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Heiloo Limmen
Schoorl 

Dat schrijft het college van burge-
meester en wethouders in antwoord
op vragen van de fractie van Behoor-

lijk Bestuur Bergen. Die was bena-
derd door verontruste bewoners van
het complex aan de Heereweg, die
zich afvroegen of de balkons wel
voldoende geïntegreerd zijn in het
gebouw. Ze lijken te zweven.
Volgens het college zijn de balkons
conform vergunning aangebracht
en zijn de tekeningen en berekenin-
gen beoordeeld door de construc-
teur van de gemeente, en akkoord

bevonden. Bij de bouw heeft de toe-
zichthouder van de gemeente nog
gecontroleerd of de constructie is
aangebracht conform de tekenin-
gen. ,,De toezichthouder is in totaal
op tien momenten ter plaatse ge-
weest voor wapeningcontroles.’’ 
Het college begrijpt de ongerust-
heid wel. ,,De betonplaten van het
balkon hangen optisch gezien acht
centimeter los van de verdiepings-

vloer. In werkelijkheid zijn ze daar-
aan gekoppeld via een koudebru-
gonderbreking. Dat heeft te maken
met de energieprestatie-eisen uit
het Bouwbesluit.’’ 
Tenslotte concludeert het college:
,,De aanvrager heeft voldoende aan-
nemelijk gemaakt dat de bouw vol-
doet aan de sterkte-eisen in het
Bouwbesluit. Derhalve is het risico
op instortingsgevaar nihil.’’

’Instortingsgevaar balkons Altamira is nihil’
Henk-Jan den Ouden

Schoorl ✱ De balkons van het ap-
partementencomplex op de plaats
van de voormalige dancing Altami-
ra in Schoorl zijn in orde. Volgens de
gemeente Bergen is het instortings-
gevaar ’nihil’.

Egmond aan Zee
✱ Strandweer, na een

lange tijd. Egmond aan
Zee zat gisteren zoals ge-
bruikelijk op dit soort zo-
merdagen weer vol zo-
naanbidders.
Net uit de kustlijn zelfs
een zandbal vol ver-
maak. Volleybal en dob-
beren met opblaasbaar
speeltuig was favoriet
op het stukje laag water.
De komende dagen
wordt het alleen maar
warmer. 
En, zonder twijfel, druk-
ker op het strand en de
zandbank van Egmond
aan Zee.
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Strandweer Een zandbank vol vermaak

Heiloo ✱ Er is best een en ander te
doen voor ouderen in Heiloo. Maar
is het uitdagend genoeg? ’Oud-
Standing Heiloo’ gaat allerlei activi-
teiten op maat voor ouderen organi-
seren. ’Leuk, vernieuwend en op ni-
veau’, dat is de bedoeling.
De ouderen, Oud-Standing begint
bij 65 jaar, worden uitgedaagd om
gebruik te maken van de kennis en
kunde die ze in de loop van hun le-
ven hebben verzameld. ,,In Heiloo
wonen relatief veel hoogopgelei-
den, mensen met hbo of een univer-
sitaire opleiding, die een bedrijf
hebben gehad of op een andere ma-
nier hun sporen in een vakgebied
hebben verdiend’’, zegt Dorien Kot-
terman, samen met Caroline Oost-
veen de trekker van het project. ,,Zij
zouden lezingen kunnen houden,
voor studenten of andere belang-
stellenden. Zo kunnen andere men-
sen gebruik maken van hun kennis.
Mijn moeder bijvoorbeeld is heel
geïnteresseerd in sterrenkunde.
Misschien is er wel iemand die daar
iets over wil vertellen.’’
,,We denken ook aan een klein pro-
jectkoor met een beetje niveau. Er
zijn mensen die prima zingen, maar
bij wie een groot koor niet meer
past.’’ Het komt voor dat ouderen
geen lid meer kunnen worden van
een zangkoor als ze boven de 65
zijn, of dat hun lidmaatschap wordt
ingetrokken als ze 80 worden.
,,Soms is het een probleem dat een
oudere niet meer kan staan, bijvoor-
beeld. Of omdat de repetities en uit-
voeringen ’s avonds zijn en dat lastig

wordt. En misschien kan het koor
weer begeleid worden door een ou-
derenorkestje.’’
Kotterman denkt ook aan modern
dansen voor ouderen. ,,Of een schil-
derclub, maar dan wel met een extra
uitdaging, bijvoorbeeld schilderen
in de stijl van Van Gogh.’’ Als ergens
belangstelling voor is, wil Oud-
Standing niet te lang wachten. ,,Ge-
woon doen. Een beetje experimen-
teren en als het aanslaat, gaan we het
vaker doen.’’

Generaties
Een paar weken geleden is de aftrap
van het project geweest. ,,Met de
Stichting Welzijn Heiloo, de Rotary,
de Zonnebloem, maar ook mensen
die zich op persoonlijke titel willen
inzetten voor hun medemens. En
ook de jongerenwerkers, we willen
graag generaties met elkaar verbin-
den. Zo willen we op Willibrordus
Draait Door in september een mini-
scratch houden, waarop grootou-
ders en kleinkinderen samen kort
kunnen optreden.’’
Het project wordt ondersteund
door De Pius-Stichting, het Oranje-
fonds, het Fonds Sluyterman van
Loo , Stichting De Buitenkans en de
gemeente Heiloo. Wie interesse of
een idee heeft, kan mailen naar
Caroline@de-buitenkans.org.

Oud-Standing
Heiloo daagt
ouderen uit 

Henk-Jan den Ouden
h.den.ouden@hollandmediacombinatie.nl

Activiteiten ’leuk,
vernieuwend 
en op niveau’ 

Limmen ✱ De jaarmarkt in Limmen was gisteren weer
druk bezocht, mede natuurlijk door het mooie weer. Er
werden niet alleen duizenden volstrekt uiteenlopende
producten verkocht; ook allerlei verenigingen en andere

organisaties waren aanwezig. Zoals jongerencentrum
Conquista, dat een stand had waarin de jeugd met een bal-
lengooispel alvast lekker werd gemaakt voor het aan-
staande Timmerdorp. FOTO JJFOTO.NL/JAN JONG

Timmerdorp Niet alleen koopjes op jaarmarkt Limmen 

Limmen ✱ Tot en met zondag is er
een feestweek op het plein bij de
Heeren van Limmen aan de Dussel-
dorperweg. 
Vrijdag is er een Franse avond met
een zanger en een koor, die chan-
sons zullen zingen. Uiteraard zijn er
Franse wijn en Franse hapjes. 
Zaterdagochtend is er van negen tot

twee een rommelmarkt. Voor een
tientje kan eenieder die spullen wil
verkopen een metertje verkoop-
ruimte huren. 
Zaterdagavond vanaf negen uur
treedt Boys Named Sue op, een co-
verband die nummers van Johnny
Cash speelt. 
Zondagmiddag vanaf twee uur is er

tenslotte de spelletjesactiviteit ’Wij
zijn de beste’ met duo’s waarbij een
persoon jonger is dan 16 en de ander
25 jaar of ouder. De koppels nemen
het in een spelcircuit op tegen el-
kaar. 
Opgeven voor de activiteiten of
kaartjes kopen kan via con-
tact@heerenvanlimmen.nl. 

Feestweek op plein bij Heeren van Limmen


