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HEILOO – Op vrijdag 10 juni jongstleden werd het boek ‘Historische wan-
delingen landgoed Nijenburg Heiloo’ gepresenteerd in de grote zaal op de 
Bel Etage van Huis Nijenburg vanwaaruit de familie Van Foreest vroeger 
het hele landgoed kon overzien. Schrijfster Ina Blekemolen overhandigde 
de eerste druk aan wethouder Rob Opdam en Mariska van der Leij, bos-
wachter op landgoed Nijenburg. 

Pieter van Foreest, nazaat van de 
familie, opende de boekpresentatie 
en heette de ruim veertig genodig-
den welkom. Hij vertelde dat het 
idee voor een boek met historische 
wandelingen ontstond toen het op-
viel dat veel wandelaars de eerder 
in de Heilooër Cronyck verschenen 
artikelen gebruikten als leidraad.

Het oerwoudgevoel
Landgoed Nijenburg bestaat uit wel 
drie bossen: het Heilooërbos, het 
Sterrebos (aan de noordkant van 
het koetshuis) en het Delensbos. 
Schrijfster Ina, die al tien jaar lang 
rondleidingen geeft in het huis, 
beschouwt het Delensbos als haar 
achtertuin en zij is daar dan ook da-
gelijks te vinden. 

Vroeger baande zij zich ’s morgens 
vroeg met de hond een weg tussen 
de enorme varens en de stekelige 
wilde bramenstruiken. Altijd met 
haar kaplaarzen aan want het was 
er altijd modderig. Nooit kwam zij 
iemand tegen. “Ik kreeg daar het 
oerwoudgevoel”, glimlacht ze.
Tot er werd besloten tot een grote 

schoonmaak. De bramenstruiken 
en varens werden verwijderd en er 
ontstond een slagveld. De hazen 
kozen het hazenpad, de vogels flo-
ten niet meer en Ina was boos, heel 
boos. Totdat ze de kaalslag begon te 
begrijpen: “De voormalige jungle 
is veranderd in een weelderige tuin 
die ieder jaar mooier wordt. Op de 
velden bloeien lelietjes-van-dalen, 
bosanemonen, daslook en sneeuw-
klokjes, de spechten roffelen naar 
hartenlust, er zijn weer ijsvogels 
gespot en zelfs een nest met hals-
bandparkieten”, vertelt ze aan de 
aanwezigen die aan haar lippen 
hangen en straks allemaal in het 
boek verder mogen genieten van 
alle wetenswaardigheden die zij 
erin vertelt.

Vanzelfsprekend en geluksvogel
Wethouder Rob Opdam en bos-
wachter Mariska van der Leij had-
den de eer om de eerste druk te 
mogen ontvangen uit handen van 
de schrijfster zelf. Rob haalde twee 
woorden aan die hem opvielen in 
het boek: ‘vanzelfsprekend’ en ‘ge-
luksvogel’. Als hij vroeger over de 

Kennemerstraatweg fietste tussen 
Alkmaar en Heiloo vond hij het al-
lemaal best wel gewoon: ijs op de 
vijver in de winter, het landgoed in 
volle bloei in de zomer. Totdat hij 
kennissen sprak die niet uit Hei-
loo kwamen: “Wat wonen jullie 
toch mooi”, zeiden ze. Dat was een 
eyeopener en Rob belooft dat hij 
voortaan gewapend met het boek 
zijn wandelingen op landgoed Nij-
enburg gaat voortzetten. 

Ook de boswachter is erg blij met 
het boek. Mariska is sinds 1 fe-
bruari in dienst van Natuurmo-
numenten en ze verklapt alvast 
dat er in de doorontwikkeling 
van het landgoed plannen zijn 
om van boerderij Nijenburg aan 
het Sterrebos het kloppend hart 
van het landgoed te maken. “Het 
wordt een echte publiekstrekker”,  
vertelt zij.

Vanaf heden te koop
Het boek ‘Historische wandelingen 
landgoed Nijenburg Heiloo’ met 
prachtige wandelroutes en foto’s en 
historische wetenswaardigheden is 
vanaf heden te verkrijgen bij Bruna 
Heiloo. 

De opbrengst komt overigens ge-
heel ten goede aan Natuurmonu-
menten voor het in ere houden van 
landgoed Nijenburg.

Boekpresentatie ‘Historische Wandelingen Landgoed Nijenburg 

HEILOO – Timmerdorp 2022 wordt gehouden van 23 tot en met 26 au-
gustus. En... Timmerdorp gaat de jungle in, want ‘Jungle’ is het thema van  
dit jaar.  

Op zaterdag 25 juni gaat om 10.00 
uur de online kaartverkoop van start 
via de webshop op 
www.timmerdorpheiloo.com

Wilt u ervoor zorgen dat u de vol-
gende gegevens bij de hand heeft:
• De naam van het kind

• Geboortedatum
• Telefoonnummer beide ouders
• Huisarts + telefoonnummer

De organisatie heeft er zin in en is 
vastbesloten er met de kinderen 
een geweldig Timmerdorp van te  
maken!

Timmerdorp Heiloo gaat de 
jungle in!

Mariska van der Leij, Ina Blekemolen en wethouder Rob Opdam.  Foto: aangeleverd

Groep 5 van De Duif trekt het kornet door de branding. Foto: aangeleverd

Timmerdorp is dit jaar van 23 tot en met 26 augustus.  Foto: Wouter Droge

HEILOO – Donderdag 9 juni was een geweldige dag voor een excursie naar 
Bergen aan Zee. Leerlingen van groep 5 van kindcentrum De Duif gingen 
kornetvissen op het strand. 

Met een sleepnet (kornet) aan een 
lang touw, trokken de kinderen 
een spoor door de branding. Na een 

‘trek’ werd het sleepnet geleegd in 
een bak en de vondsten van dicht-
bij bekeken. Wat een verrassende 

vangst! Garnalen, kwallen, kreeftjes 
en krabbetjes, verschillende kleine 
visjes en een heleboel mooie schel-
pen hebben de kinderen gevangen. 
Ze kregen er een mooi verhaal bij 
van een IVN-gids. Een geweldige, 
verrassende excursie.

Kindcentrum De Duif op excursie 

Geslaagd
Afgelopen week liep ik ’s avonds 
een grote ronde door het dorp. Die 
avondvierdaagse had toch wat met 
me gedaan blijkbaar. Samen met 
het hondje liep ik langs de huizen 
van Heiloo. Her en der wapperde 
trots een vlag met een schooltas er-
aan. Een dag later hingen er meer 
en ook verschenen er bij verschil-
lende huizen groepjes fietsen. Er 
klonk muziek, geproost en gelach. 
Ik wist niet zeker wat ik er van werd: 
melancholiek omdat mijn vlag al-
weer zoveel jaar geleden wapper-

de óf melancholiek omdat volgend 
jaar voor mijn tweede kind ook de 
vlag gehesen zal worden.

Na de zomer begint mijn doch-
ter aan haar examenjaar. En dat is 
niet alleen spannend en stressvol 
wegens de examens, nee er moet 
ook een definitieve keuze gemaakt 
worden. We zullen open dagen 
moeten gaan bezoeken en wellicht 
studiekeuzegesprekken aanvragen. 
Ze heeft op dit moment nog geen 
vastomlijnd plan. Ik vind dat ook 

niet gek. Hoe raar is het eigenlijk 
dat er van een kind van 17 wordt 
verwacht te weten wat hij of zij ‘wil 
worden.’ En wat voor advies ga je 
als ouder geven? Ga je je richten 
op opleidingen met een baanga-
rantie en een enorm salaris? Ga je 
voor prestige en aanzien of moe-
ten er talenten en harten gevolgd  
worden?
Gelukkig ben ik zelf een lichtend 
voorbeeld van hoe het niet moet. 
Na die ene vlag heeft mijn tas nooit 
meer ergens gehangen, behalve 

dan aan de wilgen. Stiekem google 
ik wat opleidingen en studies die ik 
zelf zou kiezen als ik weer 19 was en 
net klaar met de middelbare, maar 
met de kennis van nu. Ik stel me 
voor hoe het zou klinken wanneer 
iemand aan mij zou vragen: ‘En wat 
doe jij zoal de hele dag?’ en ik een 
ingewikkelde studie als antwoord 
geef. Ach, eerst maar eens de vlag 
klaarleggen voor volgend jaar.

En voor alle geslaagden dit jaar:  
van harte gefeliciteerd!


