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Wie-o-Wie
is baby

van de maand
december?

Burgerinitiatief
voor

Veilig verkeer 
Limmen-West

...voor 
bezadigde

oudere
heren?

KERST-EDITIE

krantkrant

"Er zijn 3 soorten mensen in de wereld:
diegenen die er voor zorgen 

dat er iets gebeurd,
diegenen die kijken 

naar hoe dingen gebeuren
en diegenen die zich afvragen 

wat er gebeurd is."
OPROEP
De redactie krijgt leuke reacties op onze nieuwe rubriek. Welke 
spreuk of wijze woorden hebben indruk gemaakt? Blijf ze mailen 
naar redactie@lovkrant.nl en wellicht kiezen wij jouw spreuk voor 
de volgende LOVkrant!

Dit jaar heeft 'Ondernemend Lim-
men' de Hierrrr... met je kassabon 
bedacht. Bij elke aankoop tot 31 de-
cember 2021 bij één van de deelne-
mende winkeliers (herkenbaar aan 
het raambiljet), vul je op de achter-
kant van de kassabon je naam en 
telefoonnummer in en deponeer je 
deze in de daarvoor bestemde boxen. 
Deze boxen staan bij bijna alle winke-
liers.

Tip! Verzamel uw bonnen, vul ze 
thuis in en deponeer ze 1x per week 
in de daarvoor bestemde boxen!

Er zijn al 2 trekkingen geweest en er 
volgen er nog twee: op 20 decem-
ber en 3 januari. Prijswinnaars krijgen 
persoonlijk bericht. Alle kassabon-
nen blijven meedoen in de verloting. 
Kijk op social media of onze website 
www.ondernemendlimmen.nl voor 
de uitslag en meer informatie.

KOOP IN LIMMEN, SPEEL MEE 
EN WIN ÉÉN VAN DE VELE 
VETTE PRIJZEN!

Winkeliersactie nu al groot succes met meer dan € 4.000,- aan prijzen

Hierrrr... met je kassabon!

Wil je in 2022 een EHBO-diploma 
halen? Goed idee, want eerste hulp 
krijgt zelden een tweede kans!
Of heb je al een EHBO-diploma, en 
lijkt het je leuk om, samen met ande-
re gedreven vrijwilligers de EHBO te 
verzorgen bij evenementen in Heiloo, 
Limmen of Akersloot?

Je bent van harte welkom bij EHBO- 
Vereniging Heiloo-Limmen e.o.!
Organiseer je zelf een evenement? 
De EHBO-Vereniging Heiloo-Limmen 
e.o. verzorgt graag de EHBO.
De enthousiaste vrijwilligers kunnen 
voor kleine organisaties tegen een 
laag tarief worden ingezet.

 EHBO in Limmen en Heiloo?

Dat doen we zo!
De vereniging organiseert zelf de 
cursussen en herhalingscursussen 
die nodig zijn voor mensen die een 
EHBO-diploma willen hebben of hou-
den, al dan niet om ingezet te worden 
als vrijwilliger bij evenementen.
Kijk voor meer informatie op www.
ehbo-heiloo.nl.

De Limmer Plankeniers 
in 2022
Helaas... waar normaal in november meerdere voorstellingen door 
de Limmer Plankeniers worden gespeeld, bleef het dit jaar weer stil 
in de Heeren van Limmen.  Met alle besmettingen, onzekerheden en 
regels was het te onzeker om te kunnen repeteren en volle zalen te 
mogen trekken. 

COVID-19 heeft voor het 2de achtereen volgende jaar roet in het 
eten gegooid. Geen 45-jarig jubileum voor de Plankeniers. Geen 
kaartverkoop aan de deuren aan onze donateurs. Geen volle zalen, 
geen gelach en geen grote hilariteit die u altijd van de vereniging ge-
wend bent.  

Naast het niet kunnen spelen willen wij stil staan bij het overlijden 
van Ciska Lieferink. Een woord van dank voor de vele jaren waar zij 
tot 3 jaar terug nog onze vaste souffleur is geweest. Ze was onzicht-
baar voor het publiek, maar achter de schermen een grote steun 
voor de spelers tijdens de repetitieavonden en voorstellingen. Wij 
wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte met de leegte 
die zij achterlaat.

En dan……2022! De Plankeniers zitten niet stil en werken aan een 
mooi jubileumstuk. Weet u nog? Het laatste jubileumstuk Allo Allo of 
het laatste stuk Extra hulp op de eerste hulp.  Mooie herinneringen 
aan uitverkochte zalen, gezellige avonden en lovende recensies. Ook 
hopen we weer onze donateurs een persoonlijk bezoek te brengen 
om kaarten te bemachtigen.  Wilt u nu ook donateur worden voor 
maar €7? Aanmelden kan via limmerplankeniers@gmail.com 

De spelers, maar ook u, moeten helaas nog een jaar geduld hebben 
en hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten. 

Wij wensen u fijne feestdagen en tot ziens in 2022. 
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Rijksweg 49C
1906 BD Limmen

 072 505 3300
 www.zonneveld-autoschade.nl

UW AUTO, ONZE SCHADE!

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405 
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

Wij wensen iedereen een WARME Kerst en een mooi 2022!

Wij zijn op zoek naar een

MBO-installatietechniek/werktuigbouw
medewerker (student)
voor calculatie-werkzaamheden.

24/7 bereikbaar via: 06 1473 12 93
contact@esteraluitvaartzorg.nl • www.esteraluitvaartzorg.nl

Door goed te luisteren naar wat écht 
belangrijk is, ontstaat een passend afscheid.

  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

 Datanetwerken

Zijakkertje 4, 1906 BE Limmen
Telefoon 072 - 505 16 57
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl

Bouwbedrijf C. Bos bv  
www.bouwbedrijfcbos.nl 

Al meer dan              uw betrouwbare partner in de bouw  
100 
Jaar 

  Fijne
Feestdagen!

Uitvaartverzorging Formanoij
Betrokken • Betaalbaar • Bekwaam

Uitvaart vanaf € 1.675,- (incl. Crematie)
06-11536587 | www.uvdf.nl | info@uvdf.nl

Dag en nacht bereikbaar
AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN

SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

 

 

nu een vrijblijvend gesprek cadeau. Je regelt 
dit binnen 1 minuut op:

bloedjes-eriks.nl/welkom Schipperslaan 4H  -  1906 BG Limmen
tel : 072 - 202 93 68 
mail : contact@bloedjes-eriks.nl

Wij wensen u Fijne Feestdagen
en een voorspoedig & gezond 2022! 

Informeer

vrijblijvend

naar de
wanddecoraties 

en decoratieve 

technieken!

oudeweg 1, 1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23

info@schildersbedrijfpeterdekker.nl

www.schildersbedrijfpeterdekker.nl

 

 

 

Meer rust?!?! 
Minder druk in je hoofd 

& 
Minder spanning in je lichaam 

 

 
Cursus = direct toepasbaar in je dagelijks leven 

Max. 8 personen, wees er snel bij….. 

vol=vol 

Tijdstip en data: 

Zaterdag 9.30-10.30 

6 bijeenkomsten 

20/11, 27/11, 4/12, 18/12, 15/1, 22/1 

Kosten: €235,- (ex. btw) 

Aanmelden: info@laylafoks.nl 

Lekker in 
je vel...

laylafoks.nl         @haptonomielaylafoks

Fijne Feestdagen!
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L I M M E R  K R O O S T
Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester 
de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. 
Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, 
waarin we mogen zien wie wij eigenlijk zijn... Namens alle limmer onder-
nemers feliciteren wij alle ouders met de geboorte van deze prachtige 
baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Lucas Beentjes is ‘Baby van de maand’ geworden! De baby van de 
maand krijgt: een waardebon van 50 euro beschikbaar gesteld door 
Studio Welgraven en een waardebon van Kits Oonlie Kinderopvang en 
een heerlijk ijsje voor het hele gezin beschikbaar gesteld door IJssalon 
Onder Nul.

De winnaar kan op vertoon van deze krant en het geboortekaartje de 
prijzen in ontvangst nemen bij Studio Welgraven aan de Schipperslaan 
9 in Limmen (stuur wel een mail naar redactie@lovkrant.nl voor een 
afspraak).

‘BABY VAN DE 
MAAND’

‘BABY VAN DE 
MAAND’

D e  r u b r i e k 
L i m m e r K ro o s t
i s  p o w e re d  by:

studio
welgraven.nl

Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

Lucas Beentjes
–  Geboren op 5 oktober 2021 –

Zoon van Marloes en Bart Beentjes,
broertje van Charlie.

Benjamin James Veldt
–  Geboren op 5 november 2021 –

Zoon van Maarten Veldt en Nathalie Nuijens, 
broertje van Jax, Charlie en Ruby.

Op dit moment is Kinderopvang Kits 
Oonlie één van de weinige kinder-
opvangorganisaties in de regio die 
in het bezit is van hét kwaliteitscer-
tificaat voor de kinderopvang. De 
normen voor dit kwaliteitscertificaat 
zijn opgesteld door een breed sa-
mengestelde groep deskundigen uit 
de kinderopvang, waaronder verte-
genwoordigers van ouders. Jaarlijks 
wordt Kinderopvang Kits Oonlie door 
het Keurmerkinstituut bezocht om te 
beoordelen of nog steeds wordt vol-
daan aan deze normen. 

Met dit keurmerk kunnen organisa-
ties laten zien dat zij serieus werk ma-
ken van kwaliteit en dat ze voldoen 
aan de eisen die gesteld worden door 
onder andere haar klanten, externen 
en gestelde wet- en regelgeving. Een 
organisatie met dit keurmerk heeft 
intern de zaken goed op orde, stelt 
de klant centraal en werkt voort-
durend aan het verbeteren van de 
dienstverlening.
Op 8 september 2021 stond de jaar-
lijkse externe audit van het Keur-
merkinstituut voor Kits Oonlie weer 
gepland. Dit jaar zijn kinderdagver-

Wij zijn op zoek naar jou!
Ben jij op zoek naar een (bij)baan voor min. 4 en max. 
28 uur in de week en vind je het leuk om te werken in 
een team waar collegialiteit en gezelligheid hoog in het 
vaandel staan?

Neem dan contact met ons op 
via mail: info@slagerijsnel.nl,
via whatsapp 06-38024803 of 
bel naar de winkel 072-505 1263
en vraag naar John.

Kort geleden stond ik, samen met wat 
andere vaders en moeders, ’s och-
tends op het schoolplein te wachten 
op het moment waarop mijn doch-
ter de klas binnen zou komen. Het is 
een soort traditie om dan nog even 
te zwaaien voordat de dag begint. Er 
werd wat gekletst over het ongeduld 
waarmee wij, ouders van jonge kin-
deren, wachten op het vertrek van 
Sinterklaas. Wand héél misschien, 
Deo volente, keert er dan wat rust 
in onze kinderen terug. Misschien 
vinden wij zelfs een ononderbroken 
nacht in onze schoen! Het gesprek 
was hoopvol.

Voor even… Een van vaders vertelde 
namelijk hoe zijn dochter de dag er-
voor met de vraag gekomen was hoe 
het toch kon dat zowel Sinterklaas als 
de Kerstman écht bestaan… Oh nee… 
het zal toch niet…?
Ik word zelf niet heel warm van het 
vooruitzicht  dat waneer de Sint lang 
en breed op een Spaans strand met 
een cocktail in de hand zijn kast ligt te 
bruinen, wij ons al op moeten maken 
voor een nieuwe episode van stuite-
rende en slecht slapende kinderen. 
En nog veel erger: dit keer zou het 
kerstvakantie zijn, dus geen school! 
Ik vrees dat de morele plicht om aan 

blijf Plan Oost en kinderdagverblijf 
Hoefsmid, maar ook BSO Noord in 
Alkmaar, door het Keurmerkinstituut 
bezocht. Ook de kwaliteitsmedewer-
ker en de Algemeen directeur van 
Kits Oonlie zijn deze dag geaudit. Tij-
dens dit bezoek hebben de auditoren 
alle processen van het kwaliteitssys-
teem beoordeeld. Uit de beoorde-
ling is naar voren gekomen dat Kits 
Oonlie een professionele organisatie 
is, waarin het plezierig werken is en 
waar hoogwaardige kinderopvang 
wordt geboden. 

Wilt u meer informatie over Kinder-
opvang Kits Oonlie? Neem gerust 
contact op met de Centrale admi-
nistratie op 072-5323576 of info@
kits-oonlie.nl.

Hoogst haalbare 
kwaliteitscertificaat 
voor Kits Oonlie

Wachten, wachten, wachten…
CV of schouw opgehangen sokken te 
vullen aanstaande is.

Maar wellicht hebben we dit aan ons 
zelf te danken. Want is het echt nodig 
ons te laten meeslepen door de he-
dendaagse waan van de feestdagen, 
waarin wij aangespoord worden tot 
consumeerderen? Is ons kerstgevoel 
daarvan afhankelijk? Ik denk dat wij, 
en nog belangrijker: onze kinderen, er 
uiteindelijk veel meer aan hebben als 
ze leren met kleine, alle daagse din-
gen gelukkig te zijn. Als we het rijk van 
het ‘hebben’ in ons zelf vervangen 
voor het ‘rijk van het zijn’, om met 
ons jaarthema te spreken, dan kan de 
Amerikaanse pseudo-Sinterklaas fijn 
op zijn Noordpool blijven.

Ik denk dat ik deze adventstijd, de tijd 
waarin wij ons geestelijk oefenen in 
het hopen op de  komst van het licht 
in de wereld, ga benutten om deze 
realiteit tot mezelf te laten door-
dringen. De realiteit namelijk, dat 
geluk niet ver weg is. Dat ik, en alle 
ouders die in de regen op het school-
plein staan met mij, ergens diep van 
binnen begrijpen waarom wij daar 
staan: omdat namelijk aan het einde 
van de rit is er niets mooiers dan die 
kleine lichtjes de klas binnen te zien 
stormen (en ons arme ouders daarbij 
lijken te vergeten). Deze alledaagse 
dingen lijken klein, maar ze zijn zoveel 
groter dan we ons kunnen voorstel-
len. Ik geloof dat als we de waarde 
van dit soort dingen ten volste leren 
te ervaren, we maar weinig nodig 
hebben om gelukkig te zijn. Dat wens 
ik deze Kerst iedereen toe.

Pastor Mike Nagtegaal(Fotografie: Arthur Oosthoek)
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Een historisch 
lage rente...
Profiteert u al?
Kom gerust bij ons langs 
voor een hypotheekcheck. 
Wij zijn gewoon open. 

Uiteraard geheel conform 
de RIVM richtlijnen!

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies & Verzekeringen

De Drie Linden 2, 
1906 EM Limmen
072 743 3743
info@gtmbfa.nl

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

telefoon

website

van afval 
naar grondsto� en 

en energie

Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00 - 18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30 - 12.30 

en 13.30 - 18.00 uur - zaterdag 8.30 - 17.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft 

VOOR DE WINTER: EGELHUISJE
NU € 17,95

40 KAUWKLUIFJES OMROLD MET KIP
OF EEND van € 9,95 NU € 7,50

ADVENTS-KALENDER HOND
voor € 6,50

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

•  VERKOOP OCCASIONS
•  VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
• LEASING
• REPARATIE
• ONDERHOUD
• APK
• AUTOSCHADE

Fijne Feestdagen 
en een Gezond 
enVeilig 
2022

Wij wensen u fijne feestdagen 

en een voorspoedig nieuwjaar!

* 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 
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Scouting Limmen en de Cornelius-
kerk; die zijn aan elkaar verbonden. 
Het is 75 jaar geleden in 1946 dat Ka-
pelaan van der Zon, naast Siem van 
der Peet en Jaap Valkering betrokken 
was bij de oprichting van Scouting 
Limmen.
De opkomsten vonden, voordat we 
de geweldige plek aan de Kapelweg 
kregen aangeboden, ook plaats in 
het “Pius gebouw” naast de kerk (nu 
een woning) en in het “Parochiehuis” 
(nu de Heeren van Limmen). Met de 
jaarlijkse donaties van de Kerk- en 
Jeugdveiling kunnen we gave dingen 
voor de leden organiseren. Omge-
keerd hebben we leuke herinnerin-
gen aan het helpen bij de veilingen. In 

het jaar van ons 60-jarig bestaan is er 
tijdens een zondagmis veel aandacht 
geweest voor onze sponsoractie. We 
zamelden geld in voor een weeshuis 
in Ghana. De maquette van dit tehuis, 
gemaakt door Cees Min, werd toen 
onthuld... Kortom: veel memorabele 
momenten!

Met een mooie kaars wilden we de 
Corneliuskerk weer bedanken voor 
alle steun en samenwerking. Omdat 
veel herinneringen gemaakt zijn met 
pastor Olling, wilden we de kaars 
graag nu geven. De gezinsviering in 
het teken van de schoenendoosac-
tie was daar een mooi moment voor. 
Tijdens de opkomsten van de scou-

Scouting Limmen bedankt de Corneliuskerk 
voor 75 jaar steun en samenwerking

Kerstmiddag Zonnebloem 
Limmen gaat niet door
Op donderdag 23 december zou de muzikale kerstviering, met medewerking 
van de zanger-entertainer Marius de Haas, plaats vinden in “Heeren van Lim-
men”. 
Naar aanleiding van de nieuw aangekondigde maatregelen i.v.m. de stijgende 
coronabesmettingen, kan de kerstmiddag van de Zonnebloem Limmen helaas 
geen doorgang vinden. 

De gemeenten Bergen, Castricum 
en Heiloo organiseerden voor de 
eerste keer samen met het Duur-
zaam Bouwloket verschillende di-
gitale informatieavonden voor hun 
inwoners om energie te besparen. 
Samen optrekken om stappen te 
zetten naar een verduurzaming 
van de woning. Deze aanpak bleek 
een groot succes. In totaal scho-
ven ruim 800 huishoudens aan.

De webinars gingen over de inkoop-
actie woningisolatie, het verduurza-
men van een vooroorlogse woning 
en een jaren ’90- ’00 woning. Tijdens 
het webinar ontvingen inwoners in-
formatie van een onafhankelijk ad-
viseur van Duurzaam Bouwloket en 
was er gelegenheid om vragen te 
stellen via de chatfunctie. Daar werd 
volop gebruik van gemaakt.

Informatieavond energiebesparing 
woningen
Speciaal voor huiseigenaren met een 
woning uit bovengenoemde bouw-
jaren is een stappenplan ontwikkeld, 
dat werd gepresenteerd tijdens de 
online informatieavond. Ook kwam 
er informatie over subsidies en finan-
cieringen, de lokale inkoopactie voor 
isolatie en de gratis adviesgesprekken 
langs. Verschillende bouwjaren bete-
kent andere soorten huizen en een 
ander stappenplan voor het verder 
verduurzamen van de woning. Daar-
om werden er aparte informatie-
avonden georganiseerd.

Wethouder van de gemeente Cas-
tricum, Falgun Binnendijk, vertelt 
namens de drie gemeenten: “Het 
is goed om te zien dat deze aanpak 
heeft gewerkt. Als gemeenten staan 

Sint had aan Scouting Limmen ge-
vraagd of de pieten in de grote zaal 
van de blokhut konden trainen en oe-
fenen. Natuurlijk kan dat! Op zater-
dag dachten de bevers mazzel te heb-
ben: nu konden we ook oefenen op 
het trainingsparcours. Maar we had-
den wel dubbel mazzel toen bleek dat 
er twee pieten wilden gaan trainen en 
niet wisten dat wij elke zaterdagoch-

Burgerinitiatief 
voor veilig verkeer 
Limmen-West
...door Hans Min en Leo van Schoonhoven

Krappe wegen, kinderen die niet veilig kunnen spelen en auto’s die vaak 
te hard rijden. Veel bewoners van Limmen-West delen de mening van 
initiatiefnemers Hans Min en Leo van Schoonhoven dat er snel iets aan 
de infrastructuur in Limmen gedaan moet worden: te veel verkeer en te 
nauwe straten. Groot was hun verbazing dan ook dat het adviesbureau 
Goudappel Coffeng, ingeschakeld door de gemeente Castricum, 
constateerde dat het nog net aan kon en dat er niet geïnvesteerd moet 
worden in de infrastructuur. Om te laten zien dat het anders moet en 
dat het anders kan, hebben ze een rapport opgesteld met adviezen en 
suggesties over de weggetjes in Limmen: Het avontuur. Het rapport is 
zaterdag 4 december gepresenteerd. 

In totaal zijn meer dan 200 bewoners uit Limmen-West ondervraagd 
over hun ervaringen. Zij maken immers dagelijks gebruik van de wegen 
en ondervinden de consequenties van de snelle veranderingen in de wijk. 
De laatste paar jaar zijn er namelijk meerdere woonwijken gebouwd in 
Limmen-West en dit zorgt begrijpelijkerwijs voor meer verkeer. Daar is 
de historische fragiele infrastructuur niet op berekend en daar loopt het 
nu letterlijk vast.
 
Inspraak
Het stoort de bewoners en de initiatiefnemers dat er in het proces geen 
enkele inspraak van de inwoners is geweest. Terwijl zij juist heel veel kennis 
en ervaringen hebben wat er goed en vooral niet goed gaat. De conclusie 
van Goudappel Coffeng komen niet overeen met de werkelijkheid. De 
bewoners willen graag meepraten en als het mogelijk is ook mee bouwen. 
Alles om ongelukken maar te voorkomen. 

Snelheid
Alle wegen in Limmen-West zijn 30 kilometerwegen, maar helaas wordt 
er structureel te hard gereden. Het uitgangspunt moet zijn dat de straten 
van Limmen-West primair toegankelijk moet zijn voor voetgangers, 
fietsers en sporters en secundair voor snellere vormen van vervoer, zoals 
auto’s en tractoren. Daarom staat er in het rapport drie voorstellen: vaker 
en structureler gaan controleren op snelheid, van nieuwbouwwijken een 
woonerf te maken en herhalingsborden van 30 km per uur plaatsen. Zo 
komt er meer ruimte voor de kinderen om veilig te spelen. 

Wegprofiel
Daarnaast is het nodig om de wegprofielen aan te passen. Het toepassen 
van fietsstraten waar de auto te gast is, denk hierbij als voorbeeld aan de 
Uitgeesterweg, is een goede optie. Dan is het duidelijk welke ruimte voor 
de voetganger en de fietser is bestemd. Daarnaast is er een optisch smaller 
gedeelte over voor de auto, waardoor de automobilisten langzamer gaan 
rijden. Meerdere voorstellen over specifieke verkeerssituaties zijn terug te 
vinden in het rapport. 

Het rapport is met veel interesse in ontvangst genomen door de 
gemeente Castricum en er staat een gesprek gepland om het rapport te 
bespreken. Wethouder Paul Slettenhaar heeft positief gereageerd op het 
rapport. Daarnaast zouden de initiatiefnemers van het rapport ook graag 
in gesprek gaan het adviesbureau Goudappel Coffeng om hun ervaringen 
te delen. 

Het rapport laat zien welke kennis in korte tijd door de bewoners boven 
water gehaald kan worden. Dit kan vrijwel kosteloos leiden tot breed 
gedragen adviezen. Leo van Schoonhoven: “Laten we hopen dat Het 
avontuur een stuk is dat ambtenaren en politiek laat inzien dat participatie, 
betrokkenheid, kostenbewaking en ergernis in relatie tot elkaar staan.”

Limmen JO13-2 
Kampioen!
Na een 9-0 overwinning van zaterdag jl. mag het 
team JO13-2 zich deze periode herfstkampioen noe-
men. Zij zijn kampioen geworden in de derde klasse. 
Met nog één wedstrijd te gaan zijn deze mannen nu 
al niet meer in te halen. Gefeliciteerd met deze pres-
tatie en succes in de tweede klasse!

tinggroepen is er druk geknutseld om 
de schoenendozen mooi te versieren, 
er is gepraat over de ongelijkheid op 
de wereld. Wie heeft er wel eens iets 
niet gehad wat je wel gevraagd had, 
wie heeft er nog nooit een presentje 
gehad?

Tijdens de mis mochten twee wel-
pen, Anna van der Steen en Bruce 
van Schaik de kaars aansteken en 
zij werden meteen gestrikt voor het 
opvoeren van een toneelstukje. Ook 
werden we spontaan toegezongen 
met een lang zullen ze leven! Nieuwe 
memorabele momenten zijn weer 
toegevoegd en we hopen dat er nog 
vele zullen volgen!

Over memorabele mo-
menten gesproken, op 
27 maart 2022 staat de 
playbackshow op de 
planning. Tijdens deze 
dag willen we de vele 
memorabele playback-
show-momenten van 
de afgelopen jaren de 
revue laten passeren. 
Hebt u nog een leuke 
foto of filmfragment 
van een van de shows 
liggen? We ontvangen 
graag een kopietje! 
Mailen kan naar: info@
scoutinglimmen.nl

Webinars energiebesparing 
uitstekend bezocht

we allemaal voor dezelfde uitdaging. 
De weg naar duurzame energievoor-
ziening op deze manier gezamenlijk 
oppakken is dan ook een logische 
keuze. We kunnen het niet alleen, 
maar ook niet zonder onze inwoners. 
Met deze webinars kunnen we infor-
meren en faciliteren tegelijk. Dan is 
het mooi om te zien hoeveel inwo-
ners er gebruik van hebben gemaakt 
om te zien dat het leeft.”

Terugkijken
Heeft u de webinars gemist? Geen 
probleem, u kunt een terugkijklink 
aanvragen. Ga naar www.duurzaam-
bouwloket.nl en klik dan op het we-
binar voor de energiebesparingsaan-
pak of de inkoopactie isolatie.

Inkoopactie isolatie
Op dit moment loopt er ook een in-
koopactie voor woningisolatie, in sa-
menwerking met regionale bedrijven. 
Wilt u uw woning verduurzamen? Kijk 
dan op www.duurzaambouwloket.nl 
en kijk naar de mogelijkheden of bel 
naar 072 743 39 56. 

Bevers van Scouting Limmen oefenen met pieten!
tend van 9.30 tot 11.00 uur opkomst 
hadden! We hebben lekker samen ge-
traind en dat ging super goed! 
Wil je ook een keer bij de bevers 
komen kijken en zit je in groep 2 of 
3 (5-7 jaar)? Kom een paar minuten 
voor 9.30 uur bij onze blokhut langs 
op de Kapelweg 72 of meld je op de 
website (scoutinglimmen.nl) aan bij 
de knop “proefdraaien”
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 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Wij sluiten
het jaar af...
Over 3 maanden!

•  Limmen, Castricum e.o.

•  24 uur per dag bereikbaar

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

Uitvaartverzorging 
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk · Respectvol · Betaalbaar

10 
JAAR

Bezoek uitvaartverzorgingyvonne.nl 

voor al uw vragen.

Samen met m� n team sta ik klaar 
om u persoonl� k te begeleiden
 na het overl� den van uw dierbare.
Een waardevol afscheid 
ontstaat door t� d en aandacht.

Altijd een kindcentrum bij jou in de buurt!
één in opvang en onderwijs!

©
20

21
 Te

am
4S

ch
oo

l   
www.blosse.nl 

Hoe kleur jij 2022 in?  

Bij Blosse vind je mooie uitdagingen  
in opvang en onderwijs!

Kijk voor onze actuele vacatures:  
www.blosse.nl/werkenbij 

Werken in één van de  
kindcentra van Blosse!  

• Opvang en onderwijs onder één dak  
  georganiseerd 
• Diverse (combinatie)functies mogelijk:  
  medewerker kindcentrum,  pedagogisch  
  medewerker, onderwijsassistent  
  en leerkracht 
• Inspirerend en betekenisvol werk 
• Innovatieve en moderne organisatie 
• Geen dag is hetzelfde!

Blosse wenst je hele jne feestdagen 
en een gelukkig 2022 met allen die je lief zijn

AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

HEEFT U BOUW- OF VERBOUWPLANNEN?
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!

Wij wensen iedereen 
fruitige feestdagen en 

een supergezond

2022
Het Froods Team

06-49704045
muziekwerkplaatslimmen.nl, info@muziekwerkplaatslimmen.nl

M a LLp
mek miStaz I ekw ru e n

klassieke, jazz-en popmuziek
beginners, gevorderden,

De muziekschool voor alle leeftijden,  

Wij wensen u Fijne FeestdagenWij wensen u Fijne Feestdagen
en een goed, gezond en veilig 2022!en een goed, gezond en veilig 2022!
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Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

Nadat ik langere tijd bij grotere uit-
vaarorganisaties had gewerkt, wilde 
ik graag meer tijd kunnen besteden 
aan de dingen die nabestaanden 
graag willen of nodig hebben. Dus 
geen ‘standaard uitvaart’ meer, maar 
meer invulling met een persoonlijke 
tint. Nu zijn we tien jaar verder en heb 
ik veel nabestaanden op deze manier 
kunnen begeleiden, nadat hun dier-
bare was overleden.

Er zijn in die tien jaar veel zaken ver-
anderd. Er is veel meer mogelijk tij-
dens de uitvaart, ieder kan zijn eigen 
wens erin verwezenlijken. Ook al zijn 
de wensen soms heel divers, ze zijn 
prima in de uitvaart te integreren. 
Gelukkig zijn in die tijd ook veel meer 
locaties erbij gekomen, zodat de uit-
vaart dichter bij huis kan plaatsvinden 
en meer in eigen stijl. Uiteraard ligt 
de keuze voor de locatie bij de nabe-
staande, ook als die wat verder van 
huis ligt. Denk bijvoorbeeld aan de 
natuurbegraafplaats in Alkmaar, waar 
veel gebruik van wordt gemaakt.
Er zijn vele keuzes die een nabestaan-
de moeten maken. Thuis opbaren, 
uitvaartcentrum, welke kist, de kaart 
uitzoeken, de tekst voor op de kaart, 
begraven of cremeren, de locatie, 
bijvoorbeeld een aula, restaurant of 
in de kerk? Samen kunnen we de uit-

vaart naar uw wens uitvoeren, uiter-
aard met heel veel liefde en passie. Ik 
heb dan ook een mooi team om mijn 
heen staan, die dit allemaal mogelijk 
maken. In de eerste plaats voor ver-
zorging en vervoer, maar ik werk ook 
al langere tijd samen met mijn collega 
uitvaartgeleider Patty-Lou van Getij-
den Uitvaartzorg. Samen bestrijken 
we het verzorgingsgebied van regio 
Alkmaar tot Velsen.
Er wordt vaak aan mij de vraag ge-
steld: Is het geen moeilijk vak? Heb 
je niet altijd met verdriet te maken? 

In 2012 ben ik begonnen met mijn eigen uitvaartonderneming...

In 2022 tien jaar uitvaartverzorging 
Yvonne van Ophuizen

Ja dat klopt. Maar het mooie aan dit 
vak is, dat je de nabestaanden zoveel 
mogelijk kan bijstaan om samen een 
mooie uitvaart voor hun dierbare te 
regelen. Ik ben een mensenmens, wil 
er voor de nabestaande zijn, dat is 
mijn passie waar ik heel veel voldoe-
ning uit haal.
Ik hoop dat ik, samen met mijn team, 
nog vele nabestaanden mag begelei-
den om samen met hen, hun dierbare 
een mooie uitvaart te geven.

Liefs van Yvonne en Patty-lou

Yvonne (links) en Patty-Lou.

U wilt toch ook mooi 
verzorgde nagels?
Kom kijken op social media en maak een afspraak! 

Instagram: mtnails2 
Facebook: MT Nails
Mail: voetverzorging.mtnails@gmail.com

Merry
Beermas

& Happy   
Newbeer!

DAMPEGHEEST.NL

Sportcafé 
de Enterij
Henrys Groep

De plek voor tijdens of na de wedstrijd, 
of voor een gezellig feestje

info@henrys.nl

Sporthal de Enterij is al jaren een 
begrip in ons dorp. De schooljeugd 
gymt er overdag en in de avond spe-
len o.a. de zaalvoetbalvereniging, de 
hockeyclub, de korfbalclub, de man-
nen trimclub Limmen, de klaverjas-
club en de seniorentrimclub .
Tot voor de corona periode was het 
ook de locatie om een feestje te vie-
ren: verjaardagen, trouwfeestjes, jubi-

Heeft u iets te vieren? wellicht is 
sportcafé de Enterij iets voor u!

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering

Brugstraat 35, 1906 WT Limmen - Tel.  (072) 5055540 - Mobiel: 0653285293

Fijne

Feestdagen!

De kunstenaars uit de wijde omge-
ving van Limmen weten dat de dag na 
kerst de inschrijving voor de exposi-
tie Limmen Artistiek & Creatief 2022 
wordt geopend, dit jaar alweer voor 
de zevenenveertigste maal.
Afgelopen jaar hebben we door het 
Covid-19 virus dit leuke evenement 
niet kunnen organiseren. Net zoals 
alle andere activiteiten van Limmen 

lea enz. Nu is de gelegenheid er weer 
om op te starten. De verenigingen 
zijn bijvoorbeeld weer volop aan het 
trainen en  spelen  wedstrijden.
Het sportcafé is inmiddels van be-
heerder veranderd. Dit wordt nu 
gedaan door de Henry’s groep, die 
o.a. ook de sporthal de Lelie in Aker-
sloot en het Vennewater in Heiloo 
exploiteert. Verhuringen van de spor-

truimte gaan via  Holland Sport. Het 
horecateam is ook vernieuwd, met 
bekende en nieuwe gezichten. De 
meeste doordeweekse avonden zijn 
erg gezellig , wanneer de sporters en 
supporters na de wedstrijd nog even  
bijpraten met een biertje. De klaver-
jasclub van de dinsdag middag speelt 
om de meeste punten en kan nog 
nieuwe leden gebruiken.  

Sommige “uitclubs” komen in Lim-
men en zeggen : “Wat ziet het er hier 
gezellig uit, het is leuk geworden”. De 
beheerder doet er veel aan en heeft 
het sportcafé verbouwd en opge-
knapt.
De Henry’s groep en het vernieuw-
de horeacateam zijn er klaar voor. 
Heeft u iets te vieren: informeer naar 
de mogelijkheden. Vraag een offer-
te aan via: bram@henrys.nl of bel 
0647426714. U bent van harte wel-
kom !  

Limmen Artistiek & Creatief
Cultuur. Helaas is het voor maart 
2022 ook nog heel onzeker of wij dit 
evenement kunnen organiseren en 
dat is jammer, maar de gezondheid 
van medewerkers, bezoekers en kun-
stenaars is belangrijker.

Wij hopen dat we de expositie A&C 
kunnen organiseren in het tweede 
gedeelte van 2022.

Natuurlijk wordt u 
dan geïnformeerd 
via de site van Lim-
men Cultuur, www.
limmencultuur.nl en 
de huis-aan-huisbla-
den.

Limmen Cultuur 
wenst u fijne kerst-
dagen en goed begin 
van 2022 en tot ziens 
bij één van onze 
voorstellingen.

Om de week op vrijdag avond van 19:00 – 22:00 komen jongeren (18+ jaar) 
bijeen die graag andere jongeren willen ontmoeten.
Om de week op donderdag avond, zelfde tijd, komen jongeren tussen de 12 
en 18 jaar bijeen.
Elke keer staat er een andere activiteit centraal, iets wat door de jongeren zelf 
gekozen en geregeld wordt.
Wij zijn dankbaar dat de overheid een uitzondering maakt omtrent de maat-
regelen voor deze kwetsbare doelgroep.
Ben of ken jij iemand die ook graag meer vrienden zou willen hebben en zijn 
of haar netwerk wilt uitbreiden? Meld je dan aan via www.join-us.nu.
De woensdag (voor 10+ jaar) en zaterdag (voor 4 – 9 jaar) activiteiten gaan 
door tot de kerstvakantie. In de kerstvakantie is Conquista dicht.
Zaterdag 18 december en woensdag 22 december zullen we kerstkoekjes 
versieren.
Tot slot wensen wij iedereen een fijne feestdagen & een gelukkig nieuwjaar, 
graag zien wij iedereen 12 januari weer.

Conquista in de decembermaand
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Aannemingsbedrijf Frab
Aannemingsbedrijf N. Commandeur B.V.
Aannemingsbedrijf van Stralen
ACC Service Limmen
Administratiekantoor Alckmaer
Adviesbureau Koot
Albert Heijn Limmen
Anastasia Home Decoration
Appel en Beers
Artmiraal
Auto- en motorrijschool
Autobedrijf Harry Levering
Autobedrijf Henk van der Eem
Bakkerij Putter
Barbier Skeer
Bart Schoorl Consultancy
Beauty by Britt
Bistro Limmen
Bloedjes & Eriks
Bloembinderij Suus
Boerderij Stetzicht
Bouwbedrijf C. Bos B.V.
Bouwvisie B.V.
Bureau J.M. van Vliet
Buter Bouwmanagement
Constructiebedrijf Mous B.V.
CT Valkering Loodgieters
De Koet Hoveniers
De Project Partners
Dekamart
Design for Good
Dibo Installatie Techniek
Dicx auto en motorrijschool
Diervoeders Admiraal
Diny de Neef Letselschade
Drogisterij Aker
Easyslim.nu
Echte Bakker Piet Kerssens
EetBarLekker
EK Bouwbedrijf
El Jardinero Limmen
Enfinit
Event4all
Florijn Investments BV
Froods by Rutger
Gall & Gall
Gede Verpakkingen
Gerard de Nijs Transport en Kraanverhuur
Gerard Min Architectuur
Gerard Tool & Mark Boetje
Glazenwasserij Admiraal
GP Groot
Groot Wegenbouw
Groottuinen.com
Hair By Lin
Halomedics

HB Veilen
Heeren van Limmen
Hopman Makelaars
Hoveniersbedrijf Hollander
Hoveniersbedrijf W. Liefting
Huisvanbinnen
Ikhebeencactus.nl
Illudee
In Stijl kappers
In-Bizniz Insurance
Intri BV
IONIA Nederland
Jack Zoon Tuincreaties
Jak Loodgieter en sanitair
JBPM
Kapsalon Kim
Kits Oonlie
Kleverlaan BV
Knipkapster Ingrid Meerman
KookKönst
Kris Groot Tuinen
Kroone en Liefting
Kwekerij Christian Schilder
Lars van Westerop Lichtadvies
Lieferink ICT
Loonbedrijf Baltus
Melior Onderwijs
Metzelaar Timmerwerken
Mooij Tulips
Mooij Zorg
Nijssen Jr. BV
Novatube BV
NTI NLP
Nuko Elektrotechniek
Nuyens Tuin en Groenshop
Oersterk Reclame Groep
Pedicure salon Heidy
PhotostudioKen
Raad architecten
Rabobank
Reijnders Hoveniers
Reisadviseur.nl
Rietveld Makelaars
Salon Moments
Scheepmaker Media
Schildersbedrijf Peter Dekker
Schoonmaakbedrijf Maarten Min
Schoorl Project Management Infra (SPMI)
Sierbestratingbestellen.nl
Slaapkenner Lute
Slagerij Snel
Smaakvermaak
Smart VvE Beheer B.V.
Sondag Wonen en Leven
Stolp Snacks
Studio Welgraven

Stuifbergen
Suncoblinds BV
Thalia Beheer B.V.
Thuisbij Limmen
Tim Hof Installatie Techniek
TimeChimp
Tom van Leen Schilderwerken
Transport bedrijf W.T. vd Steen
Transport Wempe
TSH Transportbegeleiding
V.O.F. Handelsonderneming Ed van Duin
Valkering De Graaf Accountants
Van Bekkum Handelsonderneming
Van der Hoeff Refractories B.V.
Van der Velden Aluminium
Van Zutven Advocatuur BV
Vanhier BV

Vastgoed beheer
Veldt Tegelwerken vof
Verver Installatietechniek
Virtual Business Collective
Vof Charo Bloemen
VOF Meijland
Vredeburg
We all Share / Jobwerk.nl
Welboren-Beemsterboer
Winder Limmen
Zandbergen Consultancy
Zandbergen Transport
Zijlstra Collection
Zonneveld Autoschade
Zwart Uniformkleding

Wij wensen iedereen Wij wensen iedereen 
         fijne feestdagen          fijne feestdagen 
en een succesvol en en een succesvol en 
         vooral gezond 2022!         vooral gezond 2022!
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dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Autorijles
Motorrijles

Theoriecursussen
Voor auto en motor

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42 

6 dagen per week geopend

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

Wij  wensen iedereen goede en veilige feestdagen 
en een geweldig en gezond 2022!

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

Fijne feestdagen en een kleurrijk
2022

Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880

Slijterij R. Booms

IEDERE
ZONDAG
GEOPEND
van 13.00 tot 18.00 uur

Fijne Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar!

WWW . N I E L S S T U C W E R K E N . N L
I N F O @ N I E L S S T U C W E R K E N . N L
0 6 4 6 0 0 4 9 3 3

W W W . N I E L S S T U C W E R K E N . N L

Na het succes van de afgelopen 3 
edities organiseert de Evenementen 
Commissie van de VV Limmen op 
zaterdag 8 januari 2022 opnieuw een 
FIFA E-toernooi. Vorig jaar kon helaas 
niet doorgaan, maar dit jaar wordt 
het al weer de vier keer dat VV Lim-
men dit organiseert.
Ook dit jaar weer in samenwerking 
met Weplayesports.com en met 
steun van de sponsoren New York 
Pizza en de “Club van 100”. Het be-
looft weer een mooi event te worden 
voor jong en oud wat je niet wilt mis-
sen!
De kantine op Damphegeest zal weer 
helemaal omgebouwd worden tot 
één grote game room! De spelers van 
VV Limmen hoeven in de winterstop 
dus niet stil te zitten.
 
Net als de laatste editie jaar worden 
er weer 2 toernooien georganiseerd. 
Dit het om de leeftijdsverschillen zo 
klein mogelijk te houden. De jongste 

Inschrijving geopend:

VV Limmen organiseert
vierde FIFA22 E-toernooi

In het West Afrikaanse land Burkina 
Faso voltrekt zich een humanitaire 
ramp. Terroristen hebben grote de-
len van het land bezet en de bevol-
king op de vlucht gejaagd. Ook in Ya-
tenga, de provincie waar de Limmer 
Stichting WOL al meer dan 25 jaar 
actief is met ontwikkelingsprojecten. 
De terroristen rijden een dorp in en 
bevelen om de scholen en overheids-
gebouwen te sluiten. Als er weer-
stand geboden wordt, vermoorden 

Ontheemde leerlingen ontvangen hun spullen op Onderwijscomplex Zoodo.

Vluchtelingenkamp aan de rand van 
Ouahigouya.

jeugd van 14.00 tot 17.00 en de ou-
dere jeugd en senioren van 19.00 - 
22.00.  
Inschrijven is vanaf heden mogelijk 
via weplayesports.events/vv-limmen3 
voor de middag en weplayesports.
events/vv-limmen2 voor het avond 
toernooi.

Tussendoor zal Dani Visser, professi-
oneel E-player van AZ, aanwezig zijn 
om het op te nemen tegen de jeugd 
en uiteindelijk een potje spelen te-
gen de winnaar. Dani is speler in het 
E-team van Ruud Gullit.

Ouders, opa’s, oma’s, vrienden en 
vriendinnen en andere supporters 
zijn van harte uitgenodigd om een 
kijkje te komen nemen. Kantine is 
open vanaf 13.30!

Houdt wel even de website van 
vvlimmen in de gaten i.v.m. actuele 
corona-ontwikkelingen!

Stichting WOL helpt 100 ontheemde leerlingen

Help Burkina Faso
ze een paar mensen en steken huizen, 
winkels en voorraadschuren in brand. 
In vijf jaar tijd is Burkina Faso van een 
van de veiligste landen in Afrika ge-
worden tot een van de gevaarlijkste 
landen. Bijna twee miljoen mensen 
hebben hun dorp verlaten en een vei-
lig heenkomen gezocht in de steden. 
Ze hebben bijna niets mee kunnen 
nemen. Eten is er nauwelijks, want tot 
overmaat van ramp is er ook nog te 
weinig regen gevallen en is de oogst 

mislukt. Een grote voedselcrisis staat 
voor de deur.
Alle ontwikkelingsprojecten van 
Stichting WOL in de dorpen liggen 
stil. Alleen op ons onderwijscomplex 
in de provinciehoofdstad Ouahigouya 
gaat het goed. Het onderwijscomplex 
heeft veel leerlingen uit ontheem-
de gezinnen opgenomen. Onderwijs 
helpt de kinderen om hun trauma te 
verwerken en biedt houvast aan hun 
bestaan als vluchteling. Wij hebben 
100 leerlingen extra kunnen helpen. 
De leerlingen hebben een schooltas 
gekregen, kleding, een deken voor de 
komende koude nachten en een zak 
met 25 kilo rijst voor hun familie. Ook 
hebben we hun schoolgeld betaald. 
Maar er is nog veel meer hulp no-
dig. Helpt u ons helpen? Kijk op onze 
website www.stichtingwol.com. Uw 
donatie is van harte welkom op NL18 
RABO 0336 4265 77. Dank u wel!
Meer informatie: Yvonne Zomerdijk 
tel. 072 5052680 / info@stichtingwol.
com.

24 december
• Kerstviering om 11.00 uur met ‘Mooij-koor in ‘de Cameren’
• Kerstviering om 14.00 uur met koor
• Kleuterkerstviering om 16.00 uur

25 december
• 1e Kerstdagviering om 10.30 uur met koor

26 december
• 2e Kerstdagviering om 10.30 uur met Harmonie Excelsior
• Vanaf 14.00 uur inloop Corneliuskerk met ‘Valkeringsingers’ 

31 december 
•  Oecumenische Oudejaarsgebedsviering om 16.00 uur

1 januari
• Nieuwjaarsviering om 10.30 uur met koor

2 januari
•  Zondagviering om 10.00 uur met koor

KERST-ROOSTER CORNELIUSPAROCHIE
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4 X  P E R  J A A R  V E R Z O R G T  H U I S V A N B I N N E N  D E  W O O N P A G I N A  I N  D E  L O V - K R A N T

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

■  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

■  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

■ Datanetwerken

Visweg 31, 1906 CN  Limmen 
T 072 - 505 16 57,  F 072 - 505 16 89
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl

Bouwbedrijf  C.  Bos  bv  
www.bouwbedrijfcbos.nl
Liefde voor Bouwen Bouwbedrijf C. Bos bv

Iedereen die mij een klein beetje kent 
weet dat ik alle trends nauwlettend in 
de gaten houd. Trends worden aange-
voerd door de maatschappelijke ont-
wikkelingen en al het andere dat in de 
wereld gebeurt. Denk maar eens wat 
voor invloed de pandemie heeft op de 
trends of de problemen rond de contai-
ners verschepingen vanuit China. Het 
maakt ons bewust van de impact die 
het heeft op ons klimaat om ‘goedko-
pe’ kleding, gadgets en ook meubels 
te kopen. Of wat te denken van het 
vluchtelingenprobleem; ook designers 
haken daarop in met hun keuze voor 
materialen en stoffen. In deze tijd dat 
alles sneller gaat volgen de trends 
elkaar ook sneller op. Hierdoor liggen 
de trends in lifestyle, mode en interieur 
veel dichter bij elkaar. Waar een tiental 
jaren geleden de kleuren en materialen 
uit de mode 2 jaar later pas werden 
toegepast in de meubelstoffen en kleu-
ren in de woningen, gebeurt dat nu in 
hetzelfde seizoen!

We zien dit jaar in de mode bijvoor-
beeld oversized jassen, blazers en 
truien. Gewatteerde puffer jassen en 
vesten om in weg te kruipen. Groots 
en meeslepend op zoek naar bescher-
ming (cocooning waar ik eerder al over 
schreef is nog altijd een thema). We 
zien dit direct terug in meubelontwer-
pen van bijvoorbeeld Patricia Urquola 
voor B&B Italia in de Husk chair waar je 
letterlijk in een gewatteerde jas zit.

Een ander thema is groot, groter, 
grootst een uiting van drama, wellicht 
geïnspireerd door de Netflix series 
Bridgerton, Queen Gambit en ande-
re kostuumdrama’s; die zijn helemaal 

de bom! Het mag dus grotesk! Dat 
zie je terug in de kledingtrends met 
veel gelaagdheid en wijde lange rok-
ken in stoffen met fraaie prints: noem 
het Bridgerton 2022 met monogram-
men of psychedelische prints in plaats 
van de klassieke prints van die tijd. 
Pofmouwen en ronde vormen horen 
hier ook bij. Hoge veterlaarzen, maar 
wel anno 2022 met dikke rubberen 
zolen al dan niet met nep bond gevoerd 
en (uiteraard) van gerecycled materiaal. 
Als je dan kijkt naar de ronde vormen, 
rijke stoffen als jacquards en dikke vel-
vets (fluweel) die zorgen voor een luxe 
uitstraling en gevoel voor drama in het 
interieur. Dan heb je weer die link. We 
zien banken in een ronde formatie, 
afgeronde hoeken en ronde fauteuils. 
Zware velvet gordijnen in diepe kleuren 
en armaturen en meubels met ambach-
telijke details. Er is ook veel meer aan-
dacht voor het ambacht. Misschien ook 
wel omdat er meer lokaal wordt gepro-
duceerd in plaats van het verschepen 
van in China of India geproduceerde 
meubels.

Inmiddels zijn we er bijna aan gewend 
dat werk en privé in elkaar overloopt 
waardoor er veel loungeware in de 
‘mode’ is. Er ontstaat daardoor juist 
behoefte om ons zo nu en dan flink 
op te doffen. Voor dat intieme diner-
tje met 4 bij vrienden trek je je beste 
pak aan! Lange jurken en rokken met 
gelaagdheid, ruches, tulen en weer die 
pofmouwen. Hoge hakken, spannende 
haardracht en een colbert met gilet. Ik 
zie hierin tapijt in de plaats van tegels in 
de zithoek, wandkleden en luxe behan-
gen of beter gezegd wandbekleding 
met rijke stoffen, patronen en kleuren. 

Waar goud weer de trend is voor siera-
den zien we in de interieurs details met 
(rosé)goud of messing, afgemaakt met 
fraaie armaturen in prachtige vormen 
die bijna sculpturen zijn; kunstwerken 
op zich. De term “hotel-chique” is er 
één die ik regelmatig hoor bij de wen-
sen van mijn opdrachtgevers voor de 
inrichting van hun slaapkamer of bad-
kamer. 

In de winter zijn als ieder jaar brei-
sels een hit. Dit jaar zien we naast de 
gebreide trui, vest of sjaal ook gebrei-
de broeken en lange jurken van wollige 
breisels! In het interieur zien we gebrei-
de poefjes, wandkleden en meubelstof-
fen met een gewatteerde kabelvorm. 
Tactiele stoffen horen ook bij de trend 
van 2022. Zoals het bouclé uit de jaren 
60; zacht, beschermend en isolerend! 
Want isoleren is ook in de woningbouw 
een belangrijk issue. Dat maakt de cir-
kel weer rond met de gewatteerde stof-
fen, jassen en materialen die een hoge 
isolatiewaarde hebben. 

Ik ben benieuwd wat 2022 
ons gaat brengen!

Ik wens u fijne feestdagen 
met veel aandacht!

Trends 2022: invloed van de pandemie zichtbaar
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VERBOUWINGS 
UITVERKOOP    

SALES50% OP 
ALLES!  
M.u.v. Farrow&Ball en  
We love the planet 

  Huisvanbinnen blijft doen wat we doen: 
adviseren, ontwerpen en realiseren! 

In samenwerking met Co van der Horst 
kunnen we u nog beter van dienst zijn   

bij de levering van                
meubels, verlichting en accessoires 

Alleen deze maand nog!  

U bent van 
harte welkom 
in onze winkel!

Openingstijden:
maandag: op afspraak
dinsdag: op afspraak
woensdag: 10.00-17.00 uur
donderdag: 10.00-17.00 uur
vrijdag: 10.00-17.00 uur
zaterdag: 10.00-17.00 uur
zondag: gesloten
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De werkgroep Caritas heeft in vorige 
edities van de LOV-krant uitgebreid 
verhaal gedaan van haar activiteiten 
en ik denk dat u wel op de hoogte 
bent van onze activiteiten.
Wat ik u wil vertellen is hoe ont-
zettend leuk de reacties zijn van de 
mensen als wij ze een attentie komen 
brengen. Na het uitdelen van de cy-
clamen vorig jaar aan de 80-plus-
sers bijvoorbeeld, hoe veel leuke en 
dankbare telefoontjes dat niet ople-
verde! En één van de leden van de 
werkgroep kreeg bij het brengen van 
de Kerstattentie een mooie bos bloe-
men omdat de betreffende persoon 
het zo fantastisch vond dat wij dit 
voor haar deden. Daar geeft ons zo’n 
goed gevoel, een geluksmomentje 
voor hen en daardoor ook voor ons. 
Dat gevoel willen wij even met u de-
len.
Er is echter één probleem, hoe berei-
ken we de mensen die wel een steun-
tje in de rug kunnen gebruiken? Dat 
hebben we vorig jaar al aangekaart. 
We hebben een formulier opgesteld 
dat men ingevuld kan inleveren bij de 
pastorie. Vervolgens nemen wij con-
tact op om elkaar te ontmoeten. Bij 
die ontmoeting zullen wij absoluut 
niet vragen naar financiële gegevens 
en is de privacy gegarandeerd. Wij 
willen ons gewoon even voorstellen, 
vertellen waar wij voor staan en de 
ander vragen wat hij of zij van ons 
verwacht. Meer niet. In de super-
markt, de bibliotheek en de ontmoe-

tingsruimte achter in de kerk liggen 
de betreffende formulieren, neem 
vrijblijvend mee voor iemand waar-
van u denkt dat die wel een attentie 
kunnen gebruiken.
Iets anders: u weet dat wij de voed-
selbank steunen, u trouwens ook 
met het geven van producten op de 
voedselbank in de Mariakapel. Via het 
Noodfonds, waarvan wij zoals u weet 
deel van uitmaken, kregen we de tip 
dat de voedselbank ook heel blij is 
met DE waardepunten, waarmee zij 
voor een deel kunnen voorzien in de 
benodigde koffie. Dus als u DE pun-
ten over heeft, leg ze in een envelop-
je bij de voedselbank in de Mariakapel 
achterin de Corneliuskerk. De kapel is 
dagelijks geopend. 

Beste mensen,
Wij worden er blij van om onze me-
demens een beetje blijer te maken. 
Helpt u ons daarbij? Met uw bijdra-
ge wil de werkgroep Caritas Limmen 
ook het komende jaar de schouders 
eronder zetten. Waar wij ook blij van 
werden:  De opbrengst van de collec-
te in het diaconale weekend was een 
prachtige start voor onze kerstpak-
kettenactie!! Bedankt allemaal.

Pastorie H.Corneliuskerk Limmen 
t.a.v. werkgroep Caritas, Dusseldor-
perweg 74, 1906 AL Limmen. Email: 
caritas@corneliuskerk-limmen.nl
Bank: NL32 RBRB 0900 8330 25 t.n.v. 
H.Corneliuskerk inz. PCI

Beste inwoners,

Het gaat niet goed met corona in Nederland en in onze 
gemeente. De besmettingscijfers zijn heel hoog, er liggen 
heel veel mensen met corona in het ziekenhuis, ook een 
aantal van onze inwoners. De IC’s zijn overvol. Als we 
zo doorgaan, dan kan de zorg het niet meer aan. Nu al 
worden er iedere dag vele operaties uitgesteld van mensen 
die al lang op zorg wachten.

Het is duidelijk dat we iets moeten doen om het aantal coronabesmettingen zo snel mogelijk en zo veel 

mogelijk naar beneden te krijgen. Wat daarbij voorop staat, is dat het aantal contactenmomenten 

tussen mensen onderling naar beneden moet.

Er wordt van ons allemaal het uiterste gevraagd om de verregaande maatregelen goed na te leven. 

We moeten het naleven samen doen. Welke de maatregelen zijn, kunt u vinden op de website van 

de gemeente. Ik vraag u met klem om mee te doen. Samen kunnen we het verschil maken. Vanuit 

de gemeente zullen we toezien op de naleving van de regels. We zullen vaker kijken of winkels en 

horecabedrijven hun deuren op het juiste tijdstip sluiten. We zullen u er ook aan herinneren om een 

mondkapje te dragen waar dat moet. 

Het is een moeilijke tijd voor ons allen. Veel ondernemers worden ook nu weer getroffen. Het 

verenigingsleven krijgt de zoveelste klap te verduren. Ik leef intens met u mee. De gemeente heeft 

het coronaloket weer geopend voor vragen en steun. 

We moeten in deze moeilijke periode blijven omzien naar de ander. Besteed aandacht aan elkaar; 

we moeten met elkaar in gesprek blijven, ook al liggen onze opvattingen en denkbeelden uit elkaar. 

Als we te veel op onszelf komen te staan in deze tijd, dan wordt ons leven een stuk onaangenamer, 

grimmiger en harder. Dat gebeurt niet als we blijven omkijken naar de ander. Je buurvrouw die niet 

zo vaak meer buiten komt, je broer die niet zo lekker in zijn vel zit, je vriendin die het thuiswerken 

meer dan zat is, je collega die zijn handen vol heeft aan zijn gezin waar een kind corona heeft – al 

deze mensen zijn geholpen met een belangstellend telefoontje, een mooie kaart of een wandeling 

met elkaar. Als we naar elkaar blijven omkijken, dan houden we corona dragelijk .

Alleen met zijn allen komen we deze moeilijke tijd door en gaan we op weg naar betere tijden. Op 

mij kunt u rekenen. Als het om het naleven van de maatregelen gaat, mag ik dan ook op u rekenen?

Met vriendelijke groet,

Toon Mans, burgemeester Castricum

Lieve, lieve kinderen uit Limmen en 
wijde omgeving,

Wat een geweldig feest en een schit-
terende ontvangst hebben jullie aan 
mij en alle Pieten gegeven bij onze in-
tocht in de haven van het mooie Lim-
men. We hadden een gezellige tocht 
door de Limmer Polder, de koeien 
renden, de schapen liepen met ons 
mee langs de waterkant, die zijn altijd 
nieuwsgierig. Er was eventjes paniek 
want ons stuurwiel was verdwenen, 
maar een Piet in een snelle boot hielp 
ons uit de nood. Aan het begin van 
het dorp nabij de loopbrug stonden 
al vele kinderen, met hun ouders en 
opa’s en oma’s ons toe te zingen en 
te juichen. Toen kregen wij ook die 
waterfiets Piet in de gaten, wat een 
leuke fiets was dat! En Piet kon zich 
goed staande houden in het water. 
Jullie waren met zoveel mensen langs 
de waterkant dat Sinterklaas han-
den tekort kwam om iedereen toe 
te zwaaien. Veilig werden wij aan de 
wal gebracht en daar stond als altijd 
Peter Dekker klaar om mij te verwel-
komen.

Op de grote vrachtwagen stond bur-
gemeester Toon  Mans ook al klaar 
en heette mij namens jullie allemaal 
hartelijk welkom, heel leuk hoor! Er 
werd gezongen, muziek gemaakt en 
zowaar was er een optreden van en 
flinke groep dans Pieten.

Omwille van de veiligheid, jullie hiel-
den allemaal keurig afstand, gingen 
wij daarna te voet naar de koets met 
dat prachtige grote Friese paard er-
voor. Harmonie Excelsior was er in-
tussen ook en speelde er vrolijk op 
los. Zij gingen voorop, en wij in de 
koets er achteraan. Alle Pieten lie-
pen langs de waterkant en de route 
met heerlijke kruidnoten en ander 
lekkers. En ik heb heel veel mooie te-
keningen van jullie gekregen, heel lief 
allemaal! Uiteindelijk kwamen we bij 
de sporthal De Enterij en bleven net-
jes buiten. Daarna zijn jullie allemaal 
langs mij gekomen en zijn er heel 
veel foto’s gemaakt, wat een feest 
allemaal. Jullie hebben na afloop een 
heerlijke speculaaspop gekregen, die 
hadden jullie echt verdiend hoor. Na 
de heerlijke muziek van het harmo-
niecorps zijn Sint en al zijn Pieten 
weer naar een volgende bestemming 
gegaan.

Zoals jullie weten zijn wij 6 december 
allemaal weer vertrokken naar Span-
je, maar wij komen volgend jaar zeker 
weer terug naar jullie! En waren jullie 
blij met alle cadeaus die wij bezorgd 
hebben? Sint Nicolaas en de Pieten 
danken iedereen heel hartelijk voor 
alle goede zorgen bij onze aankomst 
en tocht door Limmen. Bij deze onze 
hartelijke groeten aan jullie allemaal. 

Sint Nicolaas en al zijn Pieten

Hiermee bedoelen we niet bijbeunen 
maar een beun maken. Een beun is 
de makkelijkste en snelste manier om 
mee te doen aan de Bloemendagen. 
Voor iedereen die wel eens de sfeer 
wil proeven, of je nou een nieuwe 
inwoner van Limmen bent of hier al 
jaren woont, probeer het eens. 

Nieuws van 
Werkgroep Caritas 
Corneliuskerk Limmen

Persoonlijke brief 
van Sint Nicolaas

OP ZOEK NAAR EEN POSTKANTOOR?
Het postkantoor bij Albert Heijn Limmen is al geruime tijd gesloten. Er is alleen nog een afhaalpunt van bol.com. Er zijn  
ook nog postzegels verkrijgbaar. En de bekende grote brievenbus (binnen) is er ook niet meer. Karwei Heiloo kent alleen 
een ophaal- en bezorgadres voor PostNL pakketten, geen verdere postdienstverlening. 

Ja, waar kunt u dan wel terecht?
Onze redactie ontdekte een uitstekend PostNL adres in Castricum: Vivant Rozing, Bakkerspleintje 1c, 1901 ME Castricum. 
Tel.: 0251 67 43  58. Alle post handelingen kunnen hier worden verricht. Er zijn postzegels verkrijgbaar, brieven worden 
gewogen en gefrankeerd, er is een brievenbus en u wordt bovendien ook nog heel vriendelijk en informatief geholpen door 
de medewerkers. Er staat bovendien een gele Geldmaat in de winkel, om geld op te nemen, maar waar ook contact geld 
kan worden afgestort. Onder het Bakkerspleintje is een prima (gratis) parkeerkelder, wel met P-schijf!

Druk druk druk, geen tijd om iets te 
maken of om vrij te nemen? Maak 
een beun. Dit is al te realiseren in 
ongeveer 2 avonden. Gezellig een 
paar uurtjes met elkaar zitten en iets 
moois en onvergetelijks maken. Veel 
heb je er niet voor nodig. Een paar 
planken en natuurlijk de hyacinten.

Experts
Nu lijkt het allemaal heel makkelijk 
maar er is wel een speciale techniek 
voor nodig om de bloemen stevig 
neer te leggen anders zakken ze naar 
beneden of waaien ze weg bij het eer-
ste zuchtje wind.

Gelukkig zijn er in Limmen meerdere 
experts te vinden die hun technieken 
met jullie willen delen, advies kunnen 
geven en op locatie langs willen ko-
men om jullie met raad en daad bij te 
staan. Een daarvan is Aad Koot, me-
delid van de Stichting Bloemendagen 
Limmen. Hij wil voor een ieder zijn 
jarenlange ervaring in het maken van 
beunen delen en helpen daar waar 
nodig.
Je kunt hem bereiken door een mail 
te sturen naar: AadKoot@hotmail.
com.

Natuurlijk kan er ook info aange-
vraagd worden over het meedoen via 
het e-mail adres van de Bloemenda-
gen Limmen:
info@bloemendagenlimmen.nl 

Beun je mee?
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Wij vierden een jaar lang feest!

Meer dan 40 jaar geleden begon Adri Hopman zijn eigen  
makelaarskantoor in Castricum. Tegenwoordig is ons bedrijf met 
vestigingen in Castricum, Heiloo en IJmond uitgegroeid tot een 
van de grootste makelaarskantoren in de regio.

In 2021 heeft Hopman ERA Makelaars haar 40-jarig bestaan  
gevierd met u. Via één van onze kantoren zijn er in 2021 ruim 
200 huizen aan- of verkocht en kunnen wij samen met onze 
klanten terugkijken op een feestelijk en succesvol jaar. En wie 
jarig is trakteert!

Deurportet

Scan de code voor meer 
informatie over onze acties

Sponsoractie

Deurportret
In 2021 zijn er veel waardevolle herinneringen gemaakt door foto-
graaf Marleen Bos uit Limmen. De klanten van Hopman Era Ma-
kerlaars hebben een deurportret van hun oude woning of nieuwe 
woning in ontvangst mogen nemen.

Klanten van Hopman Era Makelaars konden na een succes-volle transactie een bedrag van € 40,00 schenken aan een goed doel naar keuze. Er is totaal een bedrag van € 8.000,00  beschikbaar voor goede doelen die zijn gekozen door onze klanten. Dit zijn de goede doelen die wij namens onze  klanten in 2022 een bedrag gaan schenken.

Sponsoractie

Meer informatie en de actievoorwaarden zijn te lezen op: www.hopman40jaar.nl

Hopman ERA Makelaars Heiloo
072 533 4095
heiloo@hopmanmakelaars.nl

Hopman ERA Makelaars Castricum
0251 657 700
castricum@hopmanmakelaars.nl

Hopman ERA Makelaars IJmond
0251 745 000
ijmond@hopmanmakelaars.nl

DeurportetDeurportret
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Het is bijna een wonder als het in 
deze maanden een dag droog is. In de 
voorbije maanden zijn grote hoeveel-
heden regen gevallen, goed voor een 
beetje herstel van de grondwater-
stand na de diverse te droge zomers 
in voorgaande jaren. Wat gebeurt er 
in de donkere dagen voor Kerst zo 
allemaal om ons heen in de natuur?

Water
Een onmisbaar element in het da-
gelijks leven. En weet u eigenlijk wat 
één m3 (kuub) water kost? Dat is 
1.000 liter heerlijk, eerlijk, drinkwa-
ter van PWN, het provinciaal bedrijf 
dat zorgt dat wij elke seconde van 
de dag beschikken over onze eerste 
levensbehoefte. Dat kost u gemid-
deld slechts € 1,34. Daar komt nog 
vastrecht en belasting bij. Het is en 
blijft onvoorstelbaar laag. Vergelijkt u 
deze prijs voor 1.000 liter eens met 
de belachelijk hoge prijzen voor een 
fles drinkwater in de supermarkt of 
een restaurant, vraag dus altijd ge-
woon om een karaf kraanwater. Ons 
drinkwater komt vanuit het IJssel-
meer via een enorme pijpleiding in 
de duinen van Bakkum aan bij de van 
Oldenborghweg (De Kwal), vandaar 
wordt het door enorme waterlopen 
geleid en zakt weg in de bodem. Na 
het elders oppompen en verder zui-
veren komt het in de leidingen naar 
uw woning of een bedrijf terecht. 
In de duinen staat nu veel water op 
plekken die anders droog zijn. Goed 
voor de natuur en de dieren. Ook 
ziet u veel weilanden gedeeltelijk on-
der water staan, met als gevolg veel 
(weide) vogels die genieten van de 
insecten en wormen die naar boven 
komen. Heel veel veldmuizen leggen 
het loodje door deze natte herfst/
winter. Dat kan weer een voedselte-
kort opleveren voor torenvalken, bui-
zerds en andere roofvogels. Voor alle 
natuurgebieden en beken is het vele 
water een zegen.

Vogels
Er zijn nog steeds trekvogels op 
doortocht. Vorige week zag ik aan de 
Dampegheestlaan een flinke groep 
staartmezen in de bosschages rond-
om de voetbalvelden. Langs alle tak-
ken omhoog kruipend opzoek naar 
kleine insecten en luizen. Ook zijn 
er al veel smienten in de vaarten in 

Limmen en op het Overdie. Je hoort 
ze al op afstand aan het fluitende 
geluid. Prachtige dieren. In de wei-
landen diverse grote zilverreigers 
en soms heel grote groepen gan-
zen. In de natuurgebieden rondom 
Ouderkerk aan de Amstel, zag ik op 
een steenworpafstand van de grote 
brandweerkazerne van Amstelveen 
een purperreiger staan vissen, mooie 
vogel. Deze natuurgebieden aan de 
rand van Amstelveen en Amsterdam 
Zuidas kennen een prachtig veen-
weidegebied, met veel wandel- en 
fietspaden, heel veel natuur, veel vo-
gels, hazen e.d. De Ouderkerkerplas, 
gelegen tussen de A-9 en de A-2 is 
ook een overwinteringsgebied voor 
smienten en andere eenden soorten. 
Aan de westzijde van de A-9 kom je 
in De Ronde Hoep, ook een prachtig 
gebied om te wandelen en te fietsen. 
Moeten we de vogels al bijvoeren? Ei-
genlijk niet zo lang het open weer is 
(= geen vorst). Als je zaden/vetbollen/
vogelpindakaaspotjes ophangt, dan 
lok je wel veel vogels naar je tuin. En 
dat is een gezellig gehoor en gezicht. 
We beginnen te wennen aan het luid-

ruchtige geschreeuw van de groene 
halsbandparkieten.

Bloembollen
U kunt nog steeds met gemak bloem-
bollen planten Doe het wel voor 
het nieuwe jaar begint, dan kunnen 
de bollen zich snel vastzetten in de 
grond en zijn beter bestand als er wel 
winter intreedt. De Hortus Bulborum 
is al enkele weken klaar met het plan-
ten toedekken met stro. Als alles 
goed gaat met de Corona pandemie, 
dan kan de Hortus in het voorjaar 
van 2022 weer open gaan voor het 
publiek.

Kerstmis en Kerstbomen
De meeste kerstbomen in ons land 
komen vanuit het buitenland. Die 
worden in Duitsland, België, Luxem-
burg en heel veel in Denemarken spe-
ciaal gekweekt voor dit doel. Schrik 
niet, het zijn er tussen de 2,5 en 2,7 
miljoen. Is dit een aanslag op de na-
tuur? Ja en neen, want er worden elk 
jaar weer nieuwe bomen geplant. De 
gebruikte bomen worden bijna al-
lemaal versnipperd en verwerkt tot 
compost.
In de huiskamer worden ook veel 
Kerststerren neergezet. Deze heten 
eigenlijk Poinsettia of Euphorbia. 
Verkrijgbaar in wit, roze, rood en vele 
roodschakeringen. Kijk op Wikipe-
dia voor meer informatie over deze 
mooie planten. Buiten bloeit nu of 
binnen enkel weken de Helleborus, 
ook wel genoemd Kerstroos, Nies-
kruid e.d. Deze plant is niet geschikt 
voor de woonkamer, maar heel mooi 

en blijvend in de tuin. Oorspronkelijk 
wit of paars, maar nu in heel veel an-
dere kleuren verkrijgbaar. De plant 
houdt van halfschaduw en een voch-
tige standplaats.

De bloemen- en groentetuin
Onze tuin is niet volledig in winter-
slaap en wij evenmin. Echter door de 
vele regenval doen wij bijna niets op 
de tuin. Laat het water rustig wegzak-
ken, ga je er nu teveel op lopen of be-
werken, dan kun je de structuur van 
de grond gemakkelijk bederven. Wel 
is er al kalk gestrooid op leeg land, 
die korrels vallen door het vocht ge-
makkelijk uit elkaar en kunnen straks 
ondergespit worden. Het lof van de 
asperges gaan we verwijderen en 
het bed openen en bekalken, na en-
kele weken een beetje toedekken, 
koemest aanbrengen en het bed 
weer opbouwen. En dan vanaf bijna 
medio april weer genieten va  het 
“witte goud”, een klein wonder van 
de natuur, dat vanuit de wortelstok-
ken, donker onder de grond, weer 
zoveel mooie blanke asperges zullen 
groeien. We oogsten nog volop bes-
te boerenkool, dit jaar vrij van luizen 
en witte vlieg. De rode bieten zijn ge-
kuild, zo ook de witlofpenen. De win-
terwortelen zullen nog volgen. Zodra 
de grond afgedroogd is gaan we spit-
ten en mesten, heerlijk buiten bezig.

Een vreemde vrucht   
De afgelopen 25/50 jaar hebben veel 
exotische vruchten een weg ge-
vonden naar onze tafels. Immigran-

Helleborus, geschikt voor pot en 
vollegrond.

Staartmees (Aegithalos caudatus), 
trekvogel.

De kerstster ook wel Poinsettias volop in bloei bij de kweker.

De mispelboom.

In Limmen hebben een aantal land- 
of herenhuizen gestaan, waarvan 
één aan de Bogerdlaan, namelijk Den 
Burch. Tot heden was van dit huis en 
zijn bezitters weinig meer bekend dan 
alleen dat het bouwwerk ergens bij 
Den Burglaan heeft gestaan en dat de 
familie Roest van Alkemade daar heb-
ben gewoond, of althans regelmatig 
verbleven. Het werd gesloopt in 1778 

C.N. Druijven

De Hofstede Den Burch
in de Laanbuurt onder Limmen

Van Jacob Nobel tot Ko van Tol
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De natuur om ons heen...

ten openden winkels in ons land en 
haalden producten uit hun land van 
herkomst naar hier. Groenten, fruit, 
vleesproducten e.d. Maar ons eigen 
land kent ook “vreemde vruchten”: 
Aan het Voorterpad (nabij de stop-
lichten Rijksweg/Zeeweg, staan enke-
le mispelbomen. Ze zijn plm. 3 meter 
hoog, op stam. De latijnse naam luidt 
Mespilus germanica. Ze bloeien mooi 
in het voorjaar en dragen rijkelijk 
vruchten, bijzonder van vorm. Het 
moet eerst een keer gevroren heb-
ben willen ze rijp worden. Ter plaatse 
zijn de meeste vruchten inmiddels 
verdwenen, geplukt, of geconsu-
meerd door de vogels/dieren. Kijk op 
Wikipedia voor meer informatie. Bij-
zonder zijn en blijven ze.

Genieten van de natuur
Dat kan volop in onze regio. Doe de 
wandelschoenen aan en verken ons 
dorp. Op steenworpafstand hebben 
we ook het Heilooërbos, landgoed 
Nijenburg, het Ter Coulsterbos en het 
Oosterbos. Bij elke ingang naar het 
duingebied staan vaak gemarkeerde 
wandelroutes. Heerlijk in de buiten-
lucht, veel beweging, frisse lucht.
Geniet er van.

Gezellige Kerstdagen met elkaar, een 
gezellig oud en nieuw en voor ieder-
een veel gezondheid in het jaar 2022.

Kees G. Kroone

Nieuw boek van Kees Druijven...

De Hofstede Den Burch
in de Laanbuurt onder Limmen

toen de familie het bouwwerk niet 
meer wilde behouden.
Via onderzoek en bestudering van 
een oud landmeterskaartje uit 1648, 
werd door mij een vroege eigenaar 
van Den Burch gevonden, dat aanlei-
ding vormde daar verder onderzoek 
naar te doen. 
Bij het onderzoek vond ik ook aan-
tekeningen van de historicus Belonje 
uit Alkmaar, die iets dergelijks onder-
nam, en op weg was om over Den 
Burch een boekwerkje te laten ver-
schijnen. 

De vroegst gevonden eigenaar was 
Jacob Nobel, een Alkmaarder, die op 
de Heul, hoek Koorstraat woonde. De 
vrij uitgebreide documentatie over 
deze persoon, kreeg een wel interes-
sant vervolg door een recente vondst 
in een archiefinstelling in België, waar 
deze familie uiteindelijk ging wonen, 
dat zelfs door het Rijksmuseum te 
Amsterdam als belangrijk werd ge-
vonden. Want door de belangstelling 
en ondersteuning van deze familie 
van de kunst en het aanwezig zijn 
van een interessant ‘Huishoudboekje’ 

van de schoonzus van Jacob Nobel, 
namelijk Maria van Nesse, is overwo-
gen daar iets mee te doen en zelfs 
een boekwerkje van uit te geven. In 
dit ‘Huishoudboekje’ geeft Maria een 
inzicht in haar werkzame leven en 
van haar omgeving en ook worden 
er details van het huis Den Burch in 
genoemd. Eruit blijkt dat deze familie 
heel katholiek was in een tijd dat het 
katholicisme onder druk stond. Er 
bestond een nauw contact van Maria 
van Nesse met het 17e eeuwse schuil/
schuurkerkje te Limmen dat toen nog 
aan de Oosterzijweg stond.
In een laatste akte van boedelbe-
schrijving, van de familie Roest van Al-
kemade en Van Borssele, wordt o.m. 
het Herenhuis Den Burch beschreven 
met alle ruimtes die bij naam worden 
genoemd met hun inhoud. 
Tot slot wordt er in het boekje ‘De 
Hofstede Den Burch’ een overzicht 
gegeven van het gebruik van de 
grond; -de tuinen, het park enz. dat 
bij de hofstede hoorde-, van na de 
sloop tot aan de voltooiing van het 
Bestemmingsplan “Dusseldorper-
weg” in 1969.

Het boekje is verkrijgbaar te Limmen 
bij Stuifbergen, te Heiloo bij Bruna 
en te Castricum bij boekhandel Laan 
voor € 14,95.

Kerstmis vroeger bij ons thuis,
mijn hart vol weemoed en verlangen,
met zijn allen kort bij het fornuis,
de kerstboom helemaal vol gehangen.

Liedjes klonken als een engelenkoor,
het stalletje heel zacht verlicht,
en tussen de dennentakjes door,
kwamen de Drie Koningen al in zicht.

Kerstmis gaf je toch een speciaal gevoel,
vandaag kun je dat niet zo intens beleven,
veel mensen weten wel wat ik bedoel,
de toekomst zal nu eenmaal anders leven.

Met een sneltreinvaart door de dagen heen,
mensen zijn druk bezig, tegelijk met vele dingen,
alleen de eenzamen blijven weer alleen,
zij hebben wel tijd maar niemand om mee te zingen.

En in een tijd van jachten en jagen,
kijk je anders tegen de wereld aan,
kunnen mensen elkaar nog wel verdragen,
of moet ieder voor zijn eigen gaan.

Het vieren van Kerst, zo zijn mijn gedachten,
moet altijd blijven, in elk gezin,
dit zal het harde in het leven verzachten,
dan krijgt men er weer vertrouwen in.

Laat daarom nu gerust een kaarsje branden,
voor ieder mens een goeie reden,
wat geldt voor hier en in alle landen,
Kerstmis, dat is echt een feest van vrede.
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Iedere maandag en donderdag 
staan wij op de Vuurbaak!

Onze bezorgdagen: • Maandag: Limmen / Akersloot • Dinsdag: Alkmaar / Heiloo
Woensdag: Oudorp • Donderdag: Limmen / Akersloot / Heiloo • Vrijdag: Schagen

t.o. de Appie

Andijvie Bami Pakket Snijbonen Rode Kool Spruitjes Wok Mix Groene Kool Soepgroente Grof Soepgroente FijnHutspot Koolraap

Online froods bestellen: froods.nl/bestelapp

Een gezond cadeau

Altijd prijs: check de Froods QR Code!

ons assortiment gesneden groente, verkrijgbaar in 400 of 250 gr.

fruitmanden VERRASSINGSTAS BEDRIJFSFRUIT
Bij u thuis bezorgd Vitamines op de werkvloer

Vraag naar de 
mogelijkheden!

Heeft u onze 
erwtensoep al eens 
geprobeerd?

Ook verkrijgbaar: Gesneden Boerenkool!

vanaf
€15

vanaf
€15
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...ook van
Siem, Marloes,

Petra en de
zaterdag-
krachten!

Wij wensen iedereen
smaakvolle feestdagen en een gezond 2022!

Wat doe je als er iets mis is met je 
computer? Dan bel of app je iemand 
om je te helpen. En als je een lek hebt 
in de badkamer?  Hoe handig is het 
niet als je ‘een mannetje’ hebt om 
dingen voor jou op te lossen? Dus, 
zou zo’n ‘mannetje’ of ‘vrouwtje’ ook 
niet handig zijn voor je financiële vra-
gen?

Hypotheek
We kennen het allemaal wel. We ho-
ren dat de hypotheekrente laag is en 
we zitten zelf nog met een oude hy-
potheekrente uit het verleden. Heeft 
het zin om over te sluiten, zodat we 
een lagere rente betalen? En, wat 
kost dat dan? Heeft dat zin?

Werkloosheid
Of, we vragen ons af of we wel vol-
doende geld hebben om plotselinge 
ziekte of werkloosheid op te vangen. 
We weten wel dat Nederland een re-
delijk sociaal land is, we zullen niet zo-
maar in de problemen komen…toch? 
Maar ja, het is misschien wel fijn om 
te weten of we het goed geregeld 
hebben.

Pensioen
En ja, dan is er nog dat pensioen. Dat 
is voor later. Maken we ons nu niet 
druk om. Zou het misschien toch 
niet handig zijn als er een ‘mannetje’ 

of ‘vrouwtje’ ons even wakker zou 
schudden?  Om ons te vertellen dat 
het slim is om toch maar wat meer te 
beleggen in de pensioenpolis, zodat 
we straks niet op een houtje te hoe-
ven bijten?  En dat je met een kleine 
inspanning nu, straks grote proble-
men kunt voorkomen?

Vermogensopbouw
Of dan die grote verhalen over de 
bitcoin. Missen we de boot of zijn 
er slimme en gedegen manieren om 
je vermogen te laten groeien en zelf 
een buffer op te bouwen?  Om straks 
het huis te verbouwen of iets leuks te 
kunnen doen voor de kinderen?

Een financiële planner helpt je ver-
der..!
Het zijn allemaal vragen die ons be-
zighouden en waar we niet direct zin 
in hebben om erin te duiken. En dat is 
nou precies de clou. Wat? Jazeker, dat 
is precies de clou waarom je financi-
ele zaken zou moeten bespreken met 
ons als jouw financieel planner.
Wij zijn dat mannetje, wij zijn dat 
vrouwtje, dat je gemakkelijk even op 
weg helpt, ervoor zorgt dat je geen 
financiële stress hoeft te hebben en 
ervoor zorgt dat geld niet je vijand is 
maar je bondgenoot.
Waarom je financiële zaken bespre-
ken met een gecertificeerd financieel 

planner? Wie wil er 
nou niet een manne-
tje dat je bijstaat met 
raad en daad? Maak 
snel een afspraak 
met ons, eerste ge-
sprek is kosteloos en 
de koffie staat klaar 
op de Schipperslaan. 

Neem voor meer 
info contact op: 
Bloedjes & Eriks, tel. 
072 202 93 68.

bloedjes-eriks.nl

Integendeel! 
In een ver verleden stond een Soci-
eteit wellicht voor sigaren rokende 
heren in lederen fauteuils met een 
flink glas cognac binnen handbereik. 
Het lezen van de financiële pagina’s 
in kranten en tijdschriften, of begaan 
met het bridgespel, biljarten of een 
andere tak van sport. Echter, in Lim-
men varieert de leeftijd van 50+ tot 
80+, verscheidene mensen nog actief 
bezig, of genietend van pensioen en 
hun vrije tijd. Er zijn veel verschillen-
de disciplines vertegenwoordigd. Er 
wordt zeker niet gerookt, wel geniet 
men af en toe van een gezellig gevuld 
glas……

Historie en ontstaan
Het oprichten van de HSL was in sep-
tember 2014, het idee was ontstaan 
bij een viertal mannen van Schaakver-

Heren Sociëteit Limmen:

Voor bezadigde, 
oudere heren?

eniging “Vredeburg”. Zij wilden een 
mannenclub vormen die verdieping, 
verrijking van de geest en verbreding 
van de horizon kon realiseren door 
andere mensen te ontmoeten. Een 
goed gesprek met elkaar, een lezing, 
een bedrijfsbezoek elders, kortom 
veel activiteiten. Er wordt niet ge-
sproken over politiek of religie. On-
derlinge vriendschap is ook een be-
langrijk aspect.

Bijeenkomsten
De maandelijkse bijeenkomst, 10x per 
jaar, vindt steeds plaats in “Ons Huis”, 
nabij de Protestantse Kerk in Lim-
men. Maandelijks is er een interne of 
externe spreker die een lezing houdt 
over een onderwerp uit zijn huidige 
of vroegere beroep. De onderwerp-
keuze is overigens aan de spreker 
zelf. In de afgelopen jaren zijn o.a.. de 

volgende onderwerpen aan de orde 
geweest: Hobbybouw van stoomma-
chines, het Juttersmuseum aan de 
binnenduinrand van Castricum, be-
zoek aan de Hortus Bulborum, Ener-
gietransitie, Klimaatverandering en 
stijging van de zeespiegel, Het Weer 
en de voorspellingen, Notarisbezoek: 
testamenten, erfrecht, estate plan-
ning,  Gezondheidszorg: Geriatrie en 
De Tweede Wereldoorlog met be-
zoek aan bunkers. Kortom een veel-
heid aan verschillende onderwerpen. 
De lezingen  bestaan bijna altijd uit 
twee gedeeltes: inleiding , koffie pau-
ze, afronding en aan het einde nog 
even nablijven met elkaar en genieten 
van een glas bier, wijn of frisdrankje.
Er is altijd een beamer aanwezig om 
de lezingen te verduidelijken met 
beelden, cijfers etc.

Leden
Dat zijn dus mannen uit Limmen en 
aangrenzende dorpen, gemiddeld zijn 
er 25 per lezing aanwezig, het vaste 
ledental bedraagt rond de 45. Doel-
stelling is en blijft: ontmoeting, ge-
zelligheid, een (actueel) onderwerp 
bespreken, de historie van Limmen 
en omgeving. Zijn er dan geen vrou-
wen welkom? Wel zeker, bij festivitei-
ten, nieuwjaarsreceptie e.d. zijn de 
dames/partners steeds aanwezig. De 
Nieuwjaarsrecepties zijn steevast in 
het schitterende kerkgebouw naast 
Ons Huis, met levende muziek. De 
afgelopen tijd heeft alles op een laag 
pitje gestaan. Covid-19 Corona peri-
kelen noopten het bestuur om een 
flink aantal bijeenkomsten te annule-
ren, zo ook nu weer de november en 
december bijeenkomsten, veiligheid 
voor alles. 

Ledenwerving gaat bijna altijd op 
aanbeveling van de vaste leden die 
iemand in hun omgeving kennen en 
uitnodigen voor kennismaking met 
de sociëteit en de leden.

Wilt u iets meer weten over de Soci-
eteit of wellicht ook eens kennisma-
ken? Neem dan vrijblijvend contact 
op met de heer Adri Beentjes, e-mail:  
adribeentjes@gmail.com

Kees G. Kroone

Zit je met 
financiële vragen?
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Sterk in huiswerk

De Drie Linden 1 - Limmen - 072  505 14 64 - rietveldlimmen.nl

Wilt u weten wat uw huis waard is? Neem dan contact op met Rietveld Makelaars 
072 505 14 64. Om de juiste waarde van uw huis te bepalen, willen we er alles van 
weten. Hoe zijn de omgevingsgeluiden, zowel overdag al ’s nachts? Hoe is de sfeer in 
huis? Wat zijn de unieke aspecten ervan? Is er groen in de buurt? Openbaar vervoer? 
Scholen? Om al deze aspecten zelf te ervaren, komen we in het nieuwe jaar graag 
persoonlijk een kijkje nemen. Belt u ons?

Wij wensen u gezellige feestdagen!
Erik Nieman, Rogier Haartman, Mark Admiraal, Yvonne van Dijk en Marion van Stralen

Onze 
waardebepaling 

is gratis

Stijgen de huizenprijzen nog verder in 2021?Stijgen de huizenprijzen nog verder in 2022?

Gezellige feestdagenGezellige feestdagen
           en een mooi 2022           en een mooi 2022


