor-
rang, dus de afsluiting met de paal-
tjes heeft helemaal geen zin. Door 
die paaltjes te plaatsen is er een 
fietspad van gemaakt dus geen fiets-
straat.” Verder klagen de bewoners 
over het feit dat aan de ene kant 
paaltjes de doorgang van auto’s 
verhinderen en aan de andere kant 
vaak de weg wordt afgesloten door 
bulldozers of busjes. Dit houdt in 
dat buurtbewoners met de auto 
geen uitgang meer hebben. Maar 
misschien nog wel belangrijker, 
de hulpdiensten ook niet meer de 
Hoogeweg op kunnen. Wethouder 
Rob Opdam zegt toe contact op te 
nemen met de buurtbewoners om 
verder over dit probleem te praten.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Wethouder Rob Opdam opent de fietsstraat door fietsend op de 
tandem de Hoogeweg op en neer te rijden. Achterop buurtbe-
woonster Wendy met zoontje Sky.   Foto: STiP Fotografie

Josta de Graaf-Gieltjes (links) bekijkt het schilderij dat zij van 
Jaap Olbers (rechts) in bruikleen krijgen.                  Aangeleverde foto

‘Kunst in herinnering’
Een eerbetoon aan overleden kunstenaars van Heiloo

HEILOO - Het is een komen en 
gaan in het Historisch Museum. 
De foto’s en kunst van de ten-
toonstelling over natuurgebied 
‘De Die of Het Die’ worden opge-
haald en nieuwe kunst wordt 
gebracht. 

De heer Olbers komt net langs 
om een schilderij van Cor van 
Heeck te brengen, dat het museum 
in bruikleen krijgt. Het schilderij 
met daarop een detail van de boer-
derij van Groenveld op Landgoed 
Nijenburg hangt normaal gesproken 
aan de muur in zijn woonkamer, 
maar meneer vindt het mooi dat hij 
op deze manier een bijdrage kan 
leveren aan de tentoonstelling.

Vrijdag 5 juli a.s. wordt de nieu-
we tijdelijke tentoonstelling ‘Kunst 
in Herinnering’ in het Historisch 
Museum in het bijzijn van geno-
digden geopend. De leden van 
de Historische Vereniging zijn er 
druk mee. Ook al moet er nog wel 
iets gebeuren, ze hebben vooral 
ook veel zin in vrijdag. “Van de 
levende kunstenaars die tijdens de 
Kunstparade Heiloo het afgelopen 
weekend hun kunst lieten zien, 
gaan we naar een eerbetoon aan de 
overleden kunstenaars van Heiloo,” 
zegt Josta de Graaf-Gieltjes. “Het is 
prachtig om te zien hoe enthousiast 
nabestaanden en vrienden van deze 
overleden kunstenaars zijn over de 
nieuwe tentoonstelling. Behalve dat 
ze trots zijn, vinden zij het vooral 

een mooi eerbetoon aan de overle-
denen,” aldus Josta.

Op de tentoonstelling kunt u 
schilderijen en aquarellen verwach-
ten van o.a. vader (Jan) en zoon 
(Jaap) Dekker en Martien Bood, 
die behalve huisschilder ook kunst-
schilder was. Ook werk van Peter 
Huijzer, die de jongere generatie 
vertegenwoordigt, is te bewonde-
ren. Naast schilderijen zijn er ook 
marionettenpoppen, beelden en 
iets heel bijzonders te bewonde-
ren, maar dát wordt pas tijdens 
de opening onthuld. De tentoon-
stelling wordt geopend door de 
85-jarige mevrouw Ilona Sandberg-
Praetorius, dochter van een van 
Nederlands eerste couturiers Joan 
Praetorius die jaren in Heiloo woon-
de en zelfs voor het Koninklijk Huis 
japonnen ontwierp. 

Het mag duidelijk zijn, de vrijwil-
ligers van de Historische Vereniging 
hebben de handen weer flink uit de 
mouwen gestoken om een mooie 
tentoonstelling neer te zetten en 
dat is zonder meer gelukt. De ten-
toonstelling is vanaf zaterdag 6 juli 
tot en met half oktober open voor 
publiek.

Openingstijden van het Historisch 
Museum: dinsdagavond 19.00 - 21.00 
uur, zaterdag en zondag 14.00 - 
17.00 uur. De toegang is gratis.

Tekst: Linda van Rozendaal

Picknick bij het putje tijdens  
Liturgisch Muziekfestival

HEILOO - Het heiligdom Onze 
Lieve Vrouw ter Nood organi-
seert deze zomer drie festivals 
waarin liturgische muziek, tra-
ditie en cultuur centraal staan. 
Mgr. Hendriks, bisschop-coad-
jutor van het bisdom Haarlem-
Amsterdam en burgemeester 
Romeyn openen het festival 
op 7 juli. Deze dag staat in het 
teken van de Baltische staten 
en Russische invloeden. Op 28 
juli zijn Ierland en Iona aan de 
beurt en op 25 augustus de brui-
sende klanken uit het Zuiden.

Vernieuwend, feestelijk en 
gevarieerd

Geen lange uitvoeringen in con-
certzalen, maar laagdrempelig, fees-
telijk en gevarieerd wordt klassieke 
en religieuze muziek ten gehore 
gebracht. In korte uitvoeringen van 
dertig minuten, zodat de bezoeker 
van verschillende composities kan 
genieten. Bezoekers die hun eigen 
talenten willen inzetten kunnen 
deelnemen aan een workshop. Leer 
in een halfuur Baltisch of Russisch 
zingen, onder de bezielende leiding 
van Joep de Bont.

Cultuur en folklore
We kennen in Nederland ver-

schillende migrantengemeenschap-
pen, die een rijke cultuur van oude 
muziek en gebruiken meenemen. 
Tijdens de festivals geven we 
daar kleur aan. Op 7 juli staan de 
Baltische staten en Rusland cen-
traal met als thema ‘Balsem voor de 
ziel’. Muziek als desem voor troost, 
bemoediging en hoop.

Het Russisch-orthodoxe koor 
Oktoich treedt deze dag op. Dit 
koor heeft zijn sporen reeds ver-
diend met optredens tijdens het 
Grachtenfestival in Amsterdam, Het 
Oude Muziekfestival in Utrecht en 
het Tanejev Festival in London. ‘Het 
meest kleurrijke saxofoonkwar-
tet ter wereld’, het Amstel Quartet, 
brengt deze dag Baltische muziek 
ten gehore. Zij hebben een volledig 
album gewijd aan Baltische muziek: 
Baltica. Op verrassende en vernieu-
wende wijze laten zij deze muziek 
klinken.

Picknick
Een traditie uit 1630 wordt in ere 

hersteld. Bezoekers mogen tijdens 
het festival hun eigen picknick 
meenemen en staan daarmee in de 
traditie van ‘Picknick bij het putje’. 
In de 17e eeuw gingen families op 
wandeltocht naar de Runxputte in 
Heiloo, bij de Mariakapel.

Voor iedereen die kennis wil 
maken met liturgische- en oude 
muziek in een sfeer van traditie 
en symboliek, is het Liturgisch 
Muziekfestival een bijzonder feest. 
Vernieuwend, speels, maar tegelij-
kertijd rijk aan inhoud. 

Voor meer informatie of kaarten:  
www.liturgischfestival.nl.

Op het schilderij van Gerrit Pietersz. de Jong, ‘Familie op bede-
vaart in Heiloo’ (1630), is te zien hoe een familie bij deze put een 
picknick houdt.          Aangeleverde foto

Buurt Egelshoek regelt 
buurt-AED!

HEILOO - De wijk Egelshoek 
in Heiloo is vanaf eind juni een 
stuk hartveiliger geworden. 
Op woensdag 26 juni is er een 
buurt-AED geplaatst in een van 
de appartementenblokken van 
het Wethouder Tomsonbos. 

De Egelshoek is een duurzame 
wijk (o.a. warmtepompen, groen-
daken en wadi’s) waar vooral seni-
oren wonen. Begin januari 2019 is 
er, voorafgaand aan de nieuwjaars-
receptie, een voorlichting geweest 
over het belang van een AED 
(elektrische schokken bij hartstil-
stand) in de wijk en de noodzaak 
dat bewoners kunnen reanimeren. 
Inmiddels hebben tien bewoners 
hun certificaat bij de reddingsbri-
gade Bergen behaald om te kunnen 
reanimeren en voorts hebben zij 

geleerd hoe elektrische schokken 
met de AED moeten worden toege-
diend als iemand een hartstilstand 
krijgt. 

Ook bij kindertehuis The Hobbits 
in de Egelshoek zijn ze vertrouwd 
met reanimatie. Om de AED te 
kunnen aanschaffen heeft de buurt 
onder de bezielende leiding van 
Henk Jongerius het gehele bedrag 
bij elkaar geschraapt. Een mooi 
initiatief dat hopelijk in meerdere 
wijken van Heiloo navolging gaat 
krijgen. Immers, een AED met 
opgeleide vrijwilligers redt levens! 
“Eindelijk hebben we in de buurt 
iets aangeschaft waarvan je hoopt 
dat het nooit gebruikt hoeft te wor-
den,” zegt Edward Neering bij wie 
de AED kosteloos door de elektro-
firma Kösters uit Heiloo vakkundig 
aan de schuurwand is gemonteerd.
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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

Dit weekend kermis Heiloo,
dus tijd voor een 

goede kermishap!!
Onbeperkt spareribs met friet,

salade en knofl ooksaus
voor maar € 16.00

Als dat geen goede ondergrond is…

Zondag 7 juli zijn wij gesloten
maar kunt u genieten van de snacks

die wij de hele kermis verkopen.
Veel plezier allemaal.

Kijk voor ons weekmenu op www.tumi.nl
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 

	  

	  

	  

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
3 juli t/m 9 juli

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

**
Gegrilde parelhoen met  
truffelrisotto, gegrilde  

courgette en een romige saus 
met eekhoorntjesbrood

**
Limoen cheesecake met mousse 

van witte chocolade en  
sinaasappel- vanille parfait

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

Y U N O
A C U P U N C T U U R

06-33.37.10.60,  Butterlaan 47  Hei loo
w w w . y u n o a c u p u n c t u u r . n l

Ervaar direct resultaat!
Veilig en zonder nare bijwerkingen

S T O P  D E  P I J N  
A C U P U N C T U U R  W E R K T !

Effectief bij o.a. hoofdpijn, rug-, nek- & schouderpijn 

Overgebleven munten kunnen alleen 11 & 12 juli worden ingeleverd

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

Eten en 
drinken 
op het plein

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

Zomer
Heerlijk voor op ons terras, bijv.

Koffi e met huisgemaakte appeltaart

3 gangenlunch of dinermenu 2e menu gratis

Zeeuws mosselpannetje

Shared dining

VrijMiBo in mediterrane sfeer

5 / 6 / 7 JULI

Zeeuws mosselpannet je
Klassieke style of Aziat ische style

Met lekkere sausjes, een fr isse 
salade en fr iet jes

Noordzee tong
Gebakken in de roomboter

Met kruidenboter, fr iet jes en 
salade

€18,5

a la carte mogeli jk

€24

KENNEMERSTRAATWEG 103 | HEILOO 
T  072 532 53  76  | BAR@DEKAMER.NL
KENNEMERSTRAATWEG 103 | HEILOO U I T K I J K P O S T 307  N O V E M B E R  2 0 1 8  

 
* 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

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

vanaf 10 personen

BOWLING HEILOO
  tel. 0725331992

HEILOO’S GROOTSTE
UITGAANSCENTRUM

medisch pedicure • voetreflexmassage

Ca
rin

’s voetverzorging

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

www.carinsvoetverzorging.nl

www.uitvaartdekker.nl

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

UITVAART OP MAAT BUDGET CREMATIE BASIS CREMATIE ALL -IN CREMATIE

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

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

Grote Rommelmarkt
Zondag 11 nov.

Sporthal de Zien in Uitgeest
van 10.30 tot 14.30 uur.
Toegang: € 2,00 
kinderen gratis!!
Tel: 06 - 40289163
Tel: 06 – 49147747

e-mail: annekezonn@hotmail.com
               joke.jurriens@outlook.com

trefpunt agenda
Beurs ‘Zorg goed voor elkaar’ 

In een gezellige sfeer geeft een keur aan 
organisaties op zaterdag 10 november 
van 10.00 tot 15.00 uur in het Trefpunt 
informatie over ondersteuning bij een 
lichamelijke of geestelijke beperking. Het 
Sociaal Team Heiloo is aanwezig voor uw 
vragen en er is aandacht voor het bijzon-
dere kind. Behalve de kramen zijn er ge-
durende de hele dag gratis toegankelijke 
workshops en optredens. U kunt leren 
hoe u de conditie van de hersenen kunt 
verbeteren en er zijn danslessen voor 
mensen met een motorische beperking.
‘Notebook’ zal om 10.00 uur de opening 
muzikaal omlijsten. Iedereen is welkom 
in het Trefpunt. Het volledige programma 
leest u op onze website. 

Koffie drinken op zondagmiddag / 
Zondagmiddag Café

Op zondag 11 november van 13.30 tot 
16.30 uur bent u weer van harte welkom 

in het Trefpunt om samen met anderen 
koffie of thee te drinken. U wordt persoon-
lijk welkom geheten door een gastvrouw. 
De koffie staat klaar, aanmelden is niet 
nodig. Toch liever iets willen doen zoals 
klaverjassen bridgen, scrabble spelen, 
schaken of keezen? Kom dan op 11 novem-
ber naar het Zondagmiddag Café.

Koffieklets
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd 
voor de volgende Koffieklets van de 
Gezelschapsbank op vrijdag 16 november 
vanaf 15.00 uur bij Restaurant Wildschut, 
Stationsweg.

Samen eten tussen de middag
Elke woensdag kunt u in het Trefpunt om 
12.30 uur de warme maaltijd gebruiken. 
U heeft voor 14 november de keus uit 
twee lekkere menu’s bereid door ‘Catering 
Wesselius’. Prijs € 8. Reserveren uiterlijk 
vrijdagochtend 9 november. 

Japan – tussen Yin en Yang
Presentatie op zondag 18 november om 
14.00 uur over het land van de rijzende 
zon. Japan met zijn eeuwenoude tradi-
ties, zoals de theeceremonie, de bloem-
schikkunst, en de elegante Geisha-meisjes, 
spreekt tot ieders verbeelding. Maar er is 
zoveel meer, waarbij het verschil vaak in 
de kleine details zit. Entree € 10;  reser-
vering tevoren is  noodzakelijk.

Klassieke muziek op zondag
Zondag 25 november van 10.30 tot 12.00 
uur kunt u gezamenlijk luisteren naar 
klassieke muziek in het Trefpunt. Tijdens 
deze muzikale zondagochtend zal Erik Nap 
gevarieerde CD- muziekprogramma’s ten 
gehore brengen. Kent u het programma 
‘Muziek Mozaïek’ van Willem Duys nog? 
Gezellig aanschuiven, luisteren en ge-
nieten. Toegang is gratis, maar vrijwillige 
bijdrage welkom. Tevoren aanmelden bij 
receptie Trefpunt.  

Uitstapjes met de Trefpunt Express
Van tevoren aanmelden is noodzakelijk. 
Het volledige programma van de uitstap-
jes met de Trefpunt Express in de maand 
november staat op onze website en ligt 
voor u klaar bij de receptie in het Trefpunt. 
Hier volgt een kleine selectie uit het aan-
bod. 

Winkelen in Zaandam 
Op 8 november vertrekken we om 13.00 
uur vanaf het Trefpunt.  Zaandam mag  zich 
een van de leukste winkelsteden noemen. 
We gaan pauzeren bij ‘Inn Hotel Zaandam’.  
Deelnameprijs is € 8,50. 

Visje eten in Egmond aan Zee
Dinsdag 13 november om 12.00 uur gaat 
de reis naar Egmond aan Zee, waar we een 
heerlijk visje eten in restaurant ‘Vis aan 
Zee’. Bij lekker weer lopen we natuurlijk 
ook richting  strand.Deelname kost  € 9. 

Museum Kranenburgh in Bergen
Zondag 18 november koerst de TE om 
13.30 uur richting Bergen voor een rondle-
iding in Museum Kranenburgh. Deelname 
€ 27 incl. rondleiding, haal- en breng-
service in Heiloo.

Lunchen Johanna’s Hof
Lekker lunchen op een prachtige plek in 
de bossen van het Noord-Hollands Duinre-
servaat. Donderdag 22 november, vertrek 
11.30 uur, retour 14.00 uur.

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

Met veel verdriet, maar dankbaar dat haar een langer 
geestelijk lijden bespaard is gebleven, geven wij u 
kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
zorgzame moeder en oma  

Maartje Aaltje 
Kaashoek - van der Woude

Mieke
Hoorn, 29 juni 1937  Alkmaar, 31 oktober 2018

Wij koesteren de mooie herinneringen aan haar.

Onze speciale dank gaat uit naar het personeel van 
Westerhout, afdeling Moerbei, voor de zeer 

liefdevolle verzorging.

 Ab Kaashoek

 Marja 
  Lara en Max
  Eline en Laurens
  Mila

Correspondentieadres:
Zeeweg 132, 1852 CV  Heiloo

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten 
familiekring plaatsgevonden.

Knippen €13,- (dames & heren) 
Kinderen t/m 12 €10,- Kleuren 
vanaf €35,- Bel voor een af-
spraak naar: 06 - 30042383 en 
tot snel bij Kim’s Haarsalon. 
Dompvloetlaan 29 te Heiloo. 
Pinnen is mogelijk.

BARRY DE VRIES AUTO’S. 
In- en Verkoop. 
www.barrydevriesautos.nl 
De Wagenmaker 12, 1851 PX 
Heiloo. Tel: 06-2159 8809

DE SCOOTERBOX 
repareert alle merken scooters 
en scootmobielen. Wij halen 
uw scooter GRATIS op. Ook 
levering nieuwe. 
www.descooterbox.nl 
06 - 2202 0702 AGM-Dealer

Tuinman heeft tijd over voor 
al uw werkzaamheden in de 
tuin. Vrijbl. prijsopgave, alles 
is bespreekbaar. Ingeschr.
KvK. Tel: 06 - 5344 2975 

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

TUINEN TEVEEL WERK? 
Geen tijd? Ervaren tuinlief-
hebber helpt u met deskundig 
tuinonderhoud en het snoei-
werk en winterklaar maken 
van uw tuin. Tel: 06 - 1827 8367

Gebruikte elektrische fietsen 
in diverse modellen vanaf 
€675,- Bosman Tweewielers, 
Westerweg 295 Heiloo. 
Tel. 072 - 5331241 
www.bosmantweewielers.nl

Mondharmonicales. leer in een 
paar lessen spelen. Notenken-
nis is niet nodig!! Iedereen 
kan het leren! info 06 16163045

VAN GOGH’S IRIS  
HOVENIERS, voor al uw tuin-
werkzaamheden, onderhoud, 
aanleg, ontwerp en sierbestra-
ting. T: 06 - 5399 3115  
www.iristuinen.nl

Jaarconcert Barbershop 
Singing Heerhugowaard. In 
de Cultuurkoepel verzorgen 
zij op zondag 11 november “ 
Love is all you need” Concert 
begint om 14.00uur, zaal open 
om 13.30uur. Close harmony 
singing, met als intermezzo de 
Ierse band Elenya en barber-
shop kwartet Conundrum.

TE HUUR GARAGEBOX nabij 
het Loo. Tussen Schuine HB 
Laan 4 en 6 incl. stroom. Direct 
aanvaardbaar. 06 - 5161 2275

Week van de Vaktherapie, wat 
is dat? Kom gratis kennisma-
ken met PMT. Kijk voor de leu-
ke en leerzame WORKSHOPS 
en PROEFBEHANDELINGEN 
op www.manonzandbergen.nl. 
Van 12-18 nov.

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 
€0,30, 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 

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

Ambachtelijke schilder, 35 
jaar ervaring, heeft nog tijd 
over voor al uw schilder-en 
sauswerk, behangen, dak-
reparatie. Inges.KvK. Vrijbl.
prijsopg. Tel: 06 - 3987 0829

Gevr. KLEDING, schoenen, 
linnengoed en leuke spulletjes 
voor HONG.-ROEMENIE. 
Wordt opgehaald. Fam. Burge-
ring T: 072 - 506 9052

NETTE RUIME GARAGE TE 
HUUR vanaf 01-12-18. Rustig 
gelegen Kerkakkers / Wester-
weg. Info: 06 24313839

 366 soorten stofzuigerzakken 
+ onderdelen koop je op de 
markt, woensdag in Heiloo. 
STOFZUIGERKRAAM 
 
DROOGLOOPMATTEN 
nieuwste kleuren en ook op 
maat leverbaar. Info 
STOFZUIGERKRAAM

Op zoek naar kwaliteit en 
betrouwbaarheid? Jan Baltus 
schilderwerken in Limmen 
voor al uw schilder en saus-
werk. Mail janbaltus@hotmail.
com Tel: 06 - 4009 5081

Hometrainer verhuur voor 
fitness en revalidatie toepas-
singen. Voor info: Bosman 
Tweewielers, Westerweg 295 
Heiloo. Tel: 5331241  
www.bosmantweewielers.nl 

Tuinonderhoud Jeroen Borst. 
Voor professionele snoei en 
onderhoud voor alle soorten 
tuinen.Bel voor gratis offerte: 
06 - 4180 3734 info@jeroen-
borst.nl www.jeroenborst.nl

JOS BUYS BESTRATING. 
Straatwerk voor bedrijf en 
particulier. Tel. 06 5064 1386

REÜNIE JONGERENSOCIË-
TEIT VAT 16+. Zaterdagavond 
17 november in de Sociëteit, 
Luttik Oudorp 78 Alkmaar. 
Met dia’s van de activiteiten 
en muziek uit de jaren ‘70. 
Open vanaf 20.00 uur.

Grote sortering gebruikte 
fietsen in vele uitvoeringen. 
Bosman Tweewielers, Wester-
weg 295 Heiloo. Tel: 5331241 
www.bosmantweewielers.nl 

Therapeute zoekt GROTE 
ruimte voor PRAKTIJK- en 
TRAININGSDOELEINDEN. 
Met eigen entree, keukenblok 
en toilet. Voldoende daglicht 
aanwezig en rustige omgeving 
in Heiloo of Limmen. Opknap-
pen geen bezwaar. Bereikbaar 
onder 06- 2884 2864.

Voor al het behangen en 
sauzen. Tel: 06 - 1959 5863 

TIBETAANSE HELENDE YOGA
Lu Jong is een aloude Tibetaanse methode uit de Tan-
trayana en Bön tradities. Het is een reeks bewegin-
gen die ontwikkeld werden voor zelfheling. Deze oefe-
ningen heffen blokkades op, zowel fysiek, mentaal als  
energetisch. Op deze manier kunnen wij doeltreffend  
ziekte aanpakken, onze negatieve emoties transformeren 
en ons energieniveau verhogen.

Lu Jong is geschikt voor elke leeftijd en bekwaamheid. 
Door Lu Jong leren we hier en nu te zijn. Het vergroot 
ons lichaamsbewustzijn en kalmeert de geest. Dit is het 
fundament van elke spirituele oefening. Hoewel Lu Jong 
erg eenvoudig is, kan het jouw leven veranderen.

Kijkje op www.lifeexperiences.life voor meer informatie.
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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.

Openingstijden

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Breedelaan 111, vergroten woning, 

ontvangstdatum 24 juni 2019 
(WABO1901080);

-  Maas Geesteranusweg 1, vergro-
ten woning, ontvangstdatum 25 juni 
2019, (WABO1901087).

Buiten behandeling
-  Handelsweg 12, veranderen 

bedrijfsgebouw, verzonden 20 juni 
2019 (WABO1900825).

Verleende vergunningen
-  Zilverschoon 7 en 8 (Hof van 

Sombroek Zuiderloo), bouwen twee 
woningen (2^1- kap), verzonden 13 
juni 2019 (WABO1900138);

-  Op de Wieken 14, verbreden 
uitweg, verzonden 21 juni 2019 
(WABO1900284);

-  Westerweg 101, vergroten woning 
(erker), verzonden 24 juni 2019 
(WABO1900870);

-  Van Vladerackenlaan 21, plaatsen 

dakkapel(achterdakvlak van de 
garage), verzonden 25 juni 2019, 
(WABO1900786);

-  Melcolaan 33, vergroten 
woning, verzonden 28 juni 2019 
(WABO1900736);

-  Westerweg 38, het veranderen en 
vergroten woning, verzonden 26 juni 
2019 (WABO1900695).

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

Verlengen beslistermijn
-  Zilverschoon 6, bouwen woning 

(helft van 2^1-kap), verzonden 14 
juni 2019 (WABO1900646).

De oorspronkelijke beslistermijn is 
verlengd naar 3 augustus 2019 Tegen 
het besluit kan geen bezwaar worden 
aangetekend.

Bestemmingsplan Westerweg 338a 
te Heiloo

Onherroepelijk bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heiloo maken bekend dat 
het vastgestelde bestemmingsplan 
Westerweg 338a onherroepelijk van 
kracht is geworden. 

Doel van het bestemmingsplan
In de nieuwe situatie wordt het woon-
huis aan de voorzijde bouwkundig 
ingepast en vormt uiteindelijk een 
geheel met de stolpboerderij. Met het 
in procedure brengen van het onder-
havige bestemmingsplan wordt een 
daadwerkelijke woonbestemming voor 
de stolpboerderij in combinatie met het 
‘voorhuisje’ planologisch gewaarborgd.
Inzien via internet
Het bestemmingsplan Westerweg 338a 
is in te zien: 
• op de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl/ NL.IMRO.0399.
Westerweg338a-0401 

Algemene Beschouwingen op 8 juli 
2019: Kadernota 2020

De gemeenteraad vergadert op maan-
dag 8 juli over de Kadernota 2020. De 
vergadering is in het gemeentehuis 
in de raadszaal en begint om 19.00 
uur. In de Kadernota staan de meest 
recente gegevens over het geld dat 
de gemeente Heiloo de komende 
jaren van het Rijk ontvangt. Dit kan 
echter nooit los gezien worden van 
het gemeentelijke beleid. Welke zaken 
worden opgepakt of juist afgerond. En 
uiteraard in samenhang met de vorig 
jaar gesloten coalitieovereenkomst. 

Er wordt in de Kadernota niet alleen 
stil gestaan bij de financiële kaders 
voor het Sociaal Domein, denk aan de 
jeugdzorg. Het gaat ook over ambities 
in het ruimtelijk domein zoals de herin-
richting van ’t Loo.

De ambities van de gemeente vindt 
u terug in een viertal programma’s: 
- Een sociale en vitale gemeente
- Een aantrekkelijke gemeente
- Een leefbare gemeente
- Een financieel gezonde gemeente

Bij ieder programma stelt de gemeente 
zich een aantal vragen: wat willen we 
bereiken, wat gaan we daarvoor doen 
en waaraan kan de gemeente zien of 
de voornemens bereikt zijn? 

Daaronder ligt natuurlijk nog een 
belangrijke vraag: wat mag het kosten? 
Ook is er in de Kadernota een apart 
hoofdstuk opgenomen met algemene 
trends en ontwikkelingen, die ook een 
effect gaan hebben op de meerjaren-
begroting.  

Op 8 juli stelt de raad de richtlijnen 
of kaders vast waarmee het college 

van burgemeester en wethouders de 
begroting 2020 op moeten stellen. 
Voorafgaand aan het vaststellen van 
de Kadernota spreken de politieke 
partijen de Algemene Beschouwingen 
uit, waarmee zij aangeven wat zij 
belangrijk vinden voor de toekomst van 
Heiloo. 

U bent van harte welkom de Algemene 
Beschouwingen te volgen in de raads-
zaal. U kunt de  beschouwingen van 
de politieke partijen vanaf dinsdag 9 
juli teruglezen op de website van de 
gemeente www.heiloo.nl  Mocht u nog 
vragen hebben, dan kunt u die stellen 
via griffie@heiloo.nl of door te bellen 
naar de griffie tel. 535 6792

Verleende APV vergunningen

-  Evenementenvergunning voor het 
Liturgisch Muziekfestival Heiloo 
op het terrein van Heiligdom Onze 
Lieve Vrouw ter Nood aan de 
Kapellaan 146 in Heiloo op 7 en 28 
juli 2019 en 25 augustus 2019 van 
11.00 tot 16.00 uur, verzenddatum 
besluit 25 juni 2019 (APV1900557).

Kennisgeving meldingen artikel 8.41 
Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heiloo maken ter uitvoering 
van de Wet milieubeheer bekend dat 
op grond van artikel 8.41 van deze wet 
de volgende melding is ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer 
- Melkveehouderij de Uitdaging, 
Kanaalweg 23 (1851LR) te Heiloo, het 
plaatsen van een overkapping boven 
een bestaande mestkelder;

In genoemd Besluit zijn voorschrif-
ten gesteld waaraan de daaronder 
vallende bedrijven moeten voldoen. 
Deze voorschriften richten zich op de 
bescherming van het milieu. Wij con-
troleren deze bedrijven periodiek op de 
naleving van deze voorschriften.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord (RUD NHN) 
telefoonnummer 088-102 1300.

Raad en (raads)commissies

Evenementen

Afval en milieu

Bouwen en wonen

Heeft u vragen? Bel meteen!!                                                                                                 Volg ons op

Bezwaar maken

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

kijk ook op www.uitkijkpost.nl

ga naar: www.uitkijkpost.nl/klacht

Hier vindt u een lijst van adressen

waar u de Uitkijkpost kan ophalen

Bel donderdag tot 12.00 uur: 

0226 33 10 20 (rodi verspreiding bv)

Geen                    ontvangen?Geen                    ontvangen?
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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!

1 3  J U L I  2 0 1 6

Hennepkwekerij op de Boog ontmanteld
HEILOO - Tijdens een regionale 

actie, op dinsdag 5 juli jongstle-
den, heeft de politie in schuur-
tjes achter woningen op de Boog 

in Heiloo hennepkwekerijen 

aangetroffen. De aanpak van de 

georganiseerde hennepteelt is 

een landelijke prioriteit voor de 

politie. 

De politie hield een zogeheten 

henneprooidag naar aanleiding van 

enkele meldingen dat er in deze 

woningen hennep gekweekt zou 

worden. Ook warmtebeelden en 

netwerkmeldingen bevestigden 

deze vermoedens. Er stonden in 

totaal 1292 hennepplanten. In de 

zes woningen waar een hennepkwe-
kerij stond, was er in vijf woningen 

sprake van diefstal van stroom. In 

een zevende woning was geen hen-
nepplantage aanwezig, maar was er 

wel sprake van diefstal van stroom.Er zijn volgens een woordvoerder 

van de politie twee verdachten aan-
gehouden. Het betreft een 60-jarige 

vrouw uit Alkmaar en een 47-jarige 

vrouw uit Heiloo. Beiden zijn mee-
genomen voor verhoor. De profes-
sioneel ingerichte hennepkwekerij 

is door de politie ontmanteld. De 

spullen en planten zijn vernietigd en 

weggehaald. Het onderzoek wordt 

voortgezet.

Ruikt u henneplucht en denkt u 

dat er een hennepkwekerij in uw 

buurt zit? Punten die zouden kun-
nen wijzen op de aanwezigheid van 

een hennepplantage zijn: onveilige 

situaties door illegale aanpassingen 

in de meterkast of elektriciteits-
aansluiting, een constant zoemend 

of ronkend geluid, en beslagen/
afgeplakte ramen of gordijnen die 

nooit opengaan. Meld verdachte 

situaties en bel de politie via 0900-
8844 of bel ‘Meld Misdaad Anoniem’ 

0800-7000.

A D V E R T E N T I E

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

voorbij. Sinds 1 april hebben 

honderden mensen in Heiloo en 

28 andere gemeenten hun uiter-
ste best gedaan om hun afval-
stromen te scheiden, met als 

doel zo min mogelijk restafval 

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

kan worden voor hergebruik.Kleine moeiteEerder in de Uitkijkpost bericht-
te Rover, als 10-jarige de jongste 

deelnemer van het project, over 

het hoe en waarom van afval schei-
den en dat het best makkelijk is 

om te doen. Omdat de deelnemers 

100 dagen lang hun afval moesten 

wegen en de resultaten moesten 

invullen op de website van 100-100-
100.nu is een gewoonte ontstaan, 

met de verwachting dat het vanaf 

nu vanzelf zo verder zal gaan. Voor wie niet meedeed aan het 

project moet het eigenlijk niet 

anders zijn. Met een paar simpele 

oplossingen, zoals het creëren in de 

keuken van een plek waar u de vier 

afvalstromen kunt weggooien, is de 

eerste stap eigenlijk al gezet. Als u 

aan het eind van elke dag die kleine 

hoeveelheden weer afvoert, buiten 

in uw groene en grijze bak, zult u 

zien dat u meer apart weggooit dan 

wanneer u voor elk papiertje of 

klokhuis naar buiten moet lopen. 

Let ook op dat u in de badkamer 

niet alles in dezelfde afvalemmer 

gooit.

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

van het bedrijf dat in onze gemeente 

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

en recyclet) vindt u meer informa-
tie, onder meer over het halen van 

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

Heiloo (www.heiloo.nl) staat infor-
matie over afvalverwerking en de 

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

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

HEILOO - Juf Agnes heeft de 

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van 

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij 

gaan! De Willibrordschool heeft 

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s 

volgde het eindejaarsfeest waar een 

Caraïbisch tintje aan werd gegeven. 

Onder begeleiding van Samba Salad 

zijn ontzettend mooie optredens 

ingestudeerd. Hier werd erg van 

genoten! Vervolgens kon iedereen 

samen genieten van spelletjes, een 

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische 

musical Grease ingestudeerd 

en voerde dit op dinsdagavond 

uit: een optreden om trots op te 

zijn! Woensdag werden ook deze 

kinderen uitgezwaaid, nadat in de 

ochtend het Juf Agnes-plein werd 

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle 

kinderen op om daarna te genieten 

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  
 

    Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting 

van Heiloo op de A9 gerealiseerd. 

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding, 

is naar verwachting in 2020 

gereed.

Het programma ‘Nieuwe 

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo, 

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een 

gebiedsontwikkelingsproject met 

woningbouw, de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Boekelermeer, de 

realisatie van een aansluiting op de 

A9 en diverse groenprojecten in het 

gebied. Een van de projecten onder 

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en 

de burgemeester van Heiloo 

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat 

deden ze op verzoek van enkele 

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten 

gymmende kinderen in het geding 

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over 

de recente mishandeling van een 

GGZ-medewerker een afdeling van 

GGZ NHN, een verkrachting van 

een bejaarde inwoonster door een 

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015 

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente 

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te 

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding 

voor de ongerustheid ontbreekt. 

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles 

te maken hadden, zo stellen ze. 

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de 

gymzaal en het sportveld op het 

Landgoed 
Willibrordus. 

Om deze reden zetten de 

Meander en de Paulusschool 

hun gymactiviteiten op het 

Landgoed voort. Daar hoort ook 

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere 

GGZ-cliënten toch een keer een 

gymles verstoren, luidt de vraag 

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van 

Obs Meander, de Paulusschool 

en GGZ Noord-Holland-Noord 

laten weten dat de gymdocenten 

ten alle tijden een beroep kunnen 

doen op GGZ-medewerkers op het 

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”. 

Ook laten de organisaties weten dat 

ongeruste ouders van harte welkom 

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of 

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

“Wij houden de situatie op het 

Landgoed altijd al goed in de gaten 

en hebben regelmatig afstemming 

met de scholen, de gemeente Heiloo 

en de wijkagent. Hoewel niemand 

natuurlijk kan weten hoe mensen 

zich kunnen gaan gedragen. Maar 

dat gevaar is er niet alleen op het 

Landgoed Willibrordus, hetzelfde 

geldt voor elke andere locatie. 

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen 

of als zich problemen voordoen.” 

Schooldirecteur Koen Elbers van 

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper. 

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder 

wijst hij erop dat de scholen een 

eigen protocol hanteren in het geval 

zich vervelende situaties voordoen. 

“En dat protocol is echt niet alleen 

toegespitst op het GGZ-terrein hoor, 

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

reageert op het onderwerp. Hij 

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt 

serieus te nemen. Toch maakt hij 

zich geen grote zorgen. “Gelukkig 

gymmen de kinderen al 25 jaar met 

plezier op het terrein en wonen de 

cliënten over het algemeen prettig 

met andere inwoners samen. Dat 

doet mij als burgemeester goed om 

te zien. De cliënten horen bij het 

dorp en in Heiloo zijn we daar 

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een 

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik 

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de 

schooldirecteuren maar ook met de 

wijkagenten om te zien hoe het 

gaat. Als er ongeruste gevoelens 

zijn, vind ik het belangrijk dat we 

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter 

monitoren hoe we zorgen dat alles 

goed blijft verlopen en daar ook 

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage

"Gevaar is er niet 
alleen op het Landgoed 

Willibrordus"

Uitkijkpost Media is dan ook 
GESLOTEN VAN  

VRIJDAG 5 AUGUSTUS T/M  

DONDERDAG 11 AUGUSTUS!
Emails worden beperkt  

gelezen en beantwoord.

Op 10 Augustus  
verschijnt er GÉÉN  UITKIJKPOST!

N I E U W S B L A D  V O O R  H E I L O O  E N  O M S T R E K E N

G E E N                     O N T V A N G E N? B E L  D O N D E R D A G T O T 15.00 U U R:  0226 33 10 20 (R O D I  V E R S P R E I D I N G B V)
K I J K  O O K  O P  W W W . U I T K I J K P O S T . N L

J A A R G A N G  78 ·  N U M M E R 

G E E N                     O N T V A N G E N? B E L  D O N D E R D A G T O T 15.00 U U R:  0226 33 10 20 (R O D I  V E R S P R E I D I N G B V)
K I J K  O O K  O P  W W W . U I T K I J K P O S T . N L

J A A R G A N G  82 /  N U M M E R  7

Heiloo 3

Spinvis kruiptin de huid van
Sweelinck

1 7  F E B R U A R I  2 0 1 6

Stapels post gevonden in papiercontainerHEILOO - Dat was een vreem-
de ontdekking, toen Coïntha 

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling 

ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden 

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.   
 

 
 

 
      Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen 
Heiloo en Castricum getekend

HEILOO - Op 3 februari teken-
den bestuurs- en directiele-
den van Stichting Muziek,- en 

Dansschool Heiloo en SKVC 

Toonbeeld uit Castricum de 

intentieverklaring tot samen-
werking. 

Beide organisaties willen graag 

hun krachten bundelen zodat zowel 

in Heiloo als in Castricum inwo-
ners met plezier eigentijds en goed, 

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

Een voorbeeld van de samenwer-
king is het begeleiden en stimuleren 

van het ondernemerschap van de 

docenten. Door de bezuinigingen 

wordt er een andere manier van 

werken van ze gevraagd. Daarnaast 

kunnen docenten door de samen-
werking efficiënter ingezet worden 

op beide locaties. Binnenkort start 

er een gezamenlijk onderzoek naar 

de ontwikkeling van nieuwe lesvor-
men. Er wordt gekeken hoe digita-
lisering een aanvulling kan zijn op 

de reguliere lessen. Door de samen-
werking kan er ook een kostenbe-
sparing op de back-office behaald 

worden.

De intentieverklaring is een jaar 

geldig en wordt daarna tot weder-
zijds goedvinden in onbepaalde ter-
mijn omgezet.

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

bundelen.           
 

 
 

 
 

 
 

        Aangeleverde foto

Lekker niet zo gezond: TroepkoekHEILOO - In Heiloo is sinds 

kort Troepkoek te koop. De 

makers van deze koek zijn Marc 

Kraakman en Toon Branbergen, 

beiden uit Heiloo. 
Marc is Bakkerij Kaandorp. Dus 

aan hem kun je een nieuw koekpro-
duct wel toevertrouwen. Maar nu 

over de ingrediënten. Want daar zit 

dus troep in? En in onze gezonde 

leefwereld ineens een tegenhanger. 

Koek met gluten. Koek met drop. 

Koek met stukken zuurstok. En dan 

nog zoet ook! Kan dat nog wel? Ja. 

Het is heerlijk, zonder conserve-
ringsmiddelen en te verkrijgen bij 

de Ontdekking. Paul, de tekenaar 

van het team, leukte de verpakking 

op met toffe illustraties. En dan is 

er ook nog hulp van Eatdesigner 

Marije. Echt een koek voor men-
sen die houden van lekker eetlezen, 

vooral natuurlijk hun krantje op 

woensdag.



GEZOCHT: Medewerkers
Werkplaatsmedewerkers kunststof kozijnen

Wegens groei in onze kunstof kozijnen fabriek in Akersloot, zijn wij per direct op zoek naar twee full-�me collega´s! 
Heb jij affi niteit met de bouw en ben je op zoek naar een leuke baan, dan zijn wij op zoek naar jou!

Produc�emedewerker kunststof kozijnen

Over deze func�e
Je func�e bestaat uit verschillende werkzaamheden in de werkplaats voor het vervaardigen van een 
kunstof kozijn. Hierbij moet je denken aan diverse hand- en machinale bewerkingen. Je komt werken 
in een klein team waar je zelf aan de slag kunt gaan.

Func�e eisen:
Je hebt een bouw gerelateerde opleiding gevolgd
Je bent bekend met het gebruik van gereedschappen 
Je bent enthousiast en leergierig
Je hebt technisch inzicht 

Wat wij bieden
Een marktconform salaris volgens de bouw cao
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Mogelijkheid om te ontwikkelen en te groeien

Ervaren produc�emedewerker kunststof kozijnen

Over deze func�e
In je func�e ben je zelfstandig bezig met het vervaardigen van kozijnen. Buiten je eigen 
werkzaamheden stuur je andere werknemers aan.

Func�e eisen:
Ervaring in de produc�e van kozijnen (kunststof, aluminium en hout)
Leidinggevende capaciteiten
Gedreven om aan te pakken  en ini�a�ef te nemen
Klantgericht werken 

Wat wij bieden
Een marktconform salaris volgens de bouw cao

Beloning naar capiciteit
Deels verantwoordelijk voor de produc�e

Mail je CV naar: mieke@luten-kozijnen.nl   
luten-kozijnen.nl - Molenlei 8 1921CZ Akersloot - 072 534 10 05 

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Le Nouveau Chef. Suits you.

19-1_37 LNC Vacature adv. 131x188.indd   1 01-07-19   15:52

Vind jij het ook belangrijk dat mensen  
tijdens hun laatste levensfase thuis kunnen 

blijven, als zij dat willen?
Onze c.a. 20 enthousiaste vrijwilligers helpen dat waar te maken en 

bieden aanvullende aanwezigheidszorg.

Kan en wil jij daar ook op jouw eigen manier een bijdrage aan leveren?
Kijk dan eens of jouw kwaliteiten meer liggen op het vlak van bestuurssecretaris
 (m.i.v. november 2019) of dat je liever zorgt voor een goede koppeling tussen 

zorgvrager en vrijwilliger. In dat geval hebben we per direct ruimte voor  
een 2e vrijwilligerscoördinator.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.terminalezorgheiloo.nl   
of bel  met Elly Hentzen, onze voorzitter: 06 44 79 43 76

zoekt
schoonmaaksters  m/v

AlcmariA is een erkend schoonmaakbedrijf en is al sinds 1988 werkzaam 
vanuit het hoofdkantoor in Alkmaar. Onze opdrachtgevers zitten door heel 
Noord-Holland, van Den Helder tot Amsterdam en van IJmuiden tot Enkhuizen.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Reageren kan via www.alcmaria.nl-vacatures
info@alcmaria.nl of bel 072-564 04 95

Heiloo Vennewatersweg 
7 uur en 30 min. per week van maandag t/m vrijdag na 17:00 uur

werktijden in overleg

Bergen Basisschool 
15 uur per week maandag t/m vrijdag na 14:15 uur

werktijden tijdens schoolweken, 3 uur per dag
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Willem Gomes;80 jaar en nog steeds gedreven!

1 3  J U L I  2 0 1 6

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

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

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

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

weggehaald. Het onderzoek wordt
voortgezet.

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

A D V E R T E N T I E

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

Ilse naar Oeganda met 6 miljoen!
HEILOO - De inzamelingsactie 

in Heiloo is een groot succes 

geworden. De eindopbrengst 

was maar liefst 6 miljoen! In 

Oegandese Shillings weliswaar, 

maar toch…

“Ik heb in totaal 1.587,80 in euro’s 

gekregen. Dat is zelfs meer dan mijn 

streefbedrag. Ik ben hier ontzettend 

blij mee!” laat Ilse Nadort weten. Op 

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

daar een maand vrijwilligerswerk te 

doen op de Hillside Primary School 

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

Nadort afgelopen winter hoe en 

waarom zij zich inzet voor Hillside 

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

kleine, lokale organisatie – met als 

grote voordeel, dat iedere euro die 

we inzamelen, rechtstreeks ten 

goede komt aan de school. Omdat 

de leerlingen arm zijn en vaak geen 

ouders meer hebben, krijgen zij 

op Hillside behalve onderwijs ook 

onderdak en twee maaltijden per 

dag. Helaas is er gebrek aan alles: 

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

begin van een vruchtbare inzame-
lingsactie. Inwoners van Heiloo 

kochten in november en december 

kerstkaarten of doneerden recht-
streeks. Daarnaast ontving Ilse van 

Kringloopwinkel Keer op Keer 300 

euro, en van de Willibrordschool, 

die de jaarlijkse kerstactie aan 

Oeganda wijdde, maar liefst 743 

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

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

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

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

met de directeur zal Ilse besluiten 

wat het hoogst nodig is en hoe het 

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

via Facebook (Help Teensavers in 

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

knuffels. Ilse heeft de Uitkijkpost 

laten weten dat zij in Oeganda een 

wekelijkse blog wil bijhouden. 

Haar avonturen zijn te volgen op 

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

moet worden gemaakt.

Tekst: Monique van Eeden

Project afval scheiden succesvol afgeslotenHEILOO - De 100 dagen zijn 

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

over te houden. Het resultaat 

mag er zijn!

Veertien weken lang, van 1 

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

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

tuinafval) apart gehouden. Wat echt 

niet in die drie categorieën past, 

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

van de maanden van het project 

produceerde een 100-100-100 gezin 

bijvoorbeeld ruim een kilo minder 

afval dan voorheen. Dat lijkt een 

kleine hoeveelheid, maar als alle 

gezinnen in Nederland dat zouden 

doen, dan scheelt dat zo’n 7 miljoen 

kilo.

Zo min mogelijk restafval
Er zou maar een heel klein beetje 

restafval over moeten blijven voor 

in de grijze rolemmer en dat lukt 

aardig als u erop let wat u waar 

weg moet gooien. Natuurlijk heeft 

de invoering en inzameling van de 

gele zakken voor PMD daar ook een 

rol in gespeeld. Maar ook buiten de 

vaste inzameldata om kan ieder-
een gescheiden afval verzamelen 

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

dus het restafval, maar het PMD 

stijgt. Dat is echter wel beter, 

omdat het plastic, blik en pak op die 

manier veel beter geschikt gemaakt 

kan worden voor hergebruik.Kleine moeiteEerder in de Uitkijkpost bericht-
te Rover, als 10-jarige de jongste 

deelnemer van het project, over
het hoe en waarom van afval schei-
den en dat het best makkelijk is
om te doen. Omdat de deelnemers
100 dagen lang hun afval moesten
wegen en de resultaten moesten
invullen op de website van 100-100-
100.nu is een gewoonte ontstaan,
met de verwachting dat het vanaf
nu vanzelf zo verder zal gaan.Voor wie niet meedeed aan het

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

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

van het bedrijf dat in onze gemeente

afval inzamelt, sorteert, verwerkt 

en recyclet) vindt u meer informa-
tie, onder meer over het halen van 

energie uit (rest)afval. Tevens kunt 

u zien welk afval in welke categorie 

valt. Ook op de site van gemeente 

Heiloo (www.heiloo.nl) staat infor-
matie over afvalverwerking en de 

ophaaldagen. Daar vindt u ook een 

link naar recyclemanager.nl. Op de 

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

chipszak. Vervolgens ziet u in één 

oogopslag in welke bak of zak het 

hoort. 

Tekst: Natalie Bottemanne

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

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

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

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

(072) 5351000

Huis
verkopen?
Nodig ons uit voor een vrijblijvendewaardebepaling!
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De Pok�mon-rageheeft Heiloo
bereikt

2 0  J U L I  2 0 1 6

Willibrordschool sluit het
jaar spetterend af!

HEILOO - Juf Agnes heeft de

school na vele jaren inzet ver-

laten om te gaan genieten van

haar pensioen. Dit kon natuur-

lijk niet ongemerkt voorbij

gaan! De Willibrordschool heeft

het jaar daarom feestelijk afge-

sloten.

Na een reünie met oud-collega’s

volgde het eindejaarsfeest waar een

Caraïbisch tintje aan werd gegeven.

Onder begeleiding van Samba Salad

zijn ontzettend mooie optredens

ingestudeerd. Hier werd erg van

genoten! Vervolgens kon iedereen

samen genieten van spelletjes, een

hapje en een drankje.Groep 8 heeft de fantastische

musical Grease ingestudeerd

en voerde dit op dinsdagavond

uit: een optreden om trots op te

zijn! Woensdag werden ook deze

kinderen uitgezwaaid, nadat in de

ochtend het Juf Agnes-plein werd

onthuld. Vrijdag zat het er voor alle

kinderen op om daarna te genieten

van de zomervakantie.

Juf Agnes nam feestelijk afscheid.  

Aangeleverde foto

Fietsbrug bij Nieuwe StrandwalHEILOO/LIMMEN - Er komt 

een fietsbrug over de A9, bij de 

Nieuwe Strandwal tussen Heiloo 

en Limmen. Dat hebben de pro-

vincie Noord-Holland en de 

gemeenten Heiloo en Castricum 

besloten. Door de nieuwe brug 

over de A9 zijn de bijzondere 

natuurgebieden in de regio 

beter bereikbaar voor fietsers 

en wandelaars.
Gedeputeerde Joke Geldhof, 

verantwoordelijk voor het pro-

gramma Nieuwe Strandwal, vindt 

de nieuwe verbinding een aanwinst 

voor het gebied: “Door de fietsbrug 

kunnen recreanten optimaal genie-

ten van de natuur in de regio. Ook 

worden hiermee het bijzondere 

gebied tussen twee strandwallen - 

de delta van het Oer-IJ en de omge-

ving van de Limmertocht - toegan-

kelijk. Het gebied ten oosten van de 

A9 is een belangrijk onder-

deel van het Natuurnetwerk

Nederland (NNN).”
De fietsverbinding wordt gelijk-

tijdig met de nieuwe aansluiting

van Heiloo op de A9 gerealiseerd.

Deze aansluiting komt ter hoogte 

van de Lagelaan. De nieuwe aan-

sluiting, inclusief fietsverbinding,

is naar verwachting in 2020

gereed.

Het programma ‘Nieuwe

Strandwal’ is een gezamenlijk pro-

ject van de gemeenten Heiloo,

Castricum en Alkmaar en de pro-

vincie Noord-Holland. Het is een

gebiedsontwikkelingsproject met

woningbouw, de ontwikkeling van

bedrijventerrein Boekelermeer, de

realisatie van een aansluiting op de

A9 en diverse groenprojecten in het

gebied. Een van de projecten onder

de noemer ‘groen’ is de nieuwe 

fietsverbinding over de A9.

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

sportveld op het landgoed Willibrordus.   
 

 
 

 
     Foto: Gertjan 

Zeeman

'Geen directe aanleiding om niet te gymmen'

Opnieuw gymlessen op Landgoed 
Willibrordus

HEILOO - De leerlingen van 

de basisscholen Obs Meander 

en Paulusschool gymmen sinds 

begin juli weer op het sportveld 

op het landgoed Willibrordus. 

Dat laten de schooldirecties, 

GGZ Noord-Holland-Noord en

de burgemeester van Heiloo

weten.

De scholen staakten hun buiten-

gymlessen voor drie weken. Dat

deden ze op verzoek van enkele

ouders van Obs Meander. Zij vrees-

den dat de veiligheid van hun buiten

gymmende kinderen in het geding

was gekomen. De ouders reageer-

den op berichten in de media over

de recente mishandeling van een

GGZ-medewerker een afdeling van

GGZ NHN, een verkrachting van

een bejaarde inwoonster door een

ex-tbs’er uit de instelling eind 2015

en een man die vorig jaar schreeu-

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

schooldirecties en de gemeente

Heiloo omschrijven de drie voorval-

len als ernstig en zeggen de onge-

rustheid van de ouders serieus te

nemen. Tegelijkertijd benadruk-

ken ze dat een directe aanleiding

voor de ongerustheid ontbreekt.

De ouders baseren zich op inci-

denten die niets met de gymles

te maken hadden, zo stellen ze.

“Leerlingen gebruiken al vijfentwin-

tig jaar naar volle tevredenheid de

gymzaal en het sportveld op het

Landgoed 
Willibrordus.

Om deze reden zetten de

Meander en de Paulusschool

hun gymactiviteiten op het

Landgoed voort. Daar hoort ook

gebruik van het sportveld bij”, zo 

schrijven de drie partijen in een 

gezamenlijke reactie.Regelmatig afstemming
Maar wat als een of meerdere

GGZ-cliënten toch een keer een

gymles verstoren, luidt de vraag

van De Uitkijkpost. De burge-

meester, de schooldirecties van

Obs Meander, de Paulusschool

en GGZ Noord-Holland-Noord

laten weten dat de gymdocenten

ten alle tijden een beroep kunnen

doen op GGZ-medewerkers op het

Landgoed. “Zij staan altijd klaar”.

Ook laten de organisaties weten dat

ongeruste ouders van harte welkom

zijn bij de GGZ NHN voor uitleg of

een rondleiding.

Niek Kuijper van GGZ NNH kijkt

met vertrouwen naar de toekomst.

“Wij houden de situatie op het

Landgoed altijd al goed in de gaten

en hebben regelmatig afstemming

met de scholen, de gemeente Heiloo

en de wijkagent. Hoewel niemand

natuurlijk kan weten hoe mensen

zich kunnen gaan gedragen. Maar

dat gevaar is er niet alleen op het

Landgoed Willibrordus, hetzelfde

geldt voor elke andere locatie.

Bovendien denk ik dat het voorde-

lig kan zijn dat er altijd hulp aanwe-

zig is op het Landgoed bij vragen

of als zich problemen voordoen.”

Schooldirecteur Koen Elbers van

Obs Meander staat vierkant ach-

ter het verhaal van Niek Kuijper.

“Ik kan je hetzelfde verhaal vertel-

len, we zitten op een lijn.” Verder

wijst hij erop dat de scholen een

eigen protocol hanteren in het geval

zich vervelende situaties voordoen.

“En dat protocol is echt niet alleen

toegespitst op het GGZ-terrein hoor,

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

reageert op het onderwerp. Hij

zegt de ongerustheid onder inwo-

ners die soms naar boven komt

serieus te nemen. Toch maakt hij

zich geen grote zorgen. “Gelukkig

gymmen de kinderen al 25 jaar met

plezier op het terrein en wonen de

cliënten over het algemeen prettig

met andere inwoners samen. Dat

doet mij als burgemeester goed om

te zien. De cliënten horen bij het

dorp en in Heiloo zijn we daar

al 86 jaar mee vertrouwd. De vei-

ligheid is in al deze jaren belang-

rijk geweest en blijft ook altijd een

prioriteit. Om die zo goed moge-

lijk te kunnen inrichten spreek ik

op reguliere basis met de betrok-

kenen zoals de GGZ-directie, de

schooldirecteuren maar ook met de

wijkagenten om te zien hoe het

gaat. Als er ongeruste gevoelens

zijn, vind ik het belangrijk dat we

met elkaar het gesprek aan blij-

ven gaan. Zo kunnen wij ook beter

monitoren hoe we zorgen dat alles

goed blijft verlopen en daar ook

naar handelen.”
Tekst: EJV Mediaproducties/ Evert Visser

De Pok�mon-rage
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Stapels post gevonden in papiercontainerHEILOO - Dat was een vreem-
de ontdekking, toen Coïntha 

Ligthart uit Heiloo nog even 

snel wat oud papier wegbracht 

na de zwemles van haar zoon: in 

de papiercontainer bij ‘t Baafje 

viel haar een stapel ongeopende 

post op. 

Ze meldde het bij de politie, die 

het verder onderzocht. Uiteindelijk 

bleken er honderden brieven te 

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

instanties als de Belastingdienst 

en zorgverzekeraars tot facturen 

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

met foto’s en het bericht kreeg lan-

delijke aandacht.
Alle post was van Sandd, liet 

Postnl aan de Uitkijkpost weten. 

Sandd berichtte: “Sandd hecht grote 

waarde aan zorgvuldige bezorging 

en we betreuren dit incident dan 

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

de post direct opgehaald. Het gaat 

om 201 onbezorgde poststukken 

die op 9 februari bezorgd hadden 

moeten worden. De poststukken 

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

werkzaam bij ons en we hebben 

onze opdrachtgevers geïnformeerd 

over het voorval en de afhandeling
ervan.”

Honderden brieven voor bewoners van Egmond-Binnen werden

gedumpt in een papiercontainer.                               Foto: Coïntha Ligthart

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

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

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

kan worden begonnen aan de opbouw.  

Foto: Suzanne Buis

Bijzonder uitzicht op de Willibrorduskerk

Intentieverklaring muziekscholen
Heiloo en Castricum getekend

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

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

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

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

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

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

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

bundelen.          

Aangeleverde foto

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

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

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

Geen ontvangen?
Bel donderdag tot 12.00 uur:

0226 331020 
(Rodi verspreiding bv)
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Drie gemeenten maken zich op  
voor maximale afvalscheiding
Uitgeest, Castricum en Heiloo akkoord met grondstoffenplan

REGIO - Nu de gemeenteraden 
het grondstoffenplan hebben 
aangenomen kunnen de voor-
bereidingen van start voor de 
invoering ervan. In Uitgeest, 
Castricum en Heiloo gaan de 
eerste maatregelen naar ver-
wachting komende winter in. 
Als eerste krijgen (de meeste) 
inwoners de container voor 
plastic, metalen verpakkingen 
en drankkartons (pmd) thuisbe-
zorgd. Binnenkort zijn de eerste 
inloopmomenten over wat het 
grondstoffenplan in de praktijk 
betekent.

Een extra container voor pmd, 
de inzameling van 2 naar 3 weken, 
meer ondergrondse containers en 
een variabel tarief voor restafval. 
In het grondstoffenplan staan deze 
en andere maatregelen om te kun-
nen voldoen aan de opdracht van 
het Rijk: maximaal 30 kilo restafval 
per persoon per jaar. In Uitgeest, 
Castricum en Heiloo stemden de 
gemeenteraden in met het plan. Nu 
kunnen de gemeenten aan het werk 
om het te gaan invoeren. Komende 
winter is de eerste stap: de pmd-
container. Een belangrijk percenta-

ge van het afval bestaat uit verpak-
kingen die goed herbruikbaar zijn. 
Met deze container verdwijnen ook 
de ‘zakken aan de paal’. Bewoners 
van appartementen krijgen geen 
pmd-container, zij kunnen hun pmd-
afval kwijt in ondergrondse con-
tainers. Daarnaast krijgen zij ook 
de mogelijkheid om groente, fruit 
en etensresten te scheiden. Na een 
periode van gewenning volgt een 
jaar later het variabele tarief voor 
restafval.

Waarom afval scheiden
Afval is grondstof. Bijna alles 

is geschikt voor hergebruik, als 
het maar goed wordt gescheiden. 
Verbranden is zonde, kost veel geld 
en wordt bovendien steeds duur-
der door belastingmaatregelen van 
het Rijk. Nu bestaat restafval nog 
voor driekwart uit herbruikbare 
grondstoffen. Het grondstoffenplan 
is erop gericht om die grondstoffen 
een tweede leven te geven.

Informatie
Als de veranderingen ingaan, krij-

gen inwoners uitvoerige informatie 
over hoe het allemaal in zijn werk 
gaat. 

Wie nu al vragen heeft of iets 
kwijt wil, kan terecht bij een inloop 
over het grondstoffenplan in het 
gemeentehuis: Castricum: maan-
dag 8 juli 10.00 - 12.00 uur; Uitgeest: 
dinsdag 9 juli, 11.30 - 13.30 uur; 
Heiloo: woensdag 10 juli, 9.00 - 11.00 
uur.

Mailen kan ook: info@uitgeest.nl, 
info@castricum.nl of info@heiloo.
nl. Meer informatie is ook te vinden 
op de websites van de 3 gemeenten: 
uitgeest.nl/afval, castricum.nl/afval, 
heiloo.nl/afval.

De leerlingen van De Zuidwester maakten kennis met ons rechts-
systeem.         Aangeleverde foto

Advocaat voor de klas!
HEILOO - De Zuidwester staat 
altijd open voor nieuwe en/of 
bijzondere lessen. Zo was er dit 
jaar het project ‘Advocaat voor 
de klas’. Door middel van een 
zeer inspirerende workshop, 
gegeven door een echte jurist 
en een echte advocaat, maakten 
de kinderen van groep 8 kennis 
met ons rechtssysteem.

Twee uur lang hebben de kin-
deren geboeid geluisterd en mee-
gedacht. In de weken die daarop 
volgden was er aan de hand van een 
infoboekje tijd om wat dieper in te 
gaan op zaken die met het recht te 
maken hebben. Vervolgens kregen 
de kinderen een aantal casussen die 
in de klas moesten worden nage-

speeld. Een groepje rechters, een 
groepje advocaten, enz. (allemaal 
in toga) ging de zaken voorbereiden 
om ervoor te zorgen dat de verdach-
ten op de juiste manier berecht wer-
den! En dat was nog niet zo makke-
lijk! De ‘rechtbank’ werd vervolgens 
in de klas gehouden onder leiding 
van twee advocaten.

Commentaar van de leerlingen: 
“Ik heb nooit geweten dat advo-
caat zijn zo’n afwisselend beroep 
is.” En: “Het lijkt mij best leuk om 
mensen die niet voor zichzelf kun-
nen opkomen te helpen!” Het waren 
erg leuke, afwisselende lessen waar 
ook de juf nog het een en ander van 
opstak!

Heiloo zet in op duurzaam wegbeheer
HEILOO - Wegen, straten, fiets- 
en voetpaden, pleinen en par-
keerterreinen, in totaal beheert 
de gemeente maar liefst 1,16 
miljoen m2 aan wegverhardin-
gen. Dit moet volgens het nieu-
we beleidsplan Wegbeheer 2018-
2022 vooral duurzaam gebeuren. 
Speciale aandacht is er voor de 
fietspaden waar comfort en vei-
ligheid vooropstaan. Daarnaast 
wordt per onderhouds- of herin-
richtingsproject gekeken welke 
duurzame materialen gebruikt 
kunnen worden.

Fietsen zonder hobbels
‘Heiloo fietsdorp’; lekker fietsen 

over strakke, gladde en veilige fiets-
paden. Dat kan als straks de fietspa-
den die kampen met wortelopdruk 
vervangen gaan worden door een 
verharding van betonelementen. 
Veelvuldig herstel van scheuren of 
het opnieuw leggen van tegels of 
asfalt behoort dan tot de verleden 
tijd. De nieuwe fietspaden gaan 
minimaal 60 jaar mee en zijn duur-
zaam en voordelig in onderhoud.

Het fietspad langs De Omloop 
richting Het Baafje is dit najaar als 
eerste aan de beurt. Anders dan bij 
de Kanaalweg worden hier de losse 
betonnen elementen in de kleur 
rood gelegd. Een deel van de ove-
rige 56 kilometer aan fietspaden in 
Heiloo is daarna aan de beurt, onder 
andere Belieslaan, Zanderslootweg, 
Het Malevoort, Zeeweg en recreatie-
gebied Noorder- en Zuiderneg.

Met de verbetering aan diverse 
fietspaden wordt ook invulling gege-
ven aan het Verkeersbeleid Heiloo 
2018 - 2030.

Duurzaamheid
Het toepassen van duurzame 

bestrating staat ook op de agenda. 
De in het verleden gebruikte mate-
rialen als asfalt- en betonklinker-
verhardingen in woongebieden, 
worden vervangen door duurzame 
gebakken klinkerverhardingen. Het 
liefst waterpasserende om ervoor te 
zorgen dat bij intensieve regenbuien 
het regenwater snel kan weglopen. 

Per onderhoudsproject wordt beke-
ken welke mogelijkheden er zijn om 
duurzame materialen te gebruiken 
met een langere levensduur en die 
minder onderhoud nodig hebben.

Een dikke voldoende voor alle 
wegverhardingen

De totale oppervlakte aan verhar-
dingen (1,16 miljoen m2) bestaat 
voor 58% uit elementverhardingen 
(klinkers, betonstraatstenen, beton-
tegels), 40% uit asfaltverhardingen 
en 2% uit andere verhardingstypen, 
zoals de schelpenpaden en beton-
verhardingen (fietspad langs de 
Kanaalweg).

“Het is onze ambitie om de kwa-

liteit van 96% van alle wegverhar-
dingen in Heiloo eind 2022 op een 
dikke voldoende te hebben,” aldus 
wethouder Rob Opdam. In 2016 
kreeg 84% van de wegen een vol-
doende en in 2018 was dit 91%. 
“Naast deze voldoende willen wij 
dit op een verantwoorde en duur-
zame manier doen. Wegen, fiets- en 
wandelpaden die veelvuldig wor-
den gebruikt krijgen daarbij voor-
rang. Ook kijken wij per (herinrich-
tings)project of wij door middel 
van subsidies of mogelijkheden om 
werk met werk te maken, nog een 
extra duurzaamheidsslag kunnen  
maken.”

Op de Kanaalweg zijn nog grijze betonelementen gebruikt. Bij de 
aanleg van nieuwe fietspaden zullen de betonelementen de kleur 
rood krijgen.          Aangeleverde foto

Bijenlint Heiloo
HEILOO - Het seizoen van de 
bijen is in volle gang. Een bijen-
volk bevat nu ongeveer 50.000 
bijen. De volken zwermen er 
lustig op los. Wij worden vrij-
wel dagelijks gebeld door men-
sen die een zwerm bijen hebben 
zien hangen. Ook wordt er veel 
gebeld voor hommelnestjes die 
in vogelnestkastjes of in de ven-
tilatiegaten van de kruipruim-
ten zitten.

Als het enigszins kan proberen 
wij de hommeltjes te laten blijven 
op de plek waar ze zijn. In de win-
ter is het nest leeg en de hommel- 
koninginnen zijn ergens anders 
heen gegaan en komen niet meer 
terug. Voor honingbijen ligt dit 
anders. Zij bouwen wel een langdu-
rig nest in spouwmuren. Dat is com-
plexer. Ook hier kijken de imkers of 
de bijen niet op deze plek kunnen 
blijven wonen. Bij overlast zal er 
ingegrepen moeten worden. Dat is 
niet altijd makkelijk. De honingbij 
is een inmiddels beschermde dier-
soort.

In uw tuin zult u nu ook de 
honingbijen en hommels veelvuldig 
tegenkomen. Als het goed is (en u 
niet direct in paniek raakt) merkt 

u dat deze twee insecten eigenlijk 
helemaal niet in u geïnteresseerd 
zijn. Ze vliegen wel langs u, maar 
dan ook echt langs u. Ze willen 
alleen maar naar de bloemen toe. 
Als imkers hebben we het deze peri-
ode druk met het observeren van de 
bijenvolken. We willen ze gezond 
houden. Dat betekent dat we con-
troleren op mogelijke ziektever-
schijnselen. De bijenkasten moeten 
ook schoongehouden worden, door 
regelmatig oude wasraat te vervan-
gen door nieuwe vellen was die de 
bijen dan weer uitbouwen.

Het zwermen van volken gaat 
deze periode dus gewoon door. Als 
u een zwerm ziet hangen of andere 
vragen heeft, neemt u dan contact 
op met een imker.

Op 14 juli zijn de open imkerij 
dagen. U kunt dan een kijkje komen 
nemen bij de imkerijen. Veel plezier 
met de honingbijen en hommels en 
andere vriendelijke insecten in uw 
tuin.

Tip: probeer eens van heel dicht-
bij te bekijken hoe een honingbij 
een bloem bezoekt. Hoe langzamer 
u beweegt, hoe minder u door de bij 
gezien wordt.

Een bijenvolk in een boom op de Haesackerlaan. 
                 Foto: Joost van der Werf

 
Ingezonden gedichtje: 
 
Wij hebben vernomen, 

dat er een eind aan de  

Uitkijkpost moet komen! 

Daar zitten mensen om te zeuren, 

maar dat zal echt niet gebeuren.

Mevrouw Dekker, 81 jaar
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Ook eens proberen? 
3 verse 

maaltijden
naar keuze

VERS GEKOOKT
Ken je dat gevoel?

Dat je zin hebt in lekker maar ook echt eten.

Puur en zonder rare toevoegingen.

Bij Uitgekookt kennen we dat gevoel.

Daarom koken we alles vers.

Met de beste en verse ingredienten en eigen recepten.

Dat is gezonder, lekkerder en smaakt beter.

Onze maaltijden zijn eenvoudig online en telefonisch te

bestellen en worden gratis thuisbezorgd.

Gratis

&
 gekoeld

thuis bezorgd!

H��� ���v��� ���e���d��� ���c���e���
t���v���e���o���b���r���g

P���o���i���, ���r���b��� ���o���r 
a���h��� (g���i���e���g���)

E���o���g �� ���w���e���n 
m���e���n �� ���n

Wat kunnen wij u bieden

ALS BESTE
UIT DE TEST

V���e ��g���iën���, ���r���t �� ���v���m���s 
b���e���o���r ��l���e ��e��� ���e��

W���l���s ��u���u���2���e���h���e��� 
m���t���e�, ��� ���g���d���e���e���!

G���k���i���t���f���s���o���i���n���
w���i���b���e���n

01

04

02

05

03

06

Bestel via   UITGEKOOKT.NL  of bel  085-040 60 65 

12.95
Voor maar

Onze 5 
beloftes
1. verse ingrediënten 
2. dagvers gekookt
3.  geen verplichtingen
4.  veel keuze
5.  persoonlijk bezorgd

Als enige in heel Nederland!

Maaltijd van 
de  maand

Spinazieschotel 
met rundergehakt

Seizoens-topper!
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Samenspraak bekijkt kunst
HEILOO - Volwassenen die 
onze taal nog niet goed beheer-
sen kunnen naar Samenspraak. 
Elke donderdag komt de 
Samenspraakgroep bij elkaar 
in de bibliotheek. Daar wordt 
gesproken en gelezen. 

Er wordt ook gewerkt aan woor-
denschat en grammatica. Vaak 
betreft het vluchtelingen met sta-
tus die in Heiloo wonen, maar 
ook expats komen naar de lessen. 
De vrijwilligersgroep Heiloo voor 
Elkaar verzorgt de lessen in samen-
werking met de bibliotheek.

Voor de zomervakantie gaat de 
Samenspraakgroep altijd op ‘school-
reisje’. Deze keer lag het reisdoel 
dicht bij huis: het gemeentemuseum 
en de Grote Kerk in Alkmaar.

In de week voor het uitje ver-
zorgde een medewerkster van de 
bibliotheek van Alkmaar een les 
over kunst kijken. Er werd gekeken 
naar schilderijen uit het Alkmaars 
Museum. Er werd steeds nage-
dacht over wat je ziet, wat je denkt 
en wat je je afvraagt bij een kunst-
werk. De nadruk hierbij lag op de 
Nederlandse taal.

Een week later kwam het school-
reisje. Velen werden met de auto 
gebracht, enkelen gingen per fiets. 
In het museum werden kunstwer-
ken van de Bergense School beke-
ken. Men vond de kunst somber 
en toch ook mooi. Alle deelnemers 
konden een favoriet schilderij kie-
zen en daarbij vertellen wat hen 
aansprak.

Na het museumbezoek werd er 
samen geluncht. Tijdens de lunch 
zong Neshat een Italiaans lied. 
Hierna vertrok de groep naar de 
Grote Kerk. De foto’s van plaats-
genoot Hellen van Meene over de 
werken van barmhartigheid kregen 
alle aandacht. Enkele deelnemers 
brandden kaarsjes. Anderen geno-
ten van het orgelspel.

Veel aandacht voor de kunstwerken.          Foto: Joop Tulp

Gemeentehuis Heiloo.                   Foto: Gertjan Zeeman

Heiloo op 14e plek  
ranglijst beste gemeenten

HEILOO - Heiloo staat op de 
14e plaats in de top 50 van beste 
gemeenten van Nederland. Dat 
blijkt uit onderzoek van week-
blad Elsevier in samenwerking 
met Bureau Louter. Daarmee 
is Heiloo na Edam-Volendam 
de beste gemeente boven het 
Noordzeekanaal om te wonen.

Elsevier en Bureau Louter ver-
gelijken in een pas gepubliceerd 
onderzoek alle 380 gemeenten in 
Nederland met elkaar. Deze toetsen 
zij op punten als onderwijs en kin-
deropvang, winkels, zorg en vrije-
tijdsvoorzieningen.

Op drie punten is Heiloo zelfs 
de beste gemeente boven het 
Noordzeekanaal. Zo staat het 
Blockhovepark op de 6e plaats van 
beste woonbuurten in Nederland. 
Het onderzoek gaat ook over wonin-
gen en voorzieningen. Voor jonge 
gezinnen staat Heiloo op nummer 
12; de kans voor hen om in Heiloo 
een geschikt huis te vinden is 20%. 
Voor hoogopgeleide stellen tussen 
45 en 65 jaar staat de gemeente op 
plaats 14; de kans dat zij in Heiloo 
een geschikte woning kunnen vin-
den is 32%.

Sportraad 
HEILOO - De redactie van 
Uitkijkpost ontving een brief van 
de Sportraad. Deze brief heeft 
de Sportraad op 1 juli verzonden 
naar de burgemeester, wethou-
der en gemeenteraadsleden van 
Heiloo. De brief bevat kritiek van 
de Sportraad op het beleid van de 
gemeente op het gebied van sport 
en bewegen. De Sportraad signa-
leert dat er in Heiloo geen enkele 
kennis, visie en beleid bestaat om 
enige ontwikkeling te promoten, 
die het nationale sportakkoord 
voorstaat.

In de brief stelt de Sportraad het 
volgende: “Vanuit de nationale 
politiek zijn er ambitieuze doel-
stellingen uitgesproken op het 
gebied van sport en bewegen. 
Het nationale sportakkoord stelt 
hiervoor € 420 miljoen per jaar 
beschikbaar. Tot onze grote schrik 
wordt de noodkreet vanuit Den 
Haag om sporten en bewegen op 
lokaal niveau te promoten op geen 
enkele manier vertaald in Heiloo. 
Sterker, er wordt niet eens actie 
ondernomen om aanspraak te 
maken op een deel van de enorme 
subsidie. Wij vragen ons als 

Sportraad, mede namens de lokale 
sportclubs, vertwijfeld af hoe dit 
kan. Waarom is Heiloo zo passief? 
Waarom wordt er geen enkele 
poging ondernomen om aanspraak 
te maken op een deel van deze 
subsidie?”

Ook zegt de Sportraad: “Via 
NOC*NSF werden in 2018 mid-
delen ter beschikking gesteld: er 
is door Heiloo niets mee gedaan. 
Het huidige nationale sportak-
koord: navraag leert dat er in het 
gemeentehuis niemand enig idee 
heeft hoe hier aanspraak op moet 
worden gemaakt. Wij als Sportraad 
hebben in Almere ons oor te luiste-
ren gelegd. Ambitieuze gemeenten 
als bijvoorbeeld Almere, Alkmaar 
en Amsterdam zijn al lang bezig 
om alle mogelijke subsidies op 
te eisen. Zolang er apathische 
gemeenten als Heiloo bestaan, 
wordt hun aandeel van de ‘buit’ 
groter en zal er een tweedeling 
komen tussen letterlijk actieve 
gemeenten en passieve gemeen-
ten. Met alle mogelijke gevolgen 
voor de inwoners van dien.”

Voor de gehele brief verwijzen wij 
u naar www.uitkijkpost.nl.

 
Actief in de zomer! Heeft u tips?
HEILOO - Voor de krant van woensdag 10 juli is de redactie druk bezig 
met het thema ‘Actief in de zomer’. In dit thema zetten we voor u allerlei 
activiteiten op een rijtje die in Heiloo en omstreken plaatsvinden tijdens 
de zomerperiode.

Heeft u nog een leuke tip voor  
onze activiteitenkalender of  
wilt u een activiteit extra in  
het zonnetje zetten? Neem  
dan uiterlijk vrijdag 5 juli  
contact met ons op via  
verkoop@uitkijkpost.nl.

Foto: Pixabay

 
 
 
HEILOO - De kinderen van 
de Kidsredactie kregen de 
opdracht om iets te schrijven 
over wat ze tijdens hun vrije 
dagen hebben gedaan. Saartje 
schreef het volgende:

Lanta Strand.

We gingen naar het strand, niet 
alleen we gingen met mijn beste 
vriendin Lanta en haar moeder  

 
en zusje. We gingen lekker in het  
zand spelen en natuurlijk lekker 
wat eten en drinken. Lanta en ik 
hadden allebei kuilen gegraven 
en we waren zelfs nog in de zee, 
daar hebben we ook spelletjes 
verzonnen. Oh en ik heb nog 
niet verteld op welk strand we 
waren, we waren naar Egmond 
aan Zee en we zaten bij Nautilus 
en hebben nog een ijsje gehaald. 
We vonden het wel jammer dat 
Lanta weer naar huis moest,  
 

 
maar we hebben er toch een 
leuke dag van gemaakt!

Saartje

Vakantieverhaal

Stichting Groeyers bundelt kennis  
binnen kind- en jeugdontwikkeling

REGIO - Forte Kinderopvang 
en Stichting Kinderopvang Den 
Helder (SKDH) zijn voornemens 
hun kennis van kind- en jeugd-
ontwikkeling te bundelen in 
een nieuwe stichting, genaamd 
Groeyers. 

Stichting Groeyers heeft als doel 
om kennis, netwerken en ervarin-
gen samen te brengen. Zo kunnen 
er nieuwe initiatieven en activiteiten 
ontplooid worden, die bijdragen aan 
alle aspecten in de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren van 0 t/m 18 
jaar. De nieuwe stichting wordt een 
kennis-, ontwikkel- en expertise-
centrum, dat toegankelijk en vooral 
laagdrempelig is voor alle kinderen 
en jongeren buiten de grenzen van 

de kinderopvang. Door de krachten-
bundeling in producten, diensten en 
activiteiten wil Groeyers bijdragen 
aan de ontwikkeling van de vaardig-
heden en eisen die de toekomstige 
maatschappij aan onze jeugd stelt. 
Ook stelt Groeyers zich ten doel om 
met haar dienstenaanbod ouders te 
ontzorgen en ondersteunen.

De bestuurders van beide kin-
deropvangorganisaties hebben dit 
initiatief genomen omdat zij de 
overtuiging hebben dat kind- en 
jeugdontwikkeling verder reikt 
dan alleen kinderopvang. Door het 
bundelen van expertise van beide 
organisaties kan stichting Groeyers 
verder denken en doen dan het 
reguliere aanbod.

Joost Korver en Esther Zijl, 
bestuurders van Groeyers: “Als 
bestuurders van maatschappelijke 
kinderopvangorganisaties vinden 
wij het belangrijk dat elk kind de 
kans krijgt om zich optimaal te ont-
wikkelen. We zijn ervan overtuigd 
dat we met innovatie en gezamen-
lijke inzet, bestaande drempels 
kunnen overbruggen. Samen weet 
je nu eenmaal meer, kun je meer 
en bereik je meer. Die kennis en 
ervaring over kinderen en jongeren 
bundelen we straks in Groeyers”. 
De nieuwe organisatie gaat kort na 
de zomer van start, waarnaast zowel 
SKDH als Forte Kinderopvang zelf-
standig blijven bestaan.

Dojo ‘t Loo start actie 
voor AED

HEILOO - Sportvereniging Dojo 
‘t Loo is een actie gestart om 
geld op te halen voor een AED in 
de buurt van de Bergeonstraat. 
Met een AED binnen handbereik 
tijdens een hartstilstand heb je 
meer kans op overleven.

Via het platform BuurtAED.nl van 
de Hartstichting kunnen buurtbe-

woners geld ophalen om zo samen 
een levensreddende AED te kopen. 
Het was de bedoeling om binnen 
één maand € 1.660 euro op te halen 
voor de AED, maar er is inmiddels 
al € 2.735 binnen. Initiatiefnemer 
van de actie, Joyce Houtenbos, 
werkzaam als verpleegkundige en 
vrijwilliger bij sportvereniging Dojo 
‘t Loo, is de actie gestart.
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Easyslim.nu Hoorn hoorn@easyslim.nu
06 406 984 12

Of boek nu online via www.easyslim.nu

                         van onze klantenSimpel, Snel, Slank!

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

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

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

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

Verlies

WAT JIJ WILT!

NÚ IS AFVALLEN WEL LEUK!

5 KG

10 KG15 KG

20 KG

25 KG

30 KG
35 KG

40 KG 45 KG

50 KG

Easyslim.nu Limmen | limmen@easyslim.nu
tel 06 85852603

Of boek nu online via www.easyslim.nu
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Wat doen Anita Harteveld en 
Rina de Jong nou?

HEILOO - Het Vrijwilligers 
Informatie Punt laat in de 
rubriek ‘Wat doe jij nou?’ een 
vrijwilliger aan het woord, in dit 
geval twee.

Er zijn winkels waar je puur 
voor je plezier naar binnen gaat… 
Bij binnenkomst word ik hartelijk 
ontvangen door Anita Harteveld en 
Rina de Jong, beiden werkzaam als 
vrijwilligster in de mooi gerestylde 
Wereldwinkel Heiloo. De winkel 
heeft tot doel om eerlijke handel 
te bevorderen door de makers van 
producten in Afrika, Azië en Latijns-
America een goede prijs te beta-
len. De winkel is gevestigd aan de 
Stationsweg 105.

Anita werkt nu een jaar of zes in 
de winkel en met plezier. In haar 
betaalde werkzame leven werkte zij 
buiten Heiloo. Om nieuwe contac-
ten op te doen heeft ze bewust de 
keuze gemaakt om vrijwilligerswerk 
in eigen dorp te zoeken. Anita vindt 
het heel bijzonder om de basisge-
dachte van de organisatie te onder-
steunen. Ze is in Indonesië geweest 
en heeft met eigen ogen gezien wie 
de mensen achter de producten 
zijn en hoe de artikelen gemaakt 
worden. Ze heeft een werkplaats 
bezocht die al 25 jaar levert aan 
Wereldwinkels in Nederland! “De 
mensen daar zijn heel enthousiast 
over de Wereldwinkel.”

Rina werkt hier al meer dan der-
tig jaar! Ook voor haar was het des-
tijds ‘de formule’ die aansprak. “Je 
helpt de mensen zo een beter leven 
op te bouwen. Van het verdiende 
geld kunnen ze bijvoorbeeld hun 
kinderen naar school laten gaan.” 
Rina is zelf koffie gaan plukken in 
Nicaragua en heeft bij de lokale 
bevolking gelogeerd. Ze bezocht 
daar ook een chocoladefabriek en 
heeft zo verschillende processen 
van dichtbij kunnen zien.

In de winkel worden de klanten 
geïnformeerd over de herkomst 
van de producten door bordjes met 
informatie en er hangt een scherm 
waarop te zien is hoe en waar de 
artikelen gemaakt worden. Het is 
toch een mooi idee om een cadeau-
tje voor iemand te kopen en daar-
mee ook nog een ander te helpen!

De opbrengst van de verkoop 
gaat, na aftrek van de vaste lasten, 

naar goede doelen. Het is duidelijk 
dat een steentje bijdragen aan een 
beter leven voor de minder bedeel-
den een belangrijke drijfveer is om 
voor dit vrijwilligerswerk te kiezen, 
maar wat brengt het de dames zelf? 
Het heeft hun blik verruimd. “Je 
leert van alles, hoort over verschil-
lende landen en het is ook leuk dat 
je weer collega’s hebt. Het geeft 
‘schwung’ aan je leven.” “Wat het 
extra leuk maakt is dat we ongeveer 
een keer per jaar met alle collega’s 
van de winkel in Heiloo bij elkaar 
komen om iedereen weer eens te 
zien.”

Soms gaat er een medewerker 
mee inkopen doen en met enige 
regelmaat krijg je de mogelijkheid 
om deel te nemen aan een cursus 
of training. Er zijn veel vaste klan-
ten die de zaak bezoeken. De koffie 

vindt gretig aftrek, maar ook voor 
originele cadeautjes weten mensen 
de winkel te vinden. Maar wist je 
dat je bij de Wereldwinkel Heiloo 
een abonnement kunt nemen op 
een groente- en fruitpakket zodat je 
wekelijks verse, biologische groen-
ten en fruit in huis hebt?

Er komen klanten binnen en het is 
inmiddels tijd voor twee andere col-
lega’s om het werk over te nemen 
voor de middagshift. Tijd voor mij 
om een eind aan het interview te 
maken, al had ik nog wel even door 
kunnen praten met de dames. Hun 
enthousiasme werkt aanstekelijk. 
Ik heb de indruk gekregen dat, wat 
Anita en Rina betreft, werken in de 
Wereldwinkel een wereldbaan is!

Petra van den Berg

Anita Harteveld (l) en Rina de Jong.                    Foto: Petra van den Berg

Als begeleider bezorg je de deelnemers een onvergetelijke week.
            Aangeleverde foto

Zomerkamp Heiloo zoekt 
kampleiding

HEILOO - Dit jaar vindt voor de 
tweede keer Zomerkamp Heiloo 
plaats. Een week lang vermaken 
in totaal 75 kinderen zich op het 
terrein van de ijsbaan in Heiloo. 
Verdeeld in drie leeftijdsgroe-
pen, van basisschool groep 3 t/m 
groep 8, worden diverse activi-
teiten aangeboden op het gebied 
van sport, natuur en spel.

Voor het kamp dat van 15 tot 
en met 19 juli wordt georgani-
seerd wordt nog uitbreiding van de 
kampleiding gezocht. Ben of ken 
jij iemand die het leuk vindt om 
met kinderen te werken, kom je uit 
of woon je in (de omgeving van) 
Heiloo en heb je van maandag 15 
juli t/m vrijdag 19 juli nog niks te 
doen? Dan zoeken wij jou! Een té 
gekke week voor de kinderen, maar 
ook voor jou als begeleider!

Wat vragen wij: 
- Je bent tussen de 16 en 30 jaar 
- Je vindt het leuk om met kinderen     
  te werken 
- Je bent van maandag 15 juli t/m  
  vrijdag 19 juli beschikbaar

Samen met een aantal andere 
vrijwilligers begeleid je een groepje 
kinderen tijdens verschillende acti-
viteiten. In dit gezellige team heb 
je inspraak in voorbereiding, bouw 
je een band op met elkaar maar 
ook met de kinderen en kun je een 
waardevolle rol vervullen voor deze 
kinderen.

Als de kinderen ‘s middags weer 
naar huis gaan, bereiden wij de dag 
erna voor en genieten we met zijn 
allen van een lekkere avondmaal-
tijd. We slapen thuis, zodat we er de 
volgende dag weer met frisse ener-
gie er tegenaan kunnen!

Wil je meer informatie of rea-
geren neem dan contact op met 
Jongerenwerk Heiloo of reageer 
via www.vrijwilligersvacaturebank-
heiloo.nl/vacature/2891.

Tip voor bloemetjes  
voor de bijtjes

HEILOO - Een mooi initiatief! 
Een bewoner van de Spiegellaan 
in Heiloo wilde langs de muur 
van haar patio een border met 
wilde bloemen aanleggen. 

Echter, de strook groen die zij daar-
voor wilde gebruiken is openbaar 
gebied. De vrouw zocht contact 
met gemeente Heiloo en stelde 
haar idee voor. De reactie van de 

gemeente was positief. Men vond 
het een heel goed idee om dit aan 
te leggen voor de bijen en vlinders. 
Ook vond men het een verrijking 
van het straatbeeld. Misschien is het  
een tip voor andere bewoners om 
zo bij te dragen aan het behoud 
van bijen en vlinders. Check wel 
even bij de gemeente of het mag,  
wanneer je dit op openbare grond 
wilt doen.

Border met wilde bloemen.         Foto: Tea Blaauw

Voorspeelmiddag Muziekwerkplaats
EGMOND AAN DEN HOEF - 
Zaterdag 22 juni werd de aula 
van de Sint Jozefschool in 
Egmond aan den Hoef omge-
toverd tot concertzaal. De 
zaal stroomde vol met ouders, 
familie en vrienden van 
jonge, ambitieuze muzikan-
ten. De voorspeelmiddag van 
Muziekwerkplaats Egmond ging 
van start.

In een gevarieerd programma lie-
ten de leerlingen horen wat zij in 
de wekelijkse muzieklessen bij de 
Muziekwerkplaats geleerd hadden. 
Zij gaven solo-optredens, speelden 
samen of lieten zich door de docent 
begeleiden. De hoogtepunten van de 
middag waren een vrolijke Gavotte 
op dwarsfluit en een boogiewoogie-
improvisatie met gitaar en piano.

Deze voorspeelmiddag was een 
van de twee jaarlijkse uitvoeringen 
van Muziekwerkplaats Egmond 
waarbij de leerlingen elkaar kunnen 
inspireren en podiumervaring kun-
nen opdoen.

Tijdens de voorspeelmiddag kunnen de leerlingen podiumerva-
ring opdoen.         Aangeleverde foto
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'Easyslim.nu werkt!' 
Behandelingen verwijderen vet en trainen spieren 
LIMMEN - Dat afslanken ook anders kan, bewijst Easyslim.nu. Al meer 
dan vijftig vestigingen door heel Nederland volgen het voorbeeld van Karin 
Hut-van Meerten, die Easyslim.nu in 2015 in Nederland introduceerde. 
Karin van Twuyver opende op 1 november 2017 in Limmen haar deuren.

Bij Easyslim.nu vinden klanten geen fitnessapparaten maar behandelka-
mers waar zij aangesloten worden op een geavanceerd apparaat. Hiermee 
worden vetcellen geleegd via ultrasound, en op hetzelfde moment worden 
de spieren getraind via elektrostimulatie. Hierdoor gaat afslanken snel en 
zonder enige inspanning. “De spieren worden veel intensiever getraind dan 
in de sportschool, en zonder gevaar op blessures. Ook cellulite wordt min-
der, en de huid strakker.

Easyslim.nu, Schipperslaan 4H, Limmen, tel. 06 85852603,  
limmen@easyslim.nu.

"Door Maaltijdservice Uitgekookt eet ik met meer 
smaak een stuk gezonder" 
REGIO - Bij mooi weer gaan veel mensen eropuit of genieten van een 
vakantie. Maar vooral ouderen hebben tijdens de zomer last van de warm-
te en blijven binnen.

Martie is een van die ouderen. “Zelf koken is geen optie, want ik kan alleen 
geen boodschappen doen omdat ik slecht ter been ben. Normaliter doe ik 
samen met mijn kleindochter boodschappen, maar zij heeft vakantieplan-
nen. Via een kennis ben ik bij Uitgekookt terechtgekomen.”

Martie vervolgt: “Door Maaltijdservice Uitgekookt eet ik een stuk gezonder 
en heb ik meer aanspraak. Op maandag- en donderdagavond komt vaste 
bezorger Gert de maaltijden bezorgen. We maken dan altijd even een kort 
praatje. Ik krijg van Gert het weekmenu op papier bij mijn bestelling, het 
menu vul ik in en geef ik de volgende keer weer aan hem mee. Het is erg 
gemakkelijk om de maaltijden op deze manier te bestellen, met de compu-
ter kan ik namelijk niet zo goed overweg.”

Ook genieten van een heerlijke maaltijd van Uitgekookt? Vraag vandaag 
nog een proefpakket aan via 085 - 0406065 of www.uitgekookt.nl. De maal-
tijden van Uitgekookt zijn ambachtelijk, voedzaam, gezond en vooral lek-
ker. Het is een koelvers concept, zoutarm en zonder onnodige toevoegin-
gen. Door te werken met verse ingrediënten blijven de vitamines behouden 
en dat proeft u direct!

I N G E Z O N D E N    M E D E D E L I N G E N Middeleeuws slotfestijn Slotkwartier
EGMOND AAN DEN HOEF - 
Zaterdag 6 juli kunnen bezoe-
kers van het Slotkwartier in 
Egmond aan den Hoef weer 
genieten van middeleeuws spek-
takel rond de slotfundamenten. 

Vanaf 10.00 uur is iedereen van 
harte welkom om een 15e-eeuws 
kampement te bezoeken en te 
zien hoe het leven in de middel-
eeuwen was. Zo werd er geschil-
derd en geborduurd en werd er 
leer bewerkt. Bezoekers mogen 
zelf tingieten om zo een eigen sou-
venir te maken. Op verschillende 
tijden worden ook demonstraties 
zwaardvechten en boogschieten 
gegeven. Natuurlijk mogen kinde-
ren zelf ook een poging doen om 
een zwaard te hanteren of een paar 
pijlen te schieten. Om 11.00 uur, 
13.00 uur en 15.00 uur speelt thea-
terduo Kees & Koos de leuke voor-
stelling RIDDERS! Hierin beleven 
vier bezoekers spannende avontu-
ren als ze vast komen te zitten in 
een kasteel. De openluchtvoorstel-
ling is prima te bekijken vanaf het 
gezellige terras op het pleintje voor 
bezoekerscentrum Huys Egmont. 
Binnen is er natuurlijk ook van alles 
te zien. Zo is er nog de hele zomer 

de expositie ‘Verdwenen verle-
den’, waarbij op grote panelen vele 
inmiddels verdwenen gebouwen en 
situaties zijn te zien. Het geeft een 
goed beeld van de veranderingen in 
de drie Egmonden in de afgelopen 
honderd jaar.

Het Slotfestijn begint zaterdag 
om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis. Kijk voor meer 
informatie en het volledige pro-
gramma op www.slotfestijn.nl.

Welkom in de middeleeuwen.       Foto: Martijn Mulder / Historisch Egmond

Roderick Taylor exposeert  
in de Ter Coulsterkerk

REGIO - In de koffiezaal van 
de Ter Coulsterkerk exposeert 
Roderick Taylor uit Egmond 
aan Zee met een serie schilde-
rijen (olieverf en acryl) die een 
kijk geven op het mooie Noord-
Hollandse landschap.

Roderick (geboren in 1946 te 
Leicester, Engeland) begon met 
schilderen in 1993 bij stichting 
‘Anders Actieven’ in de oude school, 
thans Huize Egmont, te Egmond 
aan den Hoef. Dit deed hij onder 
leiding van Andrez, een markant 
figuur in de Egmonden en omstre-
ken. Ruim een kwarteeuw later en 
via diverse omzwervingen waar-
onder Tintoretto (Heiloo) en Mary 
Koekenbier (Bergen), belandde 
Roderick op zijn huidige plek bij 
Perspectief te Castricum.

Roderick heeft eerder geëx-
poseerd in verschillende kerken, 
buurthuizen en op kunstmarkten. 
Hij noemt zijn werk eerder rea-
listisch dan impressionistisch, al 

vallen sommige van zijn werken 
in beide categorieën. Roderick 
wordt geïnspireerd door diverse 
kunstenaars, zoals Jan Groenhart 
(Bergen), Rob Houdijk (Alkmaar) 
en J.M.W. Turner.

Zijn werk is van 3 juli tot en met 
31 juli te bezichtigen in de koffiezaal 
van de Ter Coulsterkerk.

Een werk van Roderick Taylor.        Aangeleverde foto

 

Wandeling door de 
Wimmenummerduinen

Zomer in het zeedorpenlandschap

EGMOND AAN ZEE - De maan-
delijkse wandeling in het 
Egmondse duingebied start 
op zondag 7 juli om 10.00 uur 
bij het Sportcentrum aan de 
Watertorenweg te Egmond aan 
Zee. 

We lopen dan door het zeedor-
penlandschap, deels over smalle 
paadjes en mul zand. Rond deze tijd 
van het jaar is er veel kleur in het 
duin door de bloeiende duinflora, 
die typisch is voor het zeedorpen-
landschap.

De wandeling wordt geleid door 
een natuurgids van IVN en duurt 
ongeveer 2 uur. Men dient zelf te 
zorgen voor een toegangskaart voor 
het Noordhollands Duinreservaat 
van PWN. Een donatie (richtlijn  

€ 2,50) wordt op prijs gesteld. Voor 
nadere inlichtingen kunt u mailen 
naar hanneke@jpdg.nl of bellen:  

072 - 5337601. Of kijk op onze web-
site: www.ivn.nl/nkl.

Landje in de zomer.         Aangeleverde foto

LIMMEN - De jaarmarkt in Limmen op 26 juni j.l. was gezellig 
druk en goed bezocht. De dames bij de kraam van de Zonnebloem 
werden heel vrolijk van dit blije jongetje.                   Aangeleverde foto

Blije bezoeker jaarmarkt
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Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail: hoetjesbouw@hetnet.nl
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w w w. s c h i l d e r b o l t e n . n l

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

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

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

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

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

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

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

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

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

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

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

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

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

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

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

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

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

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

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

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

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

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

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

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

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

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

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

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

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

BOUWBEDRIJF KLAVER

Kennemerstraatweg 199

1851 BE Heiloo
Telefoon (072)5330287

(072)5340307
06 51615523

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

VOOR V.V.E. BEHEER EN BOUWKUNDIG ADVIES

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

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

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

☎ 072 5064133

Meubelatelier DE SCHOUW

Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

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

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

e 40
e 25

Handelsweg 6b  |  1851 NX HEILOO  |  T 06 28800333

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

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

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

☎ 072 5064133
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Schildersbedrijf

“Zwart”
De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo

� 06 55 13 13 06

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

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

Boomverzorging: inkorten, snoeien, kappen,
rooien, standplaatsverbetering

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 55 per maand.
Eerste plaatsing 

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

Erkend pedicure
Diabetenvoetzorg
Reumavoetzorg
Voetkundig advies
Schoenadvies
Nagelregulatie
Nagelreparatie
Schimmelbestrijding

Behandeling ook ’s avonds en op zaterdag. 

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

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

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

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

(9-12 uur)

•binnen- en buitenwerk

•ambachtelijk vakwerk

•snelle offertes

•uitstekende service

www.solexverhuurakersloot.nl

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

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

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

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

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

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

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

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

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

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

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

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

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

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

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

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

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

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

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

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

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

advertentie is niet mogelijk.

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

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

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

S ta t i onsp l e i n  3b ,  1 8 5 1  LN H e i l oo
(072 )  532  46  00 ,  0 6  2 9  044  945  
sh l @l vmdes i gn .n l ,  ww w. l vmde s i gn . n l
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DI. WO.  DO. 08.30-17.30 UUR
VRIJDAG 08.30-20.00 UUR
ZATERDAG 08.30-12.30 UUR
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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
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www.locastechniek.nl
� 072 5333481

Ma. t/m vrij. van 8.00 - 12.00 uur.
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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
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1851 PG Heiloo
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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

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

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

verkoop@uitkijkpost.nl
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Zwaardvis-, NOB- en 
Dolfijndiploma’s bij Loos

HEILOO - Het was druk met 
leerlingen van Zwembad Loos in 
zwembad De Hout. De leerlin-
gen waren klaar om hun hoge-
re zwemdiploma te halen. De 
een zwom met laarzen aan, de 
ander met een heel regenpak, ze 
zwommen onder water op hun 
rug of klommen in een rubber-
bootje. Niets was deze leerlin-
gen te gek.

De volgende leerlingen behaalden 
hun diploma:

Zwaardvis: 
Brons: Nine Westerman. 
Zilver: Jarin Nebbeling, Yuri Inoue.

NOB: 
A: Esmee Meijer, Lieve Koet, Rijk 
Koet, Lotte van Cronenberg, Saar 
Korver, Jarin Nebbeling. 
B: Martijn Oort, Sebas van der Poel.

Dolfijn: 
Brons: Rocco de Graaf, Bart Oort, 
Matthijs Ligthart. 
Zilver: Deborah Belleman, Sebas 
van der Poel, Jolien van der 
Poel, Sarah Ligthart, Elise Stam, 
Ellemieke Jurrius. 
Goud: Rianna Venema.

Goed gedaan kanjers!         Aangeleverde foto

HEILOO - Nienke van atletiekvereniging Trias is afgelopen 
weekend Nederlands kampioen geworden op de 100 meter hor-
den meisjes B. Zij heeft nu niet alleen de indoor- maar ook de 
outdoortitel op zak. Tevens was de tijd van 13.71 een nieuw per-
soonlijk record.         Aangeleverde foto

Nienke Madderom Nederlands kampioen 100 meter horden

Zilver en goud voor GTH op het NK
HEILOO - Acht meiden van 
Gymnastiek- en Turnvereniging 
Heiloo sprongen het NK tram-
polinespringen in Ahoy. Zij kwa-
men individueel en/of synchroon 
in actie.

In de ochtend werd individueel 
gesprongen. Bij de jeugd kwamen 
Khee, Sjoerdje en Elise in actie, bij 
de junioren Silke en bij de senioren 
Brechtje. Alleen Silke wist helaas 
niet de finale te halen. In de finale 
sprongen alle vier de meiden een 
geweldige oefening, wat resulteerde 
in vier medailles. Khee haalde zil-
ver en Elise, Sheila en Brechtje zijn 
Nederlands kampioen geworden.

Door vier koppels van GTH werd 
er synchroon gesprongen. Het kop-
pel Sjoerdje en Nicole sprong een 
mooie verplichte oefening; ook de 
keuzeoefening werd netjes gespron-
gen door de meiden, maar ze haal-
den helaas net niet de finale. De 
andere twee koppels Sheila en Khee 
en Elise en Brechtje wisten zich te 
plaatsen voor de finale. In de finale 
sprongen Sheila en Khee een keu-
rige keuzeoefening waarmee ze een 
mooie vijfde plaats behaalden. Elise 

en Brechtje lieten een geweldige 
keuzeoefening zien en wisten daar-
mee het zilver te pakken. De vol-
gende dag sprong het koppel Silke 
en Mila de wedstrijd en plaatste zich 
voor de finale. In de finale sprongen 

zij een sterke keuzeoefening en ook 
zij mochten het zilver in ontvangst 
nemen. GTH is supertrots op alle 
meiden, een topprestatie! Voor 
meer info: www.gthgymnastics.
com.

Sjoerdje, Nicole, Khee, Elise, Sheila en Brechtje.       Aangeleverde foto

Allemaal geslaagd voor judobandexamen
HEILOO - Zondag 30 juni was 
het tijd voor de bandexamens 
van de judoka’s van Dojo ‘t Loo. 
Vooraf hadden alle judoka’s 
hard geoefend tijdens de extra 
trainingen om alle technieken zo 
goed mogelijk te laten zien aan 
de examinatoren en het publiek. 
Met succes, want ondanks de 
zenuwen bij sommige judoka’s 
zijn ze allemaal geslaagd voor 
hun volgende band!

Voor de gele band zijn Stan 
de Boer, Parker le Loux, Jorre 
Schadé, Liv Veldt, Sven Walta, 
Bram Sterk, Ian Dekker en Sam 
van Hove geslaagd. Sander Bos, Sil 
Elfring en Sam van der Veek moch-
ten een oranje band omknopen. 
Michelle Otto, Lucas Haasnoot, 
Roan Krom, Jesse Molen en Luuk 
van Waggendorff van Ryn haalden 
hun groene band en voor blauw zijn 
Matt de Ruijter en Pablo van Ginkel 
geslaagd. Klaas de Jager en Reinier 
L’Abee dragen voortaan een bruine 
band.

De trotse geslaagden en hun trainers.       Aangeleverde foto

Limmen JO19-1 viert promotie  
naar 4e divisie

LIMMEN - Zondag 16 juni werd 
voor de jongens van Limmen 
JO19-1 een gedenkwaardige 
dag. Een lang seizoen in de 
hoofdklasse A werd met een 
periodekampioenschap en een 
tweede plaats in de eindstand 
afgesloten. Vervolgens werd er 
in de eerste nacompetitiewed-
strijd met 7-0 ruim gewonnen 
van WSV 1930 uit Wormer.

De tweede nacompetitiewedstrijd 
leverde een thriller op tegen het 
sterke Amsterdamse ZSGO/WMS. 
Na 90 minuten was de stand 3-3 
en de verlenging werd afgesloten 
met een eindstand van 4-4. Limmen 
schoot vervolgens alle penalty’s 
onberispelijk binnen en kon op 
naar de finale. De finale werd op 
Vaderdag, zondag 16 juni, gespeeld 
op het terrein van L.S.V.V. in 
Langedijk. Tegenstander was JO19-
1 van SV Alliance’22 uit Haarlem. 
Ook dit bleek een stugge tegen-
stander en na 90 minuten stond er 
een stand van 1-1 op het scorebord, 

waardoor er weer verlengd moest 
worden. Deze keer liet Limmen het 
niet op penalty’s aankomen, diep 
in de 2e helft van de verlenging viel 
de 2-1 voor Limmen. Na het laatste 
fluitsignaal was de ontlading bij de 
trainers, spelers en de vele meege-

reisde supporters enorm en werd 
de promotie uitbundig gevierd. Het 
bijzondere van deze promotie is dat 
nagenoeg alle spelers eerstejaars 
JO19-spelers zijn, waarbij ook regel-
matig talentvolle JO17-spelers zijn 
ingezet.

Limmen JO19-1 is blij met de promotie.                       Aangeleverde foto



U I T K I J K P O S T 223  J U L I  2 0 1 9  

Liesbeth van Zelst – Oud
Uw persoonlijk reisadviseur
 
T. 06-48818568
W. www.reisadviesvanlies.nl

With us... it’s personal

WELKOM
Kinderdagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuteropvang

laat je groeien www.fortekinderopvang.nl

www.uitvaartdekker.nl

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

UITVAART OP MAAT BUDGET CREMATIE BASIS CREMATIE ALL-IN CREMATIE

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

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

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

      

 

 

 

 

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen 

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

www.uitvaartverzorging-groot.nl 

 

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

Omdat  
ieder  

vaarwel  
bijzonder 

is...
Henny Stoop

medisch pedicure • voetreflexmassage

Ca
rin

’s voetverzorging

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

www.carinsvoetverzorging.nl

Lieve mensen,

Wat zijn wij ontroerd door 
alle medeleven en belangstelling. 

Ontzettend bedankt voor de vele bloemen, 
kaarten, hulp, advertenties en mooie woorden 

die wij hebben mogen ontvangen.
Het is overweldigend om te voelen hoeveel 

mensen Kees een warm hart toedragen. 

We zullen hem missen, maar altijd blijven 
koesteren met fi jne herinneringen.

Carla Burger en de kinderen

“Marco, Meike, Melle, Sterre, Dineke, 
Claart je, Wim, Keet en Willem,

bedankt voor de prachtige verjaardag”

Piet

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

Specialist voor
maatwerk kasten

J

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

Te huur: opslagbox (garage). 
Voorzien van: - licht, - contact-
punt voor stroom - betonnen 
vloer - eigen ingang, grensend 
aan het parkeerplein. Locatie: 
Termijen 30, Heiloo Prijs: 
€130.- per maand.voor contact: 
M: jobhoek5@gmail.com 
T:0610538130

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

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

TE HUUR: 3 kamer  
appartement aan de  
Heerenweg in Heiloo. 
Info: 06-22569952

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

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

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.   

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

Beste schilder en stucadoor 
voor binnen en buiten. Nu 50% 
korting. 06-33743601

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

EMILSEN SALON: Knippen, 
manicure, pedicure, harsen. 
Knippen kids €12, volwasse-
nen €18. Haren verven vanaf 
€45, manicure incl. nagellak 
€19, pedicure compl. €25, 
gelnagels €35, en kadobonnen 
te koop. Ma t/m Za geopend 
op afspraak. Groenelaan 1, 
Heiloo. 06-53806959 www.emil-
sensalon.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

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

BARRY DE VRIES AUTO’S. 
In- en verkoop. www.bar-
rydevriesautos.nl De Wagen-
maker 12, 1851 PX Heiloo. Tel. 
06-21598809

TUINEN TEVEEL WERK? 
Geen tijd? Zeer ervaren tuin-
liefhebber helpt u met deskun-
dig snoeien, klaarmaken van 
uw tuin en het afvoeren van 
tuinafval. Tel: 06-18278367

Grote collectie gebruikte da-
mes-, heren-, en kinderfietsen 
in vele uitvoeringen. Bosman 
Tweewielers, Westerweg 295, 
Heiloo. T : 5331241  
www.bosmantweewielers.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, wo 19.00 uur of do 
11 uur. Voor overige niveaus of 
vragen kijk op www.campo-
delsol.org of bel 072-5669956. 

Kofferbakmarkt: 14 juli dorps-
weide Wijk aan Zee, van 8.00 
tot 16.00 uur. Uitsluitend 2e 
hands en zolderopruimingen. 
Standplaats en borg betalen op 
marktplek. Bij het verlaten van 
de markt wordt bij schoonop-
levering de borg terug betaald. 
Wij doneren aan het goede 
doel. www.kofferbakmarkt-
wijkaanzee.nl.
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Wereldwinkel Heiloo
De Fairtrade Cadeauwinkel 

www.wereldwinkelheiloo.nl- -

! %

Wereldwinkel Heiloo
De Fairtrade Cadeauwinkel 

www.wereldwinkelheiloo.nl- -

! %

Wereldwinkel Heiloo
De Fairtrade Cadeauwinkel 

www.wereldwinkelheiloo.nl- -

! %

DAG EN NACHT BEREIKBAAR 
www.uvdf.nl | 06 115 36 587

info@uvdf.nl

SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

• Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart
• Uitvaart vanaf € 1.475,-
• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent, wij helpen u
• Thuisopbaring of afscheidscentrum
• Wij verzorgen uitvaarten in heel Noord-Holland
• Vrijblijvende voorbespreking bij u thuis
• Voor elk budget is er een uitvaart 

Uitvaartverzorging Formanoij
‘Wij vinden rouwverwerking belangrijk: alles gaat stap voor stap’

Net weer even  
de pioniers  
in bio gesteund

Meer blije boodschappen vind je in onze winkel, Stationsplein 28 Heiloo.
Kijk voor meer informatie en blije boodschappen op ekoplaza.nl/blijeboodschap.

Lima
         Wafels

0.97
Bijvoorbeeld 
140 g, maïs dun  
rechthoeking 
1.95

3 
ju
li 
t/
m
 9
 ju
li 
20
19

50%
KORTING

Yolande
Ekoplaza winkel 
Utrecht

Houd de  
kombucha cultuur 
echt levend
MANA Kombucha

      Kombucha
holy ginger /  
lovely lemon

1.39
300 ml  2.35

40%
KORTING

Houd ook de karne- 
melk lekker  
ambachtelijk
Drentse Aa
       Karnemelk  

1.17
1 liter  1.95

40%
KORTING

5.89
450 ml

Geef  
bijen vrij  
baan
de Traay
      Bloemenhoning

Zorg met elk nootje 
voor gezondere  
landbouwgrond
Horizon
       Amandelpasta

4.12
350 g  8.25

2.32
175 g  4.65

Met zeezo
ut

Met zeezo
ut 50%

KORTING

Kom Burkina Faso 
een beetje wel- 
varender maken
Burkina Faso
      Mango
Burkina Faso
      Mango 1.00

per stuk

Leer MEDITEREN. Medita-
tie is eenvoudig te leren en 
maakt dat je leven er totaal 
anders uit gaat zien. Maak 
tijd en ruimte voor jezelf. 
Herinner wie je bent en waar 
het jou om gaat in je leven. 
START MEDITATIECUR-
SUS SEPTEMBER 2019 in 
Centrum Wakker, Alkmaar. 
Kijk op www.dignaschenk.nl.

 GEZOCHT: examenmodel 
pedicure 8 juli a.s. Eisen: 
5 knipbare nagels & 2 grote 
eelt locaties & 1 vd 3: lik-
doorn of kloof of ingroeiende 
nagel. Vervoer wordt gere-
geld. Onkostenvergoeding 
bespreekbaar. 06-24585588

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

Diverse modellen elektrische 
fietsen, o.a. de testwinnaar 
van de ANWB: de Gazelle 
Grenoble C7+ hmb: als 
beste getest. Demomodellen 
aanwezig. Bosman Tweewie-
lers. Westerweg 295, Heiloo. 
T : 5331241 www.bosmant-
weewielers.nl

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

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

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

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

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

Grote collectie gebruikte e-
bikes in div. uitvoeringen v.a. 
€500,- incl. 6 maanden Bovag 
garantie. Bosman  
Tweewielers. Westerweg 295, 
Heiloo. T: 5331241  
www.bosmantweewielers.nl
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  Pauw recreatie | Pascalstraat 3 | 1704 RD Heerhugowaard | 072 5741069 | info@pauwrecreatie.nl

kijk op www.pauwrecreatie.nl

Pauw recreatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele druk- en zetfouten en/of prijswijzigingen. Producten kunnen afwijken van de afbeeldingen. De acties uit deze advertentie zijn geldig t/m zondag 14 juli 2019.

gratis parkeren!

Lid
van

In juli ELKE ZONDAG OPEN van 12.00 - 17.00 uur Openingstijden: 
ma  11.00 – 18.00 uur
di – do  09.30 – 18.00 uur
vrij*    09.30 – 21.00 uur
za    09.00 – 17.00 uur
zo (juli)     12.00 – 17.00 uur
*vrijdag koopavond juli

Kampeervoordeel!
De hele maand juli elke zondag open van 12:00 - 17:00 uur

Dorema Voortenten Topkwaliteit voor de aller-
laagste prijs! O.a. de Multinova met lichtgewicht 
frame. 30% jubileumkorting op alle modellen.

30%
korting

20% korting 
op alle 
outdoorkleding!

20%
KORTING

20% Korting op alle strand- 
en zwemkleding voor dames, 
heren en kinderen! Enorme 
collectie Mix & Match! 
Stel zelf de leukste bikini-
combinatie samen.

20%
KORTING

Aconga Dreamer 6000 
Zelfvullende slaapmat inclusief transporthoes en 
reparatieset. Afm: 198x63x6 cm.

Campingstoel Levanto  Zeer comfortabele cam-
pingstoel met 7 standen, verstelbare rugleuning en 
gepolsterde polyester bekleding met hoofdkussen. 
Draagvermogen: 120kg. Optie: voetensteun €  26,95

74,95

OP ALLE SANDALEN 20% KORTING!

Deze zomer nog op pad met het nieuwste 
model van Fendt, Adria, Eriba of Knaus? 
Kom snel langs en kies uit de enorme 
collectie caravans.

Ook
te huur

Occasionverkoop en -inkoop
In de showroom en op de website vindt u altijd 
een groot aanbod gebruikte caravans met Bovag 
garantie. Tevens occasions te koop gevraagd.

Ook
inkoop

KAMPEER
TENTEN SHOW
Meer dan 2000 m2 tentenvloer!
Van katoenen bijzettentje tot luxe gezinstent.

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

van 74,95 voor

49,95
van 74,95 voor

2 voor

89,00

Aconga Peru Heerlijke allround slaapzak voor-
zien van 100% Perkal katoen aan de binnen- en 
buitenzijde. Vulling: 3D hollowfiber. Incl. opberg-
foudraal. Comfortwaarde: 4˚C. Afm.: 85x210 cm.

69,9569,9569,9569,
van 79,95 voor

95

2 voor

140,00

van 89,95 voor

TEUN K28 koelbox  Degelijke koelbox met 12 
en 230 Volt aansluiting. Inhoud: 28 liter. Met func-
tieknop voor geluidsreducering in de nacht.

van 89,95 voor

69,95

Prijs
Pakker!

Draagvermogen: 120kg. Optie: voetensteun €  26,95

20%
korting

van 139,95 voor

89,00

Aconga Osorno Ruime koepeltent met 
achteringang en kuipgrondzeil in voorportaal. 
325x190x130 lxbxh. 4,5 kg.

van 139,95 voor

00
OUTLET-

OPRUIMING
Alle zomer- en 

winterkleding in onze 
outlet HALVE PRIJS!

HALVE
PRIJS!


