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De groep heeft afgezien, grenzen verlegd en vooral ontzettend genoten in de Alpen.         Aangeleverde foto

Zelfvertrouwen, vriendschap 
en respect in de Alpen

HEILOO - In 2018 is een groep 
van zeven sporters van Hattrick 
Zorg een grote uitdaging aange-
gaan. En zaterdag 22 juni was 
het dan eindelijk zover: samen 
met zeven begeleiders vertrok 
de groep naar Oostenrijk om 
een week lang door de Alpen te 
wandelen.

En een uitdaging werd het zeker. 
De groep heeft afgezien, grenzen 
verlegd en vooral enorm genoten 
van de fantastische omgeving en het 
samen bedwingen van de machtige 

bergen. En gelukkig hadden ze het 
weer ook mee: de hele week was 
het zonnig en droog.

De driedaagse huttentocht was 
het absolute hoogtepunt van het 
project. Drie dagen lang wandelen 
van de ene naar de andere Alpenhut, 
allemaal over smalle en lastige berg-
paden. Paden met stenen, rotsen en 
sneeuw. Mede dankzij de hulp van 
de Nederlandse berggids Matthijs is 
iedereen veilig en tevreden thuisge-
komen. Gelukkig had de groep ook 
de beschikking over goed materiaal, 

dat gekocht kon worden door de 
sponsoring van Stichting Kees, De 
Zware Hufters en een aantal andere 
partijen.

Deze geweldige prestatie heeft 
de groep zelfvertrouwen en een 
onoverwinnelijk gevoel gegeven. 
Er zijn vriendschappen ontstaan 
en iedereen heeft nog meer respect 
voor elkaar gekregen. Kortom, het 
was een geslaagd project voor de 
sporters van Hattrick Zorg.

Geliefde directeur PCC 
met keuzepensioen

HEILOO - Donderdagmiddag 4 
juli vond bij het PCC Heiloo de 
afscheidsreceptie plaats van 
directeur Dick Ramler. Dick, 
die veel heeft betekend voor 
met name PCC Bergen en PCC 
Heiloo, gaat met keuzepensioen.

In 2007 trad Dick Ramler, van oor-
sprong docent geschiedenis, aan als 
directeur van PCC Bergen. Onder 
zijn leiding vond een fikse moderni-
sering plaats van het monumentale 
schoolgebouw. In 2012 maakte hij 
de overstap naar PCC Heiloo. Ook 
hier kreeg Dick te maken met een 
verouderd schoolgebouw. Maar 
dit gebouw ging plaatsmaken voor 
nieuwbouw. Het werd een duur-
zaam gebouw waarbinnen ruimte 
kwam voor een gezonde leefstijl. 

De ongezonde automaten gingen de 
deur uit en er kwam een schoolkan-
tine met gezond voedsel.

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

Tekst: Yvonne van Stiphout

Dick Ramler tijdens zijn afscheidsreceptie.              Foto: STiP Fotografie

Tentoonstelling 
‘Kunst in Herinnering’ geopend

HEILOO - Vrijdag 5 juli kwa-
men vele genodigden naar het 
Historisch Museum voor de ope-
ning van de tijdelijke tentoon-
stelling ‘Kunst in Herinnering’. 

Mevrouw Ilona Sandbergen-
Praetorius (85) verrichtte de 
opening. Mevrouw Sandbergen-
Praetorius is de dochter van een 
van Nederlands eerste couturiers 

Joan Praetorius, die jaren in Heiloo 
woonde en zelfs voor het Koninklijk 
Huis japonnen ontwierp. 

• Lees verder op pagina 3

Aangeleverde foto

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

KOGEL-
BIEFSTUK

3 STUKS € 8,25

MAGERE 
RUNDERLAPJES

4 STUKS € 6,75

JAPANSE 
BIEFSTUK-
PUNTJES

500 GRAM € 7,95

HUIS 
VERKOPEN?

Wij gaan  
voor de hoogste 

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

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

Onderhoud en reparatie 
aan alle merken auto’s

IVM de 

zomer- 
vakantie 

zal er in  
week 30 en 32 

geen Uitkijkpost 
verschijnen.

 Tevens is ons kantoor 
beperkt geopend en

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

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

	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	  

	  

Gebakken knoflook champignons 

met brood 

€ 5.50 

*** 

Gegrilde zwaardvisfilet 

met bieslooksaus 

€ 16.95 

of 

Gebakken eendenborst 

met saus van bockbier 

€ 16.95 

*** 

Yoghurt-honing-walnootijs 

met slagroom 

€ 4.75 

MENUPRIJS 

€ 20.95 
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  € 21,00
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Carpaccio
€ 5.75

***
Zalmfilet met pestosaus

€ 16.50
of

Varkenshaas met pepersaus 
€ 16.50

***
IJscoupe

met slagroom
€ 4.75

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

SUPER TUESDAY
4-gangen
e19,95

NIEUW!!! 
MAGIC MONDAY

kaasfondue & kopje soep 

e19,95
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SUPER TUESDAY
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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
10 juli t/m 16 juli 2019

Bruchetta met tomaten  
antiboise, burrata en  

Spinata romana
**

Runder ribeye bereid op de Big 
Green Egg met Little Gem en een 

tarte tatin van prei en spek
**

Panna Cotta met gemarineerd 
roodfruit en basilicum roomijs

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

Hamstra plissé hordeur

BOUWMARKTBOUWMAARKT
MEELGRO

ADVIES SERVICEVAKKENNIS

Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen 
072

Maatlat 9 1906BL Limmen 
072072-

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

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

Vanaf

€ 289,00

MONTAGE  MOGELIJK

SPORTWERELD HEILOO NU OOK OP DE HEEMSKERKSE GOLFCLUB

VAN €24.99 VOOR €13.99

MAX 5 DOZEN PP

ZONDAG 14 JULI
ZONDAG 21 JULI
ZONDAG 28 JULI

DEMODAGEN
KOM NIEUWE CLUBS TESTEN!

DEMODAG IS VAN 12:00 TOT 16:00

TROLLEY TAS

VAN €139.99 VOOR €99.99

DIV KLEUREN

ELKE WEEK 
HET LAATSTE NIEUWS

DE MOOISTE
AANBIEDINGEN

DE LEUKSTE COLUMNS
HEEL VEEL INFORMATIE 
OVER SPORT & REGIO
GEMEENTE NIEUWS 
CULTUUR & UITGAAN 
VOOR OUD EN  JONG

MISSCHIEN WEL  
IETS TEVEEL…
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Volg de Uitkijkpost ook op

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

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

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

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

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

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

Adres
Bezoekadres: Willibrordus Business 
Centrum, Kennemerstraatweg 464, Heiloo

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

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

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

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

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

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

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

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

door niet steeds dezelfde vragen beantwoord hoeven worden. Daarnaast 

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

staat op onze website www.uitkijkpost.nl.

10 
vragen 
aan...

1. Waar ben je geboren en getogen? 
Ik ben geboren in Amsterdam, en na de nodige verhuizingen met 
mijn ouders neergestreken in Heiloo. Ik woon hier alweer 42 jaar.

2. Hoe werk je mee aan een betere wereld?
Ik mag mijn vak graag uitoefenen voor bijzondere patiëntengroe-
pen (psychiatrisch en/of geestelijk gehandicapten). Door een ver-
schil van inzicht met de manager van de instelling waar ik werkte 
ben ik voorlopig even gestopt, maar wie weet in de toekomst…

3. Wat is jouw ‘guilty pleasure’?
Ik ben verslaafd aan Wikipedia. Ik kan eindeloos door de meest 
stompzinnige pagina’s bladeren over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Ik kan inmiddels schijnbaar eindeloos nutteloze 
informatie opdreunen waar niemand wat aan heeft, alleen omdat 
ik het ooit eens gelezen heb…

4. Wat is jouw passie?
Mijn vrouw Sita en kinderen Corijn en Benthe natuurlijk, maar 
verder mag ik graag sleutelen aan auto’s. Het liefst sleutel ik aan 
mijn ouwe Engelse ‘knutsel’ klassieker, een Morgan uit 1967. En 
zoals het een oude auto betaamt is er altijd wel iets stuk of moet 
er iets gerepareerd worden, maar dat is juist het leukste. Alleen de 
tijd hè?

5. De persoonlijke vraag van Yvonne Welagen:
“Wat heeft jou doen besluiten om tandarts te worden en brengt 
het je wat je ervan had verwacht?”

Vanaf m’n elfde/twaalfde jaar wilde ik al tandarts worden. Prutsen 
met bouwpakketjes vond ik geweldig; hoe kleiner en pietepeute-
riger hoe fijner ik het vond. Helaas voorzag ik hier geen betaalde 
baan in, maar de tandheelkunde is nog veel leuker. Ik kan het 
iedereen aanbevelen. Ik ga iedere dag met plezier naar m’n werk.

Ik geef de vragen door aan Marieke Kwast. 
Mijn vraag aan Marieke is: 
“Hoe bevalt het om pionier te zijn in Zuiderloo?”

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

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

Cor
zegwaard

Vervolg van de voorpagina:

Tentoonstelling ‘Kunst in 
Herinnering’ geopend

Naast de opleiding tot modeont-
werper deed Joan Praetorius ook 
een opleiding aan de Rijksacademie 
van Beeldende Kunsten in 
Amsterdam. In de vitrine die bij 
de opening werd onthuld kunnen 
bezoekers een schilderij van de 
hand van Praetorius zien met daar-
op zijn toen 18-jarige dochter Ilona. 
Tevens zijn de baljurk, een cape met 
capuchon, een bijpassend tasje, een 
brillen- en het sigarettenpijpje-etui, 
de mitaines en het kaartje van Ilona 
Praetorius te zien. De baljurk en de 
cape zijn door Joan Praetorius ont-
worpen. De vitrine is zeker een eer-
betoon aan de vader van Ilona.

Naast het werk van Joan 
Praetorius wordt ook werk van 
andere overleden kunstenaars uit 
Heiloo tentoongesteld. Naast schil-
derijen zijn er ook marionettenpop-
pen en beelden te zien.

De tentoonstelling is vanaf zater-
dag 6 juli tot en met half oktober 

open voor publiek. Openingstijden 
van het Historisch Museum: dins-
dagavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 
en zondag 14.00 - 17.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Mevrouw Ilona Sandbergen-Praetorius onthult samen met Josta 
de Graaf-Gieltjes de vitrine met werk van haar vader.
       Foto: STiP Fotografie

A je to
Buurman & Buurman

HEILOO - Buurman & Buurman, 
wie kent ze niet? Deze twee 
sympathieke buurmannen 
komen zaterdag 13 juli naar 
winkelcentrum ‘t Loo met de 
Buurman & Buurman Kluskeet 
Experience.

Van 11.30 tot 16.30 zijn Buurman 
& Buurman in en rond het win-
kelcentrum te vinden. Jij komt ze 
toch ook knuffelen of een high five 
geven? En verder kan je springen, 
knutselen en natuurlijk kan je op 

de foto! De kluskeet is ook weer 
aanwezig, dus de chaos is compleet. 
Tot zaterdag, a je to!

Foto: Google.nl

Eerste Liturgisch Muziekfestival 
gemoedelijk

HEILOO - Afgelopen zondag 
7 juli heeft op het Heiligdom 
Onze Lieve Vrouw ter Nood de 
eerste editie van het Liturgisch 
Muziekfestival plaatsgevonden. 
Burgemeester Romeyn opende 
het festival met het doorknip-
pen van een vlaggenlijn en bis-
schop-coadjutor Mgr. Hendriks 
zegende het met kwast en wij-
water.

Het thema van de dag was 
Baltische staten en Rusland. Het 
weer werkte goed mee en in de bui-
tenlucht rondom de vijver verzamel-
den mensen zich om in het zonnetje 
te genieten van de muziek. De ban-
ken aan de rand van de vijver waren 
de perfecte plaatsen om het water, 
de bloemenweelde en het podium 
tot hun recht te laten komen. Het 
water droeg de klanken van de 
muziek tot ver in het park. Vlak bij 
het buitenpodium zaten mensen 
op de grond in groepjes bijeen. De 
sfeer was open en gemoedelijk.

“Wij komen volgend jaar zeker 
terug,” zei een van de bezoekers, 
“maar dan met een grotere groep.” 
Opvallend was de verschijning van 
de foodtruck ‘Miss Piggy’. “Ik ben 
nu helemaal zen,” was het antwoord 
van de verkoopster aan het einde 
van de dag.

Een gezinnetje dat over het ter-
rein liep, genoot duidelijk van de 
omgeving. De prachtig beschilderde 
Genadekapel, de grote kapel, maar 
ook de Runxputte. “Wat een fantas-
tische locatie. Het is moeilijk kiezen 
naar welk programmaonderdeel we 
nu zullen gaan, het Russische Koor 
of het Amstel Saxofoon Quartet,” 

aldus de moeder. “We vinden het 
allemaal mooi.”

Op 28 juli vindt het festival 
opnieuw plaats rondom het thema 
IONA en Ierland, en op 25 augustus 
zijn klanken uit het Zuiden aan de 
beurt.

Burgemeester Romeyn opent de eerste editie van het Liturgisch 
Muziekfestival.         Aangeleverde foto

Een advertentie van het 
Brunogebouw, gemaakt door 
Joan Praetorius. 
              Foto: STiP Fotografie
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Lijstenmakerij

DE LIJST
Het nieuwe adres per januari 2016

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

• ca. 4.000 verschillende profielen  
in hout en aluminium

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

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

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

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

Stijlvol
Wij bieden een compleet greeploos keukenprogramma, de grootste keus 

in greeploze oplossingen, leverbaar in vele frontkleuren en frontmaterialen. 

Wij hebben inzetprofielen in inox, uni-kleuren en in alle kastkleuren. Verticale 

greeplijsten zijn ook mogelijk, bijv. bij hoge kasten of koel/vries-combinaties.

SPECIALIST         IN GREEPLOOS

Stijlvol

Hasselaarsweg 21  Heerhugowaard 
Tel. 072 - 5714108 

www.antduijnkeukens.nl 
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COLUMN

Michiel Ullers

Nog een paar dagen school en dan is 
het vakantie. Hoera! Tijd om... cre-
atieve oplossingen te bedenken om 
de kinderen bezig te houden, oppas 
te regelen en ze van die bank af te 
krijgen. Want anders is het 100% 
game time.

Nog even volhouden en dan lekker 
met het hockeygezin op vakan-
tie. Geen telefoons, Playstations, 
YouTube etc. Dat doen we inmid-
dels al jaren en het rare is dat vanaf 
dag 1 de kinderen dit heel goed blij-
ken te kunnen. Ineens gaan ze voet-
ballen, badmintonnen, zwemmen, 
suppen, fietsen, tekenen, spelletjes 
doen en zelfs rustig boekjes lezen. 
Een transformatie! Wekenlang 
gezellige kinderen die buitenspelen. 
Ze bloeien op en zelfs de communi-
catie onderling wordt er beter van 
(i.p.v. op elke vraag een antwoord 
als ‘Jahaaaa…’).

Elk jaar hebben wij onderling dan 
ook weer de doelstelling om die 
‘beeldschermvrije’ weken door te 
trekken als we weer thuis zijn, maar 
elk jaar lukt dit toch weer niet. 

Zodra we thuis zijn gaan die koppies 
weer op ‘online’ en ‘beeldscherm’. 
Hoe kan dat toch? Waar zit hem 
dat toch in? Hoe krijg ik ze ook 
thuis van die beeldschermen af? 
Duidelijke afspraken, ze bezighou-
den, ‘paaien’ of straffen? We hebben 
alles geprobeerd.

Ook dit jaar gaan we weer voor 
een offline vakantie. Hockeyvader 
vindt het zelf heerlijk en ook dit jaar 
heb ik een aantal weken de tijd om 
een list te verzinnen om dit door te 
trekken na de vakantie. Gaat het 
lukken? Denk het niet, maar als je 
het niet probeert… Ik wens ieder-
een een heerlijke beeldschermvrije 
vakantie toe. Moet je eens proberen, 
heel verhelderend.

Michiel Ullers

Beeldschermvrije zomer

Marlene Roodbol.         Aangeleverde foto

Leuke actie 
Hareninvlechten.nl

HEILOO - Met hareninvlechten.
nl heeft Heiloo een bijzonder 
bedrijf binnen de dorpsgrenzen. 
Eigenaar Marlene Roodbol is 
een echte ‘vlechtqueen’. 

Ze is auteur van een boeken-
reeks en tevens vlechtstyliste tij-
dens workshops, events en feestjes. 
En wie denkt dat dit alleen voor 
dames en meisjes is, zal verrast 
zijn: ook vaders sluiten zonder pro-
blemen aan bij de workshops, die 
ook in Heiloo worden gehouden. 
Sinds kort toert Marlene ook door 
het land met haar Vlechtacademy. 
Marlene: “Het is vaak een verras-

sing in wat voor setting ik beland, 
maar het is altijd een gemotiveerd 
groepje dat zich als een razende alle 
vlechttechnieken eigen wil maken. 
Met het boek voor beginners óf 
gevorderden gaan ze blij naar 
huis, heerlijk! Mijn website www.
hareninvlechten.nl werkt ook uit-
stekend, ik word doorgaans snel 
gevonden op het web.” Na afloop 
van het voor Nederland zo suc-
cesvol verlopen WK vrouwenvoet-
bal komt Marlene met een leuke 
actie voor lezers van Uitkijkpost: 
stuur een e-mail naar info@
hareninvlechten.nl en maak kans op 
haar boek!

Samen sterk voor de ontwikkeling 
van het kind

HEILOO - Niets is zo belang-
rijk als de ontwikkeling van je 
kind(eren). Ze maken een voort-
durend groeiproces door en de 
ontwikkeling gaat razendsnel. 

Bij kinderopvang Kits Oonlie bie-
den ze een veilige en vertrouwde 
omgeving waar kinderen zich in hun 
eigen tempo kunnen ontwikkelen 
onder begeleiding van de pedago-
gisch medewerkers. Soms verloopt 
het groeiproces niet helemaal zoals 
het hoort. 

Kits Oonlie werkt samen met kin-
derfysiotherapie Nelissen. Ouders 
en kinderen kunnen hier terecht 
met vragen omtrent de ontwikke-
ling van het opgroeiende kind in de 
leeftijd van 0 tot 18 jaar. De kinder-
fysiotherapeut zorgt ervoor dat de 
kinderen zich zo ontspannen moge-
lijk en met veel zelfvertrouwen en 
plezier bewegen en ontwikkelen. 
Door gezamenlijk overleg, observe-
ren en informatie uitwisselen, kun-
nen zij samen met ouders op zoek 

naar de juiste oplossing om hun 
kind te bieden wat het nodig heeft, 

zodat het zich kan versterken op 
lichamelijk en emotioneel gebied.

Niets is zo belangrijk als de ontwikkeling van je kind(eren).
             Aangeleverde foto

15 juli in De Trog

Bijna Vergeten Verhalen-
Huisvlijt

HEILOO - Maandag is geen was-
dag meer. Kleding wordt nauwe-
lijks meer vermaakt. Wie heeft 
er nog zelfgebreide sokken aan? 
Wanneer hebt u voor het laatst 
slootje gesprongen? Wat kwam 
er allemaal kijken bij een ouder-
wetse bruiloft? Wanneer vertelt 
u elkaar nog verhalen?

Er is veel te vertellen over het 
dagelijks leven van vroeger en 
hoe dit in een mensenleven is ver-
anderd. Het vertelproject Bijna 
Vergeten Verhalen van het Oud-

Standing Zomerprogramma is op 
zoek naar mensen die zin hebben 
om daarover te vertellen en/of te 
luisteren naar verhalen en herinne-
ringen.

Het thema is: Het bos, het 
duin en de moestuin. 15 juli in 
Theeschenkerij De Trog van 14.00 
tot 16.00 uur. Deelname € 7,50 
inclusief koffie & thee. Aanmelden 
bij VVV De Verhalenkamer. info@
verhalenkamerwillibrordus.nl of 
06-22795336.

Wanneer vertelt u elkaar nog verhalen over vroeger? 
           Aangeleverde foto

HEILOO - Van donderdag 4 tot en met zondag 7 juli stond Heiloo in het teken van de kermis. Op de 
Heerenweg was het vier dagen lang groot feest, met muziek binnen en buiten in de tent. Ook het 
kermisterrein aan De Omloop werd goed bezocht. Wegens aanhoudende droogte werd wel het traditi-
onele vuurwerk op de vrijdagavond afgelast.           Aangeleverde foto’s

Kermis Heiloo: volop genoten door jong en oud!
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Winkelcentrum ’t Loo presenteert:
ZATERDAG 13 JULI 2019
             11.30 – 16.30 UUR

tloo-winkelcentrum.nl Heiloo
tloo-winkelcentrum.nl

ZATERDAG

15 oktober

MODESHOWS
IN

12:00 UUR 
13:30 UUR 
15:00 UUR

In elke a� evering klussen beide buurmannen erop los. Dit gaat vaak 
op een grappige manier volkomen de mist in. Wanneer ze bijvoorbeeld 

een klein gat in het dak willen repareren, wordt dit gat steeds groter. 
Gelukkig weten ze aan het einde van elke a� evering altijd een oplossing 

voor hun probleem te vinden, waarna ze enthousiast “A je to!” 
(Tsjechisch voor “En dat is het”) roepen. Vanmiddag brengen de twee 

buurmannen speciaal een bezoek. Ze nemen hun goede humeur 
mee, want ze hoeven vanmiddag een keer niet te klussen.

Kluskeet
Experience

             

In elke a� evering klussen beide buurmannen erop los. Dit gaat vaak 
op een grappige manier volkomen de mist in. Wanneer ze bijvoorbeeld 

een klein gat in het dak willen repareren, wordt dit gat steeds groter. 
Gelukkig weten ze aan het einde van elke a� evering altijd een oplossing 

voor hun probleem te vinden, waarna ze enthousiast “A je to!” 
(Tsjechisch voor “En dat is het”) roepen. Vanmiddag brengen de twee 

buurmannen speciaal een bezoek. Ze nemen hun goede humeur 
mee, want ze hoeven vanmiddag een keer niet te klussen.

De Kluskeet van Buurman en Buurman zal 
opgesteld staan op het plein. Kinderen kunnen 
hier kleuren, spelen, springen op het springkussen 
en plaatsnemen in de mobiele fotostudio. 
De Buurmannen zijn met hun mobiele 
fotostudio aanwezig. Fotomoment 
om 13.30, 14.30 en 15.30 uur. 
Elk fotomoment
duurt 30 minuten. “A je to!”



Donaties kringloopwinkel XopX
LIMMEN - Kringloopwinkel 
XopX heeft in het tweede kwar-
taal geld gedoneerd aan de 
onderstaande doelen:

€ 1.500,00 Stichting Tess 
Unlimited in Guatemala

€ 1.500,00 Stichting Mago, West-
Kenia

€ 750,00 Dojo ‘t Loo

Een donatie van € 500 ging 
naar:

Sekolah Batulaijar School Dusun 
in Penanggak/Lombok; Resource 
Link Foundation Netherlands 
in Ghana; De heer en mevrouw 
Grandiek in Warmenhuizen; 
Stichting Vrienden Speciale 
Kinderhulp; Stichting Fursa 
(Kenia); Stichting Gambia School 
Children; Stichting WOL (onder-
wijs in Burkina Faso); Stichting 
Anders Leren (Suriname); 
Stichting Ajuta, gemeente Sighetu, 
Roemenië; Stichting Un Abrazo 
Para Los Amigos, Argentinië; 
Digital Education Africa Network; 
Stichting Tools to Work.

€ 250 ontvingen Stichting 
Vrienden Noordhollands Jeugd-
orkest en Bibliotheek Heiloo.

Stichting Zelfstandig wonen 
Heiloo ontving een bijdrage van  
€ 125.

Opkikkers juni
Naast bovenstaande dona-

ties worden er ook maandelijkse 
en jaarlijkse giften gegeven: o.a. 
Stichting Gered Gereedschap  
€ 300,00 per jaar. Tevens schenkt 
XopX elke week een opkikker van 
€ 250,00. Deze zijn elke maand te 
lezen in Uitkijkpost en op de web-
site van XopX. De opkikkers van de 
maand juni zijn gegeven aan Jasper 

van Putten voor het schrijven van 
een boek over zijn zoon Daan 
die het downsyndroom heeft, de 
Stichting Huntington Zaanstreek, en 
de heer Niels Evertze uit Castricum, 
die heeft gelopen voor Stichting 
KiKa.

Ook De Skulpers uit Castricum 
kregen een opkikker! Na een suc-
cesvol Festival van Dorp tot Kust 
is de opkikker toegekend aan dit 
shanty- en folksongkoor. Zij orga-
niseerden op 26 mei j.l. een festi-
val van 22 zeer diverse koren op 7 
podia waaraan zij zelf ook meede-
den. Dit gratis festival werd door 
zo`n 6.000 mensen bezocht. Zij kon-
den gebruik maken van twee bus-
sen en een huifkar om de podia te 
bereiken. De meeste mensen kwa-
men op de fiets langs het 3 km lange 

traject van het dorp, het nieuwe te 
benoemen Schelpenvisserplein, tot 
aan de kust, in dit geval Paviljoen 
Zeezicht. Dit tweejaarlijkse festival 
werd voor de tiende keer georgani-
seerd. In 2020 vinden de Vrienden 
van De Skulpers-avonden plaats. 
Twee mooie avondconcerten met 
een muzikaal gastoptreden.

Vrijwilligers gezocht
Het is druk in onze kringloop-

winkel en zonder inzet van vrijwil-
ligers zijn deze donaties niet moge-
lijk. Heeft u zin om ons te komen 
helpen? U bent van harte welkom! 
Kringloopwinkel Keer op Keer, 
Rijksweg 127 in Limmen, tel. 072-
5325962. Openingstijden: dinsdag, 
donderdag en zaterdag van 10.00 tot 
15.00 uur.

Het door De Skulpers georganiseerde festival trok veel  
bezoekers.          Foto: De Skulpers

A-, B- en C-diploma’s voor leerlingen zwembad Loos
HEILOO - Zaterdag 6 juli was 
het erg vroeg dag voor leer-
lingen van zwembad Loos. De 
kinderen voor hun C-diploma 
mochten als eerste; ze moes-
ten zwemmen met kleding 
aan, onderwaterzwemmen en 
afstanden zwemmen. Nadat zij 
klaar waren mochten de A- en 
B-kandidaten hun kunsten laten 
zien. Zij stonden te trappelen 
om voor de grote zomervakantie 
hun diploma te verdienen. Alle 
leerlingen kregen een daverend 
applaus!

De leerlingen voor A: Iman 
Qudosi, Marijn Hoff, Ivy Wijker, 
Lucy de Niet, Seb Zwaga, Julia 
van der Poll, Melle van der Poel, 
Alle Heijna, Koen Levering, Isa de 
Vries, Julia Lambrechts, Fayenne 
Hoogerwerf, Viggo van Dongen, 
Pip van ‘t Hoff, Mila Ahekian, Chloé 
Louise de Vries, Julia van Dam, 
Annabelle Steenbergen, Yiska van 

der Poll, Lucas van Cronenberg, 
Luuk van Mooren.

De leerlingen voor B: 
Anne Littooy, Jesper Kits, Kick 
Vijzelaar, Door de With, Emma 
Zwart, Maartje Zonneveld, Femke 
Vreeker, Juul Spelt, Saar van 
Binsbergen, Sebastiaan Beentjes, 
Wout Berghuijs, Britt Jonker, 
Noud Velzeboer, Joris Westerman, 
Marlou Apeldoorn, Julian Bos, Aref 
Abo, Sammy Ruigewaard, Janne 
Zwemmer, Floris Osinga, Nout de 
Vos, Eline Bos, Hossein Hamad, 
Zakharia Hamad, Lieke van der 
Poel, Shanet Binyam.

De leerlingen voor C: Ermias 
Fresenay Seltene, Laurens Jurrius, 
Hélène Ton, Julia Venema, Elke 
Nieuwmeijer, Megan Kos, Maurits 
van Schouten, Anna Meijne, 
Elias Fressenay Seltene, Madhya 
Smakman, Arvid Bohemen, Xavi 
van Zelst.

Allemaal een A-diploma!        Aangeleverde foto

Hoera voor deze kanjers!        Aangeleverde foto

Gefeliciteerd met jullie C-diploma!       Aangeleverde foto

a d v e r t e n t i e

Groep 8 Benedictusschool 
organiseert high tea

HEILOO - Vrijdag 3 juli verzorg-
den de kinderen van groep 8 van 
de Benedictusschool traditio-
neel een high tea voor alle leer-
krachten. 

Het werd een bijzondere high 
tea, omdat ook hun juf Helen van 
der Veer afscheid nam van de 
school. Helen werkt ruim 17 jaar 

bij Blosse Onderwijs en Opvang en 
haar rechtsvoorgangers. De laat-
ste 7 jaar was zij werkzaam op de 
Benedictusschool. Op dit moment 
volgt Helen een masterstudie wis-
kunde, die zij samen met een stage 
gaat combineren met een nieuwe 
baan in het voortgezet onderwijs op 
een school in Haarlem.

Aangeleverde foto
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Praktijk E. Gianotten is  

GESLOTEN
van 15 juli t/m 2 augustus

Dr. Ruurda neemt waar
Tel. 072-5333080

D O K T E R S D I E N S T E N

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

OUD-STANDING 
HEILOO
Bijna Vergeten Verhalen.

Het vertelproject van het 
Oud-Standing Zomerprogramma

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

15
jul
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‘T LOO 6, 1851 HT HEILOO | KERKWEG 27, 1961 JA HEEMSKERK

Avondmensen, ochtendmensen.

Jk ben meer een  vakantiemens

G&W DROGISTERIJ AKER
Kerkweg 16 – 1906 AW – Limmen

Tel: 072 - 505 3138    drogist@drogisterijaker.nl

Homeopathie
Reformartikelen

Parfumerie
Glutenvrij

FotoQuelle
Stomerijdepot
Kiala service

Pasfoto’s

VAN 5 AUGUSTUS T/M 
15 SEPTEMBER 2019 ONTVANGT U  
BIJ ELKE € 5,00 DIE U IN DE WINKEL 

BESTEEDT 1 STEMPEL.

Heeft u een volle kaart met 25 stempels,  
dan kan deze verzilverd worden voor  

een G&W Giftbox.

DEZE BOX BEVAT ARTIKELEN UIT ONS  
ASSORTIMENT T.W.V. MINIMAAL € 50,00.

Heeft u een volle kaart,  
dan begint u gewoon weer opnieuw. 

DEZE ACTIE LOOPT DE HELE ZOMER

Muziekmiddag  
met Mariëlle
13 juli en 24 augustus, Abdijwinkel van Egmond, 
Egbertzaal. Vennewatersweg 27a 1935 BH  
Egmond-Binnen, 14.30 – 15.15 uur,
Toegang gratis.

Mariëlle Tromp- 
Zentveld, pianiste uit 
Egmond-Binnen, speelt 
regelmatig bij lezin-
gen van Ad de Keyzer 
over Bach, maar op 
twee middagen in de 
zomervakantie speelt 
ze een keuze uit haar 
repertoire waarbij twee 
zangleerlingen,  bari-
ton Jos Hof en sopraan 
Noor Zentveld, zich presenteren.

Een gevarieerd programma met o.a. een Arietta van 
Giordani( 1751-1798), een  Canzonetta van Antonio 
Caldara (1670-1736) en  liederen  van Audrey Assad, 
‘Abide with me’ en ‘Sparrow’.
Maar ook Chopin en Grieg komen voorbij.
Laat u verrassen door prachtige klanken en teksten 
over het leven.

Nog volop 
aardbeienstekken

Diverse soorten 
en smaken

Familie Borst, Bleumerweg 20, 
1901 MJ Bakkum 0251 - 65 51 36



11 tot en met 14 juli: Kermis 
Egmond aan den Hoef

Een ritje met de botsauto’s, een 
rondje in de draaimolen of ge-
nieten van het sfeertje onder het 
genot van een oliebol of suikerspin. 
Het kan allemaal op de kermis.

WAT GA JIJ DOEN DEZE ZOMER?

6 juli tot en met 1 september: Hildes 
vakantiehuis (Castricum)

Hilde verwelkomt bezoekers in 
haar huis deze zomer met ‘Hildes 
Vakantiehuis’, een activiteitenpro-
gramma van dag tot dag voor alle 
leeftijden. Er is er van alles te be-
leven rond de tentoonstelling ‘Liefs 
van Julia’, waaronder knutselen 
geïnspireerd op de bronstijd, leer 
vechten als een bronstijdstrijder of 
volg een workshop tingieten. Voor 
meer informatie en tijden: www.
huisvanhilde.nl.

17 tot en met 24 juli: 
Kermis Egmond aan Zee

Voor iedere kermisliefhebber wat 
wils op deze zomerkermis in Eg-
mond aan Zee. Door de aanwezig-
heid van de vele toeristen waan je 
je op vakantie terwijl je geniet van 
de oer-Hollandse kermisactivitei-
ten.

18 juli: Hi-Glow (Heiloo)

De horecagelegenheden rondom 
de Witte Kerk organiseren in 2019 
voor de eerste keer een sfeervol-
le lichtjesavond rondom de Witte 
Kerk. Zowel binnen als buiten gaan 
de lichtjes aan.

3 tot en met 6 augustus: 
Kermis Akersloot

Breng een bezoekje aan de kermis 
en geniet van alles wat je ziet.

7, 14, 21 en 28 augustus: zomerconcert 
Witte Kerk (Heiloo)

Orgelconcert van resp. Hans Ste-
houwer (7/8), Peter Rijs (14/8), Jan 
Visser (21/8) en Gerard Leegwater 
(28/8) in de sfeervolle Witte Kerk, 
van 12.00 - 13.00 uur

7 en 21 augustus: Vakantiecocktail 
bij de Tuin van Kapitein Rommel 
(Castricum)

Creatief bezig zijn, van 13.00 - 16. 
00 uur. Opgeven is noodzakelijk 
via de website: 
www.tuinvankapiteinrommel.nl

17 augustus: Gondelvaart Koedijk

Aanschouw dit spektakel op het 
water. Kale dekschuiten worden 
omgetoverd tot heuse toneelvoor-
stellingen. Meer informatie: 
www.gondelvaartkoedijk.nl.

30 augustus tot en met 1 september: 
Rock-’n-Roll Street Festival (Akersloot)

Akersloot gaat terug naar de jaren 
‘50 en ‘60 met rock-’n-rollmuziek, 
vetkuiven, Solex en meer. Voor 
meer informatie: Facebookpagina 
Rock en Roll Street Akersloot.

30 augustus tot en met 1 september: 
Willibrordus Draait Door (Heiloo)

Een festival met voeding voor de 
geest. Muziek, theater, workshops, 
kunst en kinderactiviteiten,
 ‘food & drinks’. Meer info: 
www.willibrordusdraaitdoor.nl

28 juli: Kofferbakmarkt (Heiloo)

De laatste kofferbakmarkt van dit 
seizoen aan De Omloop in Heiloo. 
Van 09.00 tot 15.00 lekker strui-
nen, op zoek naar een verborgen 
schat. Meer informatie: Facebook-
pagina Kofferbakmarkt Heiloo.

12 tot en met 14 juli: Festival Bakkum 
Vertelt (Bakkum)

Camping Bakkum is podium voor 
de 8ste editie van dit muziek & 
theater festival. Bakkum Vertelt 
creëert een unieke beleving: mid-
den in de natuur, een intiem festi-
val met een uitgebreid program-
ma. Het is een festival voor het 
hele gezin en gratis toegankelijk! 
Meer informatie: 
www.bakkumvertelt.nl

28 juli: Kofferbakmarkt (Heiloo)

25 juli tot en met 29 juli: Victorie Sail 
Alkmaar 2019

Alkmaar verwelkomt een unieke 
collectie van 200 historische bin-
nenschepen, die voor een prachtig 
spektakel op het water gaan zor-
gen. Genieten rondom het Noord-
hollandsch Kanaal en de Alkmaar-
se binnenstad.

Vakantie... alles mag en niks moet. Heb 
je zin om iets te doen, maar weet je niet 
wat? Geen probleem, Uitkijkpost maakte 
een overzicht van allerlei activiteiten in 

de regio. Er zit vast wel iets leuks tussen!

24 augustus: Pompoencon-
cert bij de Tuin van Kapitein 
Rommel (Castricum)

Jaarlijks openluchtconcert, dit jaar 
treedt Unicorn op. Tuin open 
vanaf 19.30 uur, optreden 
van 20.15 - 22.00 uur

14 tot en met 18 juli: Sprookjestuin
in de Tuin van Kapitein Rommel
(Castricum)

Van 09.30 - 16.30 uur wordt de 
Tuin weer omgetoverd in een waar 
sprookje. Kunstenares Anja Jonker 
heeft weer flink haar best gedaan 
om de sprookjesfiguren nieuw le-
ven in te blazen. Zie www.tuinvan-
kapiteinrommel.nl voor meer info.

Iedere woensdag tot en met 
28 augustus: Zomerbraderie
(Egmond aan Zee)

Van 17.00 tot 22.00 uur bruist het 
tijdens deze zomerbraderie in de 
Voorstraat. Het dorp is gevuld met 
muziek, marktkramen en vooral 
veel gezelligheid. Het vakantiege-
voel dicht bij huis!

 23 augustus tot en met 1 september: 
Kermis Alkmaar

De kermis strijkt weer neer op de 
vertrouwde locaties in het centrum 
van Alkmaar.

24 augustus: Herrie in de Haven 
(Uitgeest)

Muziekevenement in de Jachtha-
ven van Uitgeest van 15.00 - 20.00 
uur.

Iedere vrijdag van 19 juli tot en met 30 
augustus: Kinderkaasmarkt (Alkmaar)

De kinderkaasmarkt is voor kin-
deren tussen 6 en 12 jaar. De gids 
neemt de kinderen mee naar het 
deel dat normaal niet toegankelijk 
is voor publiek. De kinderkaas-
markt duurt van 10.30 tot 11.00 uur 
en van 11.00 tot 11.30 uur. 
Hier krijgen ze uitleg en hebben 
ze prima zicht op wat er allemaal 
gebeurt op de markt. Meer infor-
matie: www.kaasmarkt.nl.

21 juli: Beleven en overleven in de 
Schoorlse Duinen (Schoorl)

Waar vind je water in de duinen? 
Leer hoe je kunt overnachten en 
maak je eigen pijl en boog op de 
buitendag. Maak zelf de kruidenbo-
ter voor op je broodje. Aanmelden 
of meer informatie via schoorlse-
duinen@staatsbosbeheer.nl

24 juli: zomerconcert Witte Kerk  (Heiloo)

Orgelconcert van Dub de Vries in 
de sfeervolle Witte Kerk, van 12.00 - 
13.00 uur.

28 juli: Uit je Bak festival (Castricum)

Op Uit je Bak komen muziek, theater, 
dans en kunst samen in het Willem 
de Rijkepark. Aanvang 13.00 uur, 
meer informatie www.uitjebak.nl
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Al sinds 2010  
bezorgt  

‘t Kookhuis

DE LEKKERSTE 
GERECHTEN  
GEWOON BIJ  
JOU THUIS!

Verse en huisgemaakte  
salades, soepen, bio burgers 

en nog veel meer.  
Van woensdag t/m zondag 

van 17.00 tot 21.00

www.kookhuislimmen.nl 
T. 072-505 5186

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

SELECTIE MENU:
Wij serveren diverse 

kleine gerechten 
van onze menukaart.

Deze worden geserveerd in 
drie gangen. 

(koude voorgerechten, 
warme hoofdgerechten en een dessert)

(minimaal 2 personen)

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

WEEKAANBIEDING 
MEENEMEN

MAALTIJDSALADE 
CARPACCIO
wordt geserveerd 

met friet, stokbrood, 
kruidenboter € 14,50

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

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

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

STOFFEERDERIJ

COSMIC-BOWLEN
met speciale lichteffecten

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

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

072-5331992

LUNCHSPECIAL

Iedere twee weken een 
nieuwe lunchspecial

Broodje l ikkepot met 
sjalot jes 

Salade met ol i jven, feta,
tomaat en paprika

Doperwtensoep

€6,95

11 jul i t/m 24 jul i

DE KAME R

KENNEMERSTRAATWEG 103 | HEILOO | T 072 532 53 76 | BAR@DEKAMER.NL
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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 G
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g 
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• een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek;
• een vast tarief voor beide partners;
• “toevoeging” mogelijk (pro deo mediation al vanaf €94,50 p.p.)
• goed overleg en heldere afspraken die voor beiden acceptabel zijn!

Hans van Son heeft kantoor in Haarlem, Beverwijk en Uitgeest.
Ook kan ik bij u thuis komen.

Meer informatie?
Bel of mail voor de gratis scheidingsscan:
Hans van Son, MfN registermediator
023-6200989 of 06-21236301
son@scheidingsmakelaar.nl
www.scheidingsmakelaar.nl

In 2019 al 16 jaar een betrouwbare partner 
bij het beëindigen van de relatie!

Bel of mail voor de gratis scheidingsscan:Bel of mail voor de gratis scheidingsscan:Bel of mail voor de gratis scheidingsscan:
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Openingstijden

Werkzaamheden paden Frederica’s 
Hof

Park bij Frederica’s Hof afgesloten 
15 - 26 juli
Van 15 tot en met 26 juli is het park 
bij het Federica’s Hof (plan oost) 
afgesloten voor wandelaars. De asfalt-
paden in het park zijn aan vervanging 
toe. Boomwortels hebben het asfalt 
omhoog gedrukt en stuk gemaakt. De 
paden worden vervangen door schel-
penpaden. Schelpenpaden zijn duur-
zaam en makkelijker te herstellen en 
daarom veiliger.

Werkzaamheden in fasen
De werkzaamheden aan de paden 
voeren wij in twee fasen uit.
•  Fase 1 – 15 tot en met 19 juli. 

Voorbereidende werkzaamheden: 
vrij maken van de paden en uitvlak-
ken van het asfalt. 

•  Fase 2 – 22 tot en met 26 juli. 
Aanbrengen van schelpenpaden 
met behulp van een asfaltmachine. 
Afwerken bermen rondom de nieuwe 
paden.

Tijdens de werkzaamheden kan er niet 
gewandeld worden in het park. 

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

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

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

Verkeersmaatregelen t.b.v. week-
markt Heerenweg 

Vanwege de opbouw, het afbreken 
en een ordentelijk verloop van de 
weekmarkt op de woensdag, is het 
gewenst om de Heerenweg tussen 
Van Aostastraat en Raadhuisweg in 
Heiloo af te sluiten voor het gemotori-
seerd verkeer, fietsers en bromfietsers.
Tevens wordt VB-2019-10874 inge-
trokken, welke per ongeluk uitgaat dat 
de weekmarkt op de vrijdag i.p.v. de 
woensdag plaatsvindt.

Het verkeersbesluit is vanaf woens-
dag 10 juli 2019 gepubliceerd in de 
Staatscourant.
Tevens liggen de papieren versies 
ter inzage in het gemeentehuis te 
Heiloo. Belanghebbenden hebben na 
de publicatiedatum 6 weken de tijd om 
bezwaar te maken.

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
-  Haagbeuk 16, plaatsen erfafschei-

ding, ontvangstdatum 1 juli 2019 
(WABO1901122);

-  Lijsterbes 10, bouwen woning, 
ontvangstdatum 27 juni 2019, 
(WABO1901106).

Verleende vergunningen:
-  Havercamplaan 29, plaatsen dak-

kapel (achterdakvlak), verzonden 2 
juli 2019 (WABO1900868);

-  Spillaan 10, herplaatsen dakkapel 
en aanpassen erkeruitbouw, verzon-
den 2 juli 2019 (WABO1901058);

-  Zilverschoon 6, bouwen woning 
(helftvan 2^1-kap), verzonden 4 juli 
2019 , WABO1900646.

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

Kennisgeving ontwerpbeschikking 
omgevingsvergunning brandveilig 
gebruik
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
voornemens zijn de volgende omge-
vingsvergunning te verlenen:

Werk in uitvoering

Verkeer

Bouwen en wonen

Jaarlijks onderzoek onder 
cliënten Wmo weer van start

De gemeente onderzoekt jaarlijks hoe 
het met de ervaringen van cliënten 
met ondersteuning vanuit de Wmo 
(Wet maatschappelijk ondersteuning) 
is gesteld. Wij benaderen inwoners 
die gebruik hebben gemaakt van deze 
ondersteuning. Heeft u in 2018 gebruik 
gemaakt van ondersteuning vanuit de 
Wmo (Wet maatschappelijke onder-
steuning)? Dan zouden wij het zeer op 
prijs stellen als u de vragenlijst invult. 
Meer informatie lees je onder nieuws 
op onze website.

Informatiepunt Spooronderdoorgang

Op woensdag 10 juli bent u 
welkom in het Informatiepunt 
Spooronderdoorgang van 15.30 tot 
17.00 uur. U vindt het Informatiepunt 
aan de Westerweg 354b – ingang 
via het bouwterrein aan de 
Vennewatersweg. In verband met 
vakantie is het informatiepunt op 
woensdag 14 augustus niet geopend. 
Het informatiepunt is maandelijks 
geopend op de tweede woensdag van 
de maand.

Mededelingen

Heeft u vragen? Bel meteen!!                                                                                                 Volg ons op

Bezwaar maken

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

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

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

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

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

-  Boekenstein 47, zaaknummer 
WABO1801109, het brandveilig 
gebruiken van de Willibrordusschool 
(wijzigen bestaande vergunning).

De aanvraag, de ontwerpbeschikking 
en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van donderdag 11 juli 2019 
gedurende zes weken ter inzage. 

Gemeentelijk Rioleringsplan Heiloo 
2019-2023

De gemeenteraad heeft op 24 juni het 
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 
2019-2023 vastgesteld. Het is een 
wettelijk verplichte planvorm, waarin 
we onze zorgplichten voor grondwater, 
hemelwater en afvalwater uiteen zet-

ten. Het GRP richt zicht dus niet alleen 
op het rioolwater en het efficiënt afvoe-
ren hiervan, maar ook op het afvoeren, 
infiltreren en lozen van regenwater en 
het peil van het grondwater. Het GRP 
wordt om de vijf jaar opgesteld. Het 
blikt terug op de afgelopen vijf jaar en 
kijkt vooruit naar de strategie en het 
beleid voor de aankomende vijf jaar. 
Hierin komen aspecten als samen-
werking, kostenbesparing en ruimtelijk 
adaptatie (beter bekend als klimaat-
adaptatie) terug. Aan de hand van het 
uitgavenpatroon voor de komende 60 
jaar is een kosten-dekkingsplan opge-
steld, aan de hand waarvan de riool-
heffing voor de aankomende vijf jaar 
is bepaald. Het GRP vindt u op onze 
website: www.heiloo.nl/rioleringsplan

 
Afwijkende  
openingstijden

HEILOO - Bibliotheek Heiloo is 
tijdens de zomerperiode van 20 
juli tot en met 17 augustus elke 
zaterdag gesloten. Vanaf dinsdag 
20 augustus is de bibliotheek 
weer normaal geopend.

 
HEILOO - Op 13 en 14 juli zijn de Landelijke Open Imkerijdagen. Neem 
een kijkje in de wereld van de honingbij en ga op bezoek bij een imker.
Bij Imkerij Heiloo bent u op zondag 14 juli van harte welkom tussen 
11.00 en 16.00 uur. Bezoekers kunnen bij de bijenstal kijken en krijgen 
van de imker informatie over de bij en het houden van bijen. De locatie 
is het stiltecentrum (de oude begraafplaats) op Landgoed Willibrordus, 
Kennemerstraatweg 464 in Heiloo. Voor meer informatie over de 
Landelijke Open Imkerijdagen: www.bijenhouders.nl.

 
EGMOND AAN DEN HOEF - Hallo ouders, opa’s/oma’s en overige familie 
en kennissen van de kinderen van Timmerdorp Egmond aan den Hoef. 
Het is weer bijna vakantie en dan begint op maandag 15 juli voor een 
groot aantal kinderen hun Timmerdorp! En traditioneel wordt er ook bij 
iedere hut een prachtige brievenbus gemaakt. En deze moet natuurlijk 
vol!Verras uw (klein)kind met post gestuurd naar hun zelfgebouwde 
dorp. Het adres is: Timmerdorp p/a Prinses Marijkelaan 1, 1934 EA 
Egmond aan den Hoef.

Bezoek de imker op de open imkerijdagen! Timmerdorpkinderen uit den Hoef willen post!
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WK VROUWENVOETBAL 2019

DEZE PAGINA IS MOGELIJK GEMAAKT DANKZIJ ONZE STERSPELERS:

Jolie Erich (l) en Anne Koppes (r). 
FOTO EN TEKST: MARGREETH ANEMA

over van zijn kleinkinderen. Het was 
eigenlijk logisch dat beide dames 
voor voetbal kozen.

Tegen elkaar, maar ook mét el-
kaar voetballen
Jolie en Anne zijn ook dikke vrien-
dinnen en zitten bij elkaar in de klas 
op de Radboudschool. Ze houden 
elkaars hand vast tijdens het inter-
view. Ooit moesten ze tegen elkaar 
voetballen. “Ik probeerde Anne uit 
te dagen maar merkte dat zij toch 
iets beter was,” vertelt Jolie sportief. 
Anne gniff elt erom: “Wij wonnen 
uiteindelijk met 6-5, het was een 
spannende wedstrijd.” Ook speel-
den de dames een keer mét elkaar 
tijdens het schoolvoetbaltoernooi. 
Daar bleek dat de combinatie Jolie/
Anne en de andere Radboudmeiden 
goud was: ze werden kampioen. 
Anne scoorde ongeveer zeven keer 
en Jolie ongeveer twaalf keer. De 
meiden concluderen dat ze elkaar 
goed aanvulden maar dat er zeker 
ook sprake was van goed teamwork.

Bijzonder is dat de meiden ook 
weleens bij elkaars team invallen. 
Jolie heeft zelfs standaard een paar 
Foresters-sokken in haar voetbaltas. 

“We hebben allebei wel een andere 
speelstijl en een andere opstelling 
maar dat geeft niet. Ik speel fi jn bij 
De Foresters maar zou het vast ook 
leuk vinden bij HSV,” vertelt Anne en 
dat geldt eigenlijk voor alle meiden 
die Uitkijkpost sprak tijdens de 
dubbelinterviews van de afgelopen 
reeks.

Hoedjes, lekker hapjes, slingers 
en een brulshirt
Het WK vrouwenvoetbal wordt op 
de voet gevolgd. Zodra er een 
wedstrijd aankomt gaat de 

WhatsAppgroep genaamd ‘Voet-
balluh’ helemaal los: de meiden 
kijken namelijk bijna iedere wed-
strijd met een hele groep vrien-
dinnen, steeds bij iemand anders 
thuis. “Behalve als de wedstrijd te 
laat begint, helaas is dat dinsdag 
het geval als Nederland tegen 
Japan speelt,” vult moeder José 
aan. Tijdens de wedstrijd wordt 
alles uit de kast gehaald: Hoedjes, 
capes, lekkere hapjes, slingers en 
Jolie neemt haar brulshirt mee. 
Tijdens de rust moet even de 
spanning eraf en gaan de meiden 
springen op de trampoline. Als 
Nederland scoort gaat iedereen 
uit zijn dak. 

Het rood-gele leeuwinnetje en 
het egeltje zitten nog steeds hand 
in hand en zijn zeer eensgezind: 
Nederland wint het WK. Vrouwen-
voetbal leeft in Heiloo!

Heiloo heeft twee prachtige voet-
balclubs en vrouwenvoetbal leeft 
in Heiloo: HSV met haar twee 
vrouwenteams en zes meisjes-
teams, maar ook De Foresters 
met één damesteam en acht 
meisjesteams. De 9-jarige Anne 
Koppes, die voetbalt bij De Fores-
ters en de 10-jarige Jolie Erich, die 
voetbalt bij HSV, beiden in MO11, 
weten hier alles van.

Voor Anne is het bijna haar der-
de seizoen bij De Foresters; Jolie 
voetbalt nu vier seizoenen bij HSV, 
ze heeft hiervan één jaar bij de 
jongens gevoetbald. We hebben 
hier te maken met twee meiden uit 
echte voetbalgezinnen: de broer 
en zus van Anne voetballen ook en 
vader Lando is zelfs coach van het 
team van Anne. Broer Max van Jolie 
is een van de topscorers van HSV. 
“Andere teamsporten waren niks 
voor mij en ik zag mijn broer vaak 
voetballen. Ik heb eigenlijk alles van 
Max, het zit gewoon in de familie,” 
vertelt Jolie enthousiast. Moeder 
José is coach van MO11 en de opa 
van Max en Jolie is ook groot voet-
balfan en een graag geziene gast 
langs de lijn, hij slaat geen wedstrijd 

Vrouwenvoetbal leeft in Heiloo

HEILOO - Na een spannende fi na-
le zondagmiddag die Nederland 
helaas niet wist te winnen, zit het 
WK vrouwenvoetbal 2019 erop. 
En daarmee is er ook een eind 
gekomen aan de eerste Uitkijkpost 
Voetbalpool. Inmiddels hebben de 
prijswinnaars in de voetbalpool een 
bericht ontvangen van Uitkijkpost (*). 
Ben je benieuwd of je in de prijzen 
bent gevallen, log dan snel in! Het 
prijzenpakket ziet er als volgt uit:
-  een goed gevulde handbagagekof-

fer (Zonvaart Reisbureau Heiloo)
-  een goodiebag met cadeaubon en 

andere goodies (Livera)
-  een kilo hemelse brownies 

(Browniehemel)

-  een gin-tonic arrangement 
(Café de Wit)

-  twee kaartjes voor Karin Bloemen 
(Cultuurkoepel Heiloo)

-  twee kaartjes voor Fuse (Cultuur-
koepel Heiloo)

-  voetbal (groenafdeling Holland Sport)
Het gin-tonic arrangement en de 
brownie zijn inmiddels al opgehaald 
door twee gelukkige prijswinnaars.
(* N.b. Over de uitslag 
wordt niet 
gecorrespondeerd.)

Wist je dat...
HEILOO - Wist je dat de 
organisatie van het Mona 
Burgering Toernooi al druk 
bezig is met de maar liefst 
10e editie van dit gezellige 
toernooi? De organisatie wil 
van dit tweede lustrum een 
meidenvoetbalfeest maken 
waar nog lang over nagepraat 
gaat worden...

Uitkijkpost Voetbalpool voor het WK vrouwenvoetbal 2019

De winnaars zijn bekend

HEILOO - HSV is op zoek naar
sportieve enthousiaste meiden 
voor versterking van de teams 
MO11 & MO13. Deze leuke teams 
trainen twee keer per week en 
doen gegarandeerd mee aan 
het leukste meidentoernooi van 
Noord-Holland: het Mona Burge-
ring Toernooi op 6 juni 2020.

HSV MO11 en MO13 
zoeken versterking

Karin Jongerie (links) en Marit Rood 
(rechts) hebben hun prijs al in

ontvangst genomen. FOTO: AANGELEVERD

De meiden van HSV en De Foresters zitten gezellig naast elkaar tijdens het 
Mona Burgering Toernooi 2019. FOTO: AANGELEVERD
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HEILOO - Tijdens de raadsverga-
dering van 8 juli stond de Kadernota 
op de agenda, die de gemeenteraad 
jaarlijks vaststelt. In de Kadernota 
worden de uitgangspunten en richtlij-
nen opgenomen op basis waarvan de 
begroting wordt gemaakt.

CDA, VVD en Heiloo-2000 dienden een 
motie in voor het schrijven van een brand-
brief aan de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om 
meer geld te vragen voor lokale overhe-
den. De huidige financiële verhoudingen 
tussen het Rijk en de gemeenten leiden 
ertoe dat gemeenten steeds meer een 
Haagse ‘speelbal’ zijn. De ontwikkeling in 
de jeugdzorg is daarvan een treffend voor-
beeld. Een ander voorbeeld is dat onder-
uitputting op Rijksniveau leidt tot minder 
geld voor de gemeenten. De minister heeft 
aangegeven werk te willen maken van 
aanpassing van de financiële verhoudin-
gen tussen het Rijk en de gemeenten. Deze 
discussie, onder de noemer ‘verruiming 
belastinggebied gemeenten’ loopt reeds 
vele jaren zonder werkelijke resultaten. 
Ondertussen worden gemeenten opgeza-
deld met taken waarvoor onvoldoende 
middelen ter beschikking zijn gesteld en 
geen structureel sluitend financieel beleid 
kan worden gevoerd. Dit zou strikt geno-
men moeten leiden tot het doorvoeren 
van drastische bezuinigingen, die elke 
inwoner rechtstreeks zouden treffen. 
Het college zal in de brief, aan zowel de 
minister van BZK en de VNG (Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten), aandringen 
op een snelle aanpassing van de financi-
ele verhoudingen tussen het Rijk en de 
gemeenten. Tevens zal erop aangedrongen 
worden dat in de tussentijd door het Rijk 
zodanige maatregelen genomen worden 
dat gemeenten met stabiele en toereiken-
de financiële middelen hun taken als eer-
ste overheid adequaat kunnen uitvoeren. 
Ook zal deze brief aangeboden worden 
aan de colleges en gemeenteraden in de 
regio, met de oproep hierop aan te sluiten.

Afslag A9
De voltallige oppositie stelde voor 

onderzoek te doen naar de financiële risi-

co’s van de PAS-wet (Programma Aanpak 
Stikstof) voor de aan te leggen afslag A9. 
Wethouder Fred Dellemijn vond het daar 
nog te vroeg voor: “Het college is ervan 
overtuigd dat de afslag A9 er komt.” Hij 
verwacht wel dat er maatregelen komen. 
Op de vraag van Fons Hopman (D66) 
welke maatregelen kon de wethouder 
alleen antwoorden: “Daar denken we 
nog over na.” Van Ko Hemminga (PvdA) 
kreeg de wethouder het advies i.p.v. ‘na 
te denken’ nu eens te gaan ‘voordenken’. 
Edith de Jong (GBH) vroeg zich af welke 
activiteiten geraakt gaan worden. “Heeft 
het bijvoorbeeld gevolgen voor de woning-
bouw.” Hopman (D66) vindt afwachten 
wat de risico’s zijn geen optie. Een kleine 
meerderheid steunde de wethouder in 
het afhouden van een onderzoek naar de 
financiële risico’s.

Dorpshart Heiloo
Het college heeft recent een start 

gemaakt om in samenspraak met inwo-
ners te inventariseren op welke wijze het 
centrum ‘t Loo meer levendig kan worden 
gemaakt. Hierbij werden vele nuttige sug-
gesties gedaan, waarbij vooral het huidige 
winkelgebied in en rondom ‘t Loo wordt 
beschouwd. De drie collegepartijen vin-
den dat bij het ontwikkelen van een visie 
op het nabijgelegen winkelgebied ‘t Loo 
ook de visie op de toekomstige huisves-
ting van de gemeentelijke organisatie 
moet worden betrokken. Leidend hierbij is 
het ‘Wenkend perspectief’ zoals verwoord 
in het bedrijfsplan BUCH van 1 april 2015. 
Hierbij is de ambitie vastgelegd om de 
dienstverlening te organiseren in nauwe 
verbinding met de inwoners, bedrijven en 
instellingen. De organisatie en de mede-
werkers zullen daarop worden toegerust.

Het richtpunt daarbij is om (op lan-
gere termijn) te komen tot een modern 
en vitaal dorpshart Heiloo, in samenhang 
met een laagdrempelig, open en modern 
gemeentehuis. Hiermee zou een maxi-
male verbinding met de inwoners worden 
gemaakt. Het college zal uiterlijk in het 
eerste kwartaal 2020 de raad informeren 
op welke wijze deze toekomstvisie kan 
worden vormgegeven.

Tweede sporthal
Wethouder Rob 

Opdam zegde toe dat 
er in de komende 
weken overleg is met 
de Sportraad. “Er is een 
onderzoek gaande naar 
binnensportaccommo-
daties in Heiloo. Ook in 
BUCH-verband wordt 
gekeken naar beschik-
bare accommodaties.” 
Als voorbeeld gaf de 
wethouder aan dat 
Limmen ook een sport-
hal heeft. In september verwacht de wet-
houder dat de resultaten van het onder-
zoek bekend zijn.

Schiphol
GBH dient een motie in betreffende 

het standpunt van de gemeente Heiloo 
over Schiphol. De partij verzoekt het 
college zich actief op te stellen in het 
belang van de inwoners van Heiloo om 
verdere groei van vliegbewegingen en de 
daarmee gepaard gaande overlast van 
Schiphol tegen te gaan. Ook vraagt de 
partij om te bepleiten dat er in ieder geval 
tot minstens 2023 geen verdere groei van 
Schiphol plaatsvindt. En tevens te pleiten 
voor afschaffing van de nachtvluchten en 
het voorgaande uit te dragen in de ORS 
(Omgevingsraad Schiphol). Wethouder 
Rob Opdam: “Wij stellen ons actief op. 
Inmiddels is bekend dat de regio goede 
zaken heeft gedaan, er zullen minder tot 
geen nachtvluchten meer plaatsvinden.” 
Dat dit wel tot meer dagvluchten gaat lei-
den moet geaccepteerd worden volgens 
de wethouder. GBH stelt in de motie ook 
de gezondheid aan de kaak. Niet alleen 
de nachtvluchten (slaapverstorend) zijn 
nadelig voor de gezondheid maar ook de 
uitstoot van CO2 en het (ultra) fijnstof 
die allerlei gezondheidsklachten kunnen 
veroorzaken als astma, hart- en vaatziek-
ten, hersenschade en (long)kanker. Dat 
veel inwoners zich ernstig zorgen maken 
over de uitbreiding van Schiphol blijkt 
uit de regionale informatieavond op 12 
juni in Castricum en de vele klachten bij 
het meldpunt. Wethouder Opdam vindt 

dat de inwoners vliegverkeer moeten 
blijven accepteren. Arjen Vroegop (VVD) 
ziet geen normoverschrijding die een 
gevaar voor de volksgezondheid oplevert. 
“Bij westenwind hebben we ook last van 
fijnstof, namelijk zand.” Ko Hemminga 
(PvdA) zou graag zien dat de vliegtuigen 
boven Heiloo hoger vliegen waardoor de 
geluidsoverlast minder is.

De motie wordt verworpen met daarbij 
gezegd dat het CDA een stemverklaring 
aflegde. Het CDA is tegen de motie maar 
wel wil wel graag zien dat het college zich 
actief opstelt in het belang van de inwo-
ners van de gemeente Heiloo om verdere 
groei van vliegbewegingen en de daarmee 
gepaarde overlast van Schiphol tegen te 
gaan.

Griffie
Aan het eind van de raadsvergade-

ring werd afscheid genomen van Ronald 
Vennik.

Na ruim een jaar in dienst te zijn 
geweest bij de gemeente Heiloo treedt hij 
per 1 september als griffier in dienst bij 
de gemeente Langedijk. Zowel het col-
lege als de raad bedankten Ronald voor al 
zijn werkzaamheden binnen de gemeente 
Heiloo en wensten hem het allerbeste toe 
in Langedijk.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Gemeenteraad buigt zich over de Kadernota

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

Bibliotheek Heiloo:
Jeugdactiviteiten in de zomervakantie

HEILOO - Tijdens de zomerva-
kantie is er van alles te doen in 
de bibliotheek.

Voorlezen voor kleuters
Iedere woensdagmiddag wordt er 

van 14.30 tot circa 15.00 uur voor-
gelezen uit een mooi prentenboek. 
Alle kinderen van 4 tot 7 jaar (en 
hun ouders/verzorgers) zijn hierbij 
van harte welkom!

Voorlezen en spelen voor 
peuters

Elke vrijdag 10.30 - ca. 11.30 uur. 
Voor peuters is er iedere week een 
Peuteruurtje: ‘Lezen en spelen’. 
Elke vrijdagochtend van 10.30 tot 
11.30 uur wordt er voorgelezen, en 
daarna mogen de kinderen nog even 
lekker spelen met materiaal van de 
Speelotheek, rond het thema van 
het boek. Voor de ouders en groot-
ouders een mooi moment om even 
bij te praten en samen koffie te drin-
ken, terwijl de kinderen met elkaar 
spelen. Een gezellige ochtend rond 
boeken voor kinderen van 2-4 jaar 
en hun ouders/oppas.

Zomerklooien
Elke woensdag van 17 juli t/m 21 

augustus in de zomervakantie, 15.00 
- 16.00 uur. We gaan elke week weer 

met andere materialen aan de slag:

Week 1 (17 juli): Klooien met 
hout

Week 2 (24 juli): Klooien met stof 
en wol

Week 3 (31 juli): Klooien met 
kleuren

Week 4 (7 augustus): Klooien 
met karton & MakeDo, met onze 

Kinderdirecteur als Special Guest

Week 5 (14 augustus): Klooien 
met papier & wedstrijd voor papie-
ren vliegtuigjes

Week 6 (21 augustus): Klooien 
met kranten & boeken

Samen klooien is het allerleukste. 
Dus neem je ouders, vriendjes of 
vriendinnetjes mee! Opgave vooraf 
is niet nodig.

Kom je ook zomerklooien in de bibliotheek?      Aangeleverde foto

HEILOO - Met het nummer Rock&Rollator swingden de leerlin-
gen van basisschool Meander woensdag 3 juli op het podium van 
wooncentrum De Loet. Dit is een van de nummers die de groep 
deze week ten gehore gaat brengen tijdens de afscheidsmusical 
‘Wie heeft de rol’, waarmee groep 8 definitief afscheid neemt van 
de basisschool. De kinderen vonden het heel leuk om op te tre-
den voor de bewoners. Daarnaast konden ze alvast wennen aan 
optreden voor publiek. De bewoners waren allemaal superen-
thousiast en rockten met of zonder rollator de zaal uit. 
           Aangeleverde foto

Groep 8 van Meander treedt op bij De Loet
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                                                                                                                                              Volg ons op

Wat kunt u doen
De gemeente kan het effect van klimaatverandering niet alléén opvangen. 
Om wateroverlast na flinke regenbuien te beperken zijn maatregelen op eigen terrein 
van inwoners en ondernemers ook nodig. 

Grondwater
Door de klimaatverandering komen er meer periodes van heftige regenval, maar ook van 
langdurige droogte. Dat heeft gevolgen voor het grondwaterpeil. Om de risico’s bij lange 
droogte te beperken, is de grondwatervoorraad belangrijk. Waar het peil laag is, kan 
regenwater het best in de grond belanden in plaats van het riool. Waar het peil hoog is, 
kan drainage uitkomst bieden. Grondwatermeetpunten verspreid door de gemeente hou-
den de grondwaterstanden bij.

En verder…
De gemeente werkt aan beleid voor zogeheten ‘klimaatadaptatie’, ofwel: hoe bereiden we 
ons voor op de gevolgen van klimaatverandering? Dit werken we de komende 2 jaar uit. 

Rioolheffing
De extra investeringen en onderhoudsmaatregelen voor het riool zijn nodig maar kosten 
wel geld. De gemeente weet de meeste extra kosten te beperken door meer samenwer-
king en afstemming met andere overheden en door slimmer werkzaamheden te combine-
ren. Ook kijkt de gemeente naar het onderhoud: als het nog kan wachten, dan bespaart 
dat kosten.
Zo kan de stijging van de rioolheffing met kleine stapjes per jaar beperkt blijven. Volgend 
jaar zal het college de gemeenteraad voorstellen het tarief vast te stellen op € 171,- . 

Meer informatie
Heeft u vragen over het rioleringsplan? Neem dan contact op met Inge Zuurbier, 
beleidsmedewerker water: tel. 072 535 66 66, of mail naar info@heiloo.nl. 
Het rioleringsplan staat op de website: www.heiloo.nl/rioleringsplan.

Het scheelt als regenwater in de tuin kan lopen in plaats van in het riool. (Foto Rioned)

Speciale bestrating en planten helpen het regenwater in de tuin te houden. (Illustratie Rioned) 

Hoe meer regenwater rechtstreeks in de grond kan stromen, hoe minder het riool onder 
druk komt te staan. Waar veel huizen of bedrijven staan, is dat vaak moeilijker: straten en 
terreinen zijn geplaveid en het regenwater vindt vooral via het riool zijn weg. Wat helpt is 
in deze gebieden ruimte voor regenwater te scheppen. Door groen te planten bijvoorbeeld.

Riool
Tegenwoordig legt de gemeente gescheiden rioolsystemen aan. Het vuile afvalwater uit 
woningen en bedrijven komt niet meer in dezelfde rioolbuis als het regenwater waardoor 
geen vuil rioolwater op straat belandt bij heftige regen. Het afvalwater gaat via het eigen 
rioolsysteem naar de zuivering van het hoogheemraadschap (waterschap). Dankzij het 
gescheiden rioolstelsel hoeft het schone regenwater niet meer naar de zuivering, maar 
wordt het afgevoerd naar de sloot.  Daarnaast wordt regenwater plaatselijk opgevangen
    in verlaagde grasvelden, verlaging met beplanting of 

greppels, waar het minder overlast veroorzaakt. 
De gemeente zorgt voor het onderhoud van het 

riool. Dankzij rijdende camera’s in het riool is er 
goed zicht op de kwaliteit van de putten en 
buizen. 

Waar blijft het water?
Afvoer geregeld in Gemeentelijk 
Rioleringsplan Heiloo 2019-2023
Op 24 juni heeft de gemeen-
teraad het Gemeentelijke 
RioleringsPlan 2019-2023 vast-
gesteld. Dit plan is in te zien via 
www.heiloo.nl/rioleringsplan. 

Waarom een rioleringsplan?
Al het regenwater, maar ook het rioolwater 
uit woningen en bedrijven moet ergens 
heen. De gemeente zorgt voor de afvoer. 
Ook houdt de gemeente het grondwater-
peil bij. Er staan meetpunten door de hele 
gemeente.

Hoe de gemeente dit alles doet, dat staat 
in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). 
Hierin staan de plannen voor de komende 
jaren, wat dat kost en wat inwoners 

bijdragen in de vorm van rioolheffing. 
Het GRP wordt elke 5 jaar aangepast.

Ander klimaat vraagt 
om maatregelen
Het klimaat verandert: regenbuien wor-
den steeds heviger en ook periodes van 
droogte komen vaker voor. Bij extreme 
regen kan het riool al het water niet met-
een verwerken. Een periode van lange 
droogte heeft ongewenste gevolgen voor 
bijvoorbeeld de grondwaterstand.
Daarom nemen Nederlandse gemeenten 
en waterschappen maatregelen om pro-
blemen te voorkomen. Bij veel regen moet 
het water goed wegkunnen, bij droogte is 
het juist van belang om watervoorraden te 
hebben.

Regenwater en afvalwater worden apart afgevoerd. (Illustratie Rioned)

(FOTO IWAN BRONKHORST)



Openluchtconcert 
Eensgezindheid

EGMOND-BINNEN 
- Vorig jaar speelde 
Muziekvereniging Eensge-
zindheid voor het eerst 
op ‘het Brinkie’. Meteen 
bleek dat dit een gewel-
dige locatie is om muziek 
en gezelligheid te combi-
neren. Ook dit jaar wordt 
er een programma aange-
boden voor én door jong 
en oud.

Het Opleidingsorkest o.l.v. 
Britt van Es speelt onder 
andere enkele stukken die 
geïnspireerd zijn op de die-
renwereld: je hoort de een-
den kwaken! Maar er kan ook 
geswingd worden bij de klan-

ken van bijvoorbeeld Easy 
Pop Suite en Michael row the 
boat ashore. 

Daarna speelt het orkest 
van Eensgezindheid o.l.v. 
Marije Koopmans een mooi 
nieuw stuk: o.a. de Seagate 
Ouverture, enkele aanste-
kelijke marsen, een ontroe-
rende bewerking van Arcade 
(Duncan Laurence) en de 
Bohemian Rhapsody. Het 
optreden wordt afgerond met 
de Guus Meeuwis Trilogie. 
Meezingen mag! 

Donderdag 11 juli om 19.30 
uur op De Brink in Egmond-
Binnen. Kom je ook?
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www.uitvaartdekker.nl

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

UITVAART OP MAAT BUDGET CREMATIE BASIS CREMATIE ALL-IN CREMATIE

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

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

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

      

 

 

 

 

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen 

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

www.uitvaartverzorging-groot.nl 

 

 

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

voor meer info   uitvaartverzorgingduin.nl

Ontzorgt Alkmaar e.o. sinds 1960

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

Ontzorgt Alkmaar e.o. sinds 1960

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

vanaf 10 personen

BOWLING HEILOO
  tel. 0725331992

HEILOO’S GROOTSTE
UITGAANSCENTRUM

Uitvaartverzorging Formanoij
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen

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

Uitvaart vanaf € 1.475,-
Dag en nacht bereikbaar

                             

      

       Voor een heerlijk ontspannende en uitgebreide behandeling of huidverbeteringstraject  

Kijk voor informatie en prijzen op de site 
 

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

www.schoonheidssalonmajoor.nl 

                                                                                                       

 

 

Voor een heerlijk ontspannende en uitgebreide behandeling 
of huidverbeteringstraject

Kijk voor meer informatie en prijzen op de site

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

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

Henny Stoop

Verdriet  
kan ik  

niet  
wegnemen, 

wel  
de zorg  

eromheen

Het was FANTASTISCH

Bedankt voor de  
gezelligheid Jaap!

Liefs vrienden van Edith en Sjoerd

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

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

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

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

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

Te huur 3 kamer appartement 
aan de Heerenweg in Heiloo. 
Info 0622569952   

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

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

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

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

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

MINDFULNESS, COMPASSIE 
& YOGA training in HEILOO. 
Start 20 september 2019. Info 
op www.mischavanesveld.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 

TUINIEREN teveel werk? 
Geen tijd? ZEER ERVAREN 
TUINLIEFHEBBER helpt 
u met snoeien en het strak 
knippen van hagen, buxus 
en taxusbollen etc. Het hoge 
drukreinigen van terrassen en 
het verticuteren van bemoste 
grasvelden. 06-18278367

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   

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

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

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

Te koop NIEUWE DAMES-
FIETS KOGA RANDONNEUR, 
framemaat 50cm (lichaams-
lengte 1,65-1,70), 30 versnel-
lingen en naafdynamo. Van € 
2199 voor € 699 (incl zadeltas, 
zijtassen en extra slot) tel 06-
12201384   

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

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

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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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

zw
em

zegel H
eiloo

Dit is een gemeenschappelijke actie van  
Albert Heijn filialen 't Loo, Het Hoekstuk, 
Ypestein en Egmond met zwembad Het Baafje
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o

Volle kaarten zijn 
geldig vanaf 15 juli

Jij spaart toch ook 
mee?


