
Op het juiste moment, op de igiste plaàts Camere
Lijstert

HEILOO - Een uitge
auto, een overval met 1

stenen door de rarner
bewoner van de Lijster
Heiloo $kt het mikptu
levensgevaarliike actier
truurtbewoners in de doo
gezellige lruurt houden ht
vast voor wat er nog me(
gebeuren.

De saamhorige bewoners
het weselijk dat hun gezellig
in een l«vaad dagiicht komt t
door de incidenten. "Er word
veel leuke buurtactiviteiten 1

niseerd: tijdens de lockdowr
den we kahoot met elkaar, w
ten jaarlijks samen bollen
hebben zelfs in juni de buu
'Gazel1.a di Zuiderloo' uitgt
en een Italiaanse koffieocht
alstand georganiseerd. Daa
je niets over", aldus een '
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IIEILOO - o'Soms ben je ergens op het juiste moment op de juiste plaats", vertelt Darriel Smit. Op
woensdagochtend 28 oktober, tijdens het hardlopen langs de sleeheuvel, maalcte Daniel deze foto in
de bocht waar de Belieslaan overgaat in De Omloop. '(Niet veel later kwam de regen met bakken uit
de lucht", aldus Daniel. Gelukkig hebben we de foto nog... Foto: Daniel Smit

Wereldtichtj esDag Heilo o 2020...
Anders dan anders?

HEILOO - Het projectteam
IVereldlichtjesDag 2020 Heiloo,
dat onlangs is versterlrt'met de
komst van Ed Bausch, werkt
aan een coronaveilig alter-
natief voor de viering van
WereldlichtjesDag op zondag
13 december in en rond de lVitte
Kerk in Heiloo.

De bedoeling is om met groepen
van maximaal 30 mensen op drie
verschillende locaties iru'uling te
geven aan het op sfeervolle w[ize

herdenken van overleden kinderen.
Het is daarvoor -wel noodzakelijk
dat deel:remers zich van tevoren
aanmelden.

Elk jaar wordt zorgr.'uldig een
passend thema gezocht als leidraad
voor de avond. Voor 2020 is het
thema'ster'. Een ster is een hemel-
lichaam waarvan het licht altijd
straalt naar de aarde, soms zicht-
baar en soms niet, maar het is er
altiid. Ieder kind dat te woeg over-
Ieden is, is voor haar of zijn ouders

een ster. Een ster in de hemel of een
ster aan de hemel, een ster die altiid
met hen meegaat, hun hele leven
lang.

Gezien de ontwikkelingen rond
het coronavirus, is het doorgaan -
ook in aangepaste vorm - orzeker.
Op 10 november neemt het project-
team daarover een beslissing. Als de
viering in Heiloo niet kan doorgaart,
is het alternatief een livestream met
een landelijke herdenking vanuit
Apeldoorn.

De geplaatste camera is
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