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Wie-o-Wie
is baby

van de maand
februari?

Onze-Lieve- 
Heer 

is er voor 
iedereen

Ga op 14, 15 
en 16 maart 

met zijn allen 
stemmen!

FEBRUARI-EDITIE

krantkrant

”Het is verstandiger 
een kaars

aan te steken,
dan te klagen 

over de 
duisternis”

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!

Een jarenlange wens om een glasve-
zelnetwerk in de gemeente Castri-
cum en Uitgeest aan te leggen wordt 
werkelijkheid. De gemeenten Castri-
cum en Uitgeest hebben een samen-
werkingsovereenkomst gesloten met 
glasvezelexploitant E-Fiber. Beide 
gemeenten worden geheel (inclusief 
de buitengebieden) voorzien van een 
glasvezelnetwerk. 

Overal snel internet
Het huidige kopernetwerk heeft haar 
maximum capaciteit bijna bereikt. 
Eén van de redenen om een samen-
werkingsovereenkomst te sluiten 
met netwerkbeheerder E-Fiber. De 
gemeenten zorgen voor de benodig-
de faciliteiten en houden vooral toe-

Colleges gemeente Castricum en Uitgeest stemmen in met aanleg glasvezelnetwerk

Supersnel internet:
start aanleg glasvezel in 2022/2023

zicht op de werkzaamheden. E-Fiber 
legt op eigen initiatief en investering 
het netwerk aan. Binnenkort start 
E-Fiber met communicatie naar in-
woners. 

Zorgvuldige planning
De aanleg van de netwerken staan 
gepland 2022 en 2023. Onderdeel van 
het netwerk zijn enkele glasvezelhuis-
jes. De locatie van deze huisjes moet 
nog worden bepaald. Daarna begint 
de aanleg van het netwerk door ka-
bels te leggen in de straten. 
‘Zowel inwoners als ondernemers 
kunnen eigenlijk niet meer zonder 
een snelle internetverbinding. Glasve-
zel biedt hiervoor de oplossing,’ aldus 
wethouder Paul Slettenhaar (ruim-

Oproep aan inwoners Limmen:

Meedenken over 
toekomst gemeente
Hoe moeten Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en de Woude 
eruitzien over pakweg 20 jaar? En wat moeten we daarvoor doen? 
Daarover gaat de omgevingsvisie. Die gaat in op zaken als wonen, 
bereikbaarheid, landschap en natuur en voorzieningen. De vooront-
werp- omgevingsvisie ligt nu ter inzage.

Waarom een visie
De gemeente Castricum is een prachtige gemeente waar we goed kunnen 
wonen, recreëren en werken. Ook in 2040 moet het nog steeds een ge-
zonde en prettige gemeente zijn, is het doel. De uitgangspunten daarvoor 
heeft de gemeente vastgelegd in een zogeheten voorontwerp-omgevings-
visie. Deze visie gaat over belangrijke onderwerpen, zoals wonen, bereik-
baarheid, landschap en natuur en voorzieningen. 
Een omgevingsvisie is ook nodig bij het maken van omgevingsplannen (nu 
heten deze nog bestemmingsplannen). Als landelijk de nieuwe Omgevings-
wet in werking treedt (mogelijk dit jaar op 1 juli), dan is een omgevingsvisie 
de basis voor bijvoorbeeld bouwplannen.

Doelen
De belangrijkste doelen in deze visie zijn: gezonde dorpen met een geva-
rieerd woonaanbod, een open en gevarieerd landschap met erfgoed en 
bereikbaar en duurzaam.

Inzage en reageren
Voordat het document er kwam hebben al veel inwoners, ondernemers 
en organisaties inbreng geleverd. Via vragenlijsten (1.840) en gesprekken 
(meer dan 200 deelnemers) kreeg de gemeente een beeld van hoe er in 
de gemeente wordt gedacht over de toekomst en welke keuzes daarvoor 
belangrijk zijn.
Het resultaat van de vragen en gesprekken is verwerkt in het eerste con-
cept van de omgevingsvisie voor de gemeente Castricum. 
Het concept is te vinden op www.castricum.nl/omgevingsvisie. De inzag-
etermijn is van 2 februari tot en met 15 maart. In deze periode kan iedereen 
reageren in de vorm van een zienswijze.
De reacties worden verwerkt in een tweede concept, de ontwerp-omge-
vingsvisie die ook weer ter inzage komt te liggen. Dat is naar verwachting 
kort voor of na de zomer.

telijke ordening, wonen, openbare 
ruimte en verkeer) van de gemeente 
Castricum.
Wethouder Cecilia Van Weel (beheer 
en onderhoud openbare ruimte, ver-
keer en vervoer en grondbedrijf) van 
Uitgeest heeft alle vertrouwen in het 
proces: ‘De aannemer zorgt voor een 
zorgvuldige planning en communi-
catie naar onze inwoners zodat een 
straat hooguit een dag open ligt. De 
kabels moeten toch echt eerst de 
grond in voordat we er gebruik van 
kunnen maken.’ 
Van de andere BUCH gemeenten 
heeft Bergen eerder al een overeen-
komst gesloten met E-fiber. Heiloo is 
al enige jaren geleden voorzien van 
een glasvezelnetwerk.

De gemeente mag verder met de 
procedure voor de woningbouw 
van 30 woningen aan de Kapelweg 
in Limmen. Dat is het oordeel van 
de Raad van State, in een zaak die 
enkele omwonenden hadden aan-
gespannen. 
 
Het plan staat bekend als Limmer 
Linten Fase 3a. Omwonenden maak-
ten bezwaar vanwege zorgen om de 
extra verkeersdrukte. De rechter oor-
deelde vandaag dat de aangedragen 
verkeersaspecten niet op voorhand 
aanleiding geven om te verwachten 
dat het uitwerkingsplan in de bodem-
procedure geen stand zal houden. 
Het schorsingsverzoek is daarom 
niet toegekend. 
Ontwikkelaar GEM kan nu door met 

de plannen en verder met de aan-
vraag van de omgevingsvergunning. 
De inhoudelijke behandeling van het 
beroep, de zogenaamde bodempro-
cedure, vindt naar verwachting over 
een aantal maanden plaats. 
 
Verkeer
De bewoners hebben vooral zorgen 
over de toename van verkeersdrukte 
door de nieuwe woningen, zeker zo-
lang er nog geen aansluiting is op de 
A9. Burgemeester en wethouder zijn 
zich bewust van de verkeerssituatie 
maar wijzen ook op het belang van 
nieuwe woningen. Met de herinrich-
ting van verschillende wegen zoals 
de Rijksweg en Visweg verbetert de 
doorstroming en de verkeersveilig-
heid. De gemeente gaat over de Ka-

pelweg in gesprek met de bewoners 
in de directe omgeving. 
 
Woningen bouwen bevordert 
doorstroom
Wethouder Slettenhaar van Verkeer 
& Wonen: ‘Ik ben blij met deze uit-
spraak. De bouw van deze 30 wonin-
gen is erg belangrijk voor Limmen. 
Het stimuleert de doorstroom, waar-
door starters ook weer kansen krij-
gen. Natuurlijk hebben we oog voor 
de verkeersproblemen. Daarom wor-
den de Rijksweg, Pagenlaan en Visweg 
heringericht. Het drukke deel van de 
Visweg is al gereed en een rotonde is 
in voorbereiding. Allemaal maatrege-
len om doorstroming en verkeervei-
ligheid te verbeteren. We blijven hier-
over in gesprek met de bewoners.’

Uitspraak Voorlopige Voorziening Limmer Linten

Procedure woningbouw Limmer 
Linten kan verder
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Rijksweg 49C
1906 BD Limmen

 072 505 3300
 www.zonneveld-autoschade.nl

UW AUTO, ONZE SCHADE! 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.

Bouwbedrijf C. Bos bv  
www.bouwbedrijfcbos.nl 

Al meer dan              uw betrouwbare partner in de bouw  
100 
Jaar 

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

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

tel. 06 106 145 89
info@schildersbedrijfpeterdekker.nl

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

  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

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

6 dagen per week geopend

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

De enige echte vlag van Limmen is op voorraad!
30x45 € 7,50 50x75 € 12,50 100x150 € 27,50 150x225 € 50,00

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

LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN...
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

OP 14, 15 EN 16 MAART
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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!

Liam Alejandro Veldt Martinez 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

Elk jaar worden in januari de natio-
nale voorleesdagen georganiseerd. 
Dit jaar werd er van 26 januari tot en 
met 5 februari extra veel voorgelezen, 
zo ook bij Kinderopvang Kits Oonlie. 
Voorlezen is niet alleen plezierig, het 
is belangrijk voor de ontwikkeling van 
kinderen. Het prikkelt de fantasie en 
stimuleert onder meer de taal- en 
spraakontwikkeling en sociaal-emo-
tionele vaardigheden. Wanneer kin-
deren worden voorgelezen, maken zij 
bovendien op een aangename manier 
kennis met de wereld van de boeken.
Waarom deze jaarlijks terugkerende 
voorleesdagen? Het doel van deze 
jaarlijkse campagne is het stimule-
ren van voorlezen aan kinderen die 
zelf nog niet kunnen lezen. Vooral de 
kinderen die de peuterspeelzaal of 
het kinderdagverblijf bezoeken zijn 
een belangrijke doelgroep. Bij Kin-
deropvang Kits Oonlie wordt ook het 

voorleesontbijt gehouden. Normaal 
gesproken komt er een speciale gast 
langs om voor te lezen tijdens het 
ontbijt. Door de maatregelen kan dat 
dit jaar helaas niet, maar er worden 
leuke activiteiten bedacht door de 
medewerkers. 
Uit welk boek werd er voorgelezen? 
Dit jaar was er gekozen voor het be-
kroonde prentenboek  “Maar eerst 
ving ik een monster”.  Het verhaal 
gaat over een jongetje dat monsters 
verzint die hij moet vangen voor hij 
gaat slapen. De verteller die het jon-
getje naar bed probeert te brengen 
doet pogingen om het verhaal af te 
ronden maar dat lukt niet zo goed 
omdat er steeds meer is om te van-
gen. 
Wilt u meer info over Kinderopvang 
Kits Oonlie? Neem gerust contact op 
met de Centrale administratie 072-
5323576, info@kits-oonlie.nl.

Nationale voorleesdagen bij Kinderopvang Kits Oonlie:

Elk jaar weer een feest!

Fem Mooij
–  Geboren op 12 januari 2022 –

Dochter van Bas Mooij en Dominiek Pronk, 
zusje van Jack en Fitz

Sep Hollenberg
–  Geboren op 10 januari 2022 –

Zoon van Rein Hollenberg en Laura Groot,
broertje van Don

Maud Norah Hoogendoorn
–  Geboren op 3 februari 2022 –

Dochter van Lesley Hoogendoorn en Marieke Berkien, 
zusje van Lisa

June Zoon
–  Geboren op 21 januari 2022 –

Dochter van Peter Zoon en Leonie Winder,
zusje van Eef, Jalou en Elin

Liam Alejandro 
Veldt Martinez

–  Geboren op 13 januari 2022 –

Zoon van Simon Veldt en 
Lizbeth Veldt-Martinez Francisco

En bent u opgegroeid met de termen 
Kabouters, Welpen, Gidsen, Verken-
ners, Rowans, Sherpa's? Kom dan 
vooral naar onze reünie op zondag 15 
mei! Info op de website en in de krant 
volgt. Zelfs deze groepsnamen zijn al-
weer verleden tijd, maar hier gaan wij 
ook nog weleens mee de mist in. 

We hebben tegenwoordig de Bevers, 
dit zijn jongens en meisjes uit groep 
2 en 3 (5-7 jaar) Zij zien elkaar op za-
terdag van 9.30-11.00 uur. Bij hen ko-
men geregeld bewoners uit het dorp 
Hotsjietonia op visite, waar ze van al-
les mee beleven. Geen Lange Doener 
meer, maar bewoners als Professor 
Plof, Sterre Stroom en Stanley Stek-
ker.

De term Welpen bestaat nog wel. 
Alleen nu hebben we de Jongenswel-
pen en Meisjeswelpen. Het Bambilie 
land van de Kabouters is vervangen 
door het verhaal van Jungle Book. Zij 
doen allerlei te gekke opdrachten en 
spelletjes aan de hand van het Jun-
gle thema, met Baloe, Hatie en… De 
jongensgroep is verdeeld in de Kleine 
Welpen (groep 4 en 5, 7-9 jaar). Zij 
draaien op dinsdag van 18.45-20.15 
uur. Op dezelfde avond draaien ook 
de Meisjeswelpen (groep 4 t/m 7, 7-11 
jaar). De Grote Welpen, jongens uit 
groep 6 t/m 8 (9-12 jaar) draaien op 
de woensdagen van 19.00-20.30 uur.

De termen Gidsen en Verkenners 
zijn vervangen voor Scoutsmeiden 
en Scoutsjongens. De Scoutsmeiden 
(groep 8 t/m 2e klas, 11 t/m 14), draai-
en op woensdag van 19.00-20.30 uur. 
De Scoutsjongens (1 t/m 2e klas, 12 
t/m 14 jaar) draaien op donderdag 
van 19.00-20.30 uur. Zelf program-
ma’s bedenken, fluitenkoord, boom-
huttenweekend, pionieren, maskers 
maken, het kan allemaal.

Als laatste groep onder de 18 jaar 
hebben we de Explorers, jongens en 
meiden van 14-18 jaar. Vroeger heet-
ten zij de Rowans en Sherpa’s. Ver-
der is er niets veranderd. Nog steeds 
hebben zij hun eigen hut achter in het 
bos, hebben ze begeleiding ipv leiding 
en kunnen ze lekker ontspannen na 
een week ploeteren op school op de 
vrijdagen van 20.00-21.30 uur. 

Zou je een keer willen proefdraaien 
bij een van de groepen? Dat kan al-
tijd! Meld je aan op “proefdraaien” op 
www.scoutinglimmen.nl.

Dan hebben we ook nog een hele 
groep 18+ en vrijwilligers. De 18+ 
groep begint bij de Vrijdagavond-
stam. Op een gegeven moment werd 
het verschil in gespreksonderwerpen 
te groot tussen de ene en de andere 
18+er en kwam de Woensdagavond-
stam erbij. In 2016 is ook de FOSL 

groep opgericht. Zij zijn de Facilitai-
re Ondersteuning van Scouting Lim-
men, een beetje de vervanging van 
wat vroeger de Takatarastam was. 
En dan hebben we nog een Vereni-
gingsbestuur, Stichtingsbestuur en 
Groepsraad. 
Veel van degene die leiding geven, 
zitten ook bij een van deze groepen. 
Maar zelfs dan is het lijstje nog niet 
klaar. We hebben ook nog heel wat 
vrijwilligers die helpen als het nodig 
is; met bijvoorbeeld een playback-
show, kamp, klusweekend, onder-
houd of goede doelen actie. 
Al deze mensen hebben we nodig 
om te zorgen dat we de contributie 
bij 70,- per scoutingseizoen kunnen 
houden, maar vooral maken zij het 
dat er een te gekke vereniging staat 
die dit jaar 75 jaar bestaat!!

Wilt u iets betekenen voor ons? Het 
onderhoud van de blokhut en het 
bos is nooit af, zou u leiding willen 
geven, oudervertegenwoordiging tij-
dens de Groepsraad willen zijn, af en 
toe eens helpen met schoonmaken? 
Mail ons dan op info@scoutinglim-
men.nl, of kom eens langs. En als laat-
ste, voor de leden en ouders die dit 
lezen: hebben jullie allemaal zondag 
27 maart ‘Playbackshow’ en zondag 
17 t/m donderdag 21 juli ‘Gezamenlijk 
Kamp’ op de kalender genoteerd?

75 jaar Scouting Limmen
In 1946 werd er bij de oprichting gesproken over de katholieke padvin-
derij waar leden bij elkaar kwamen om praktische zaken te leren en aan 
lichaamsbeweging te doen. De doelstelling was “een plezierige beleving 
van vrije tijd te bieden aan jongens en meisjes, waardoor een bijdrage 
wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid”. Aan deze doel-
stelling is weinig veranderd. Maar waar vroeger de jongens zich vooral 
“ridderlijk” moesten gedragen en de meisjes geacht werden “beleefd en 
voorkomend” te zijn, is tegenwoordig de sfeer stukken minder formeel! 
Al bij het ontstaan van Scouting Nederland in 1973 werd besloten om de, 
toen verouderd gedachte, naam padvinders niet meer te gebruiken. Kunt 
u nagaan hoe hardnekkig die term is, want we horen ‘m nog steeds!
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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 

ARION PREMIUM HYPO-ALERGENIC HOND
3 kilo € 17,95 12 kilo € 59,50

MEZENBOLLEN
per stuk € 0,40 10 stuks € 2,95 50 stuks € 12,50

SCHESIR KATTENBLIKJE
85 gram € 1,35 10 stuks € 12,50

* 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 

 

 
Volop 
 in 
beweging
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In de ruim 25 jaar dat er jeu de bou-
les gespeeld wordt bij de Boulewei 
gebeurde dit hoofdzakelijk in de 
middaguren. Met de komst van het 
nieuwe bestuur is het avondspelen 
geïntroduceerd. De vaak nog werken-
de 55+er uit Limmen kan nu ook deel-
nemen aan het spel. Op woensdag 
om 19.00 uur starten we de eerste 
speelronde. Rond 20.15 uur start het 
tweede spel. Dankzij de nieuwe lam-
pen is de verlichting nu ook perfect 
en staat ons niets meer in de weg. 
Inmiddels wordt de woensdagavond 
goed bezocht door oud- en nieuwe 
leden. Het middag spelen gaat ook 
gestaag verder. Om 13.45 uur start 
dan het spel.
Als de weersomstandigheden beter 
worden willen we het avondspelen 
uitbreiden.
Dit geeft meer ruimte voor de nog 
werkende 55+er om in de avond ge-
zellig een boule te gooien. Ben je 55+ 
en wil je iets leuks doen in de avon-
duren of in de middag? Kom eens 

langs. Speel mee. Proef de gezellig-
heid. Natuurlijk sluit je je dan aan bij 
de vereniging. 
Wil je je aanmelden of meer informa-
tie? Stuur een mail naar boulewei@
gmail.com of neem contact op met 
Aad Koot 0612-126264 of Henk Nuij-
ens 0620-345005

Sinds september 2021 is er een nieuw 
bestuur bij de Boulewei. Tijdens een 
geweldige vergadering werden de 
nieuwe voorzitter, Henk Nuijens en 
penningmeester, Aad Koot gekozen. 
De volle zaal genoot van de top ver-
zorging die tijdens elke ALV gebezigd 
wordt.
Na de vergadering verhuisde het ge-
zelschap naar de jeu de boulebaan 
waar werd gestreden om de eer maar 
bovenal voor de gezelligheid. Het 
zonnetje straalde. Het ontbrak aan 
niets. Een dag om nooit te vergeten.
Hiermee werd het seizoen afgesloten 
maar tegelijk een nieuwe weg ingesla-
gen.

De grote wens om in de avond te 
kunnen spelen werd waarheid. De 
SWOL werkte mee aan het vervan-
gen van de oude verlichting voor 
nieuwe LED lampen. Energiezuinig en 
een geweldige lichtbron om onder te 
spelen. Direct waren er nieuwe leden 
voor de avond. Maar ook de bestaan-
de leden maken gretig gebruik van 
de nieuwe speeltijden. Kortom jeu de 
boules vereniging de Boulewei staat 
weer volop in de schijnwerpers en 
straalt als weleer.

De aanwas van nieuwe leden stok-
te de laatste jaren. Er moet langer 
doorgewerkt worden waardoor het 
spelen in de middag vaak niet lukt. Nu 
er ook in de avond gespeeld wordt 
verwachten we dat er een toeloop zal 
zijn van nieuwe leden. Ben je 55 plus 
en woon je in Limmen dan ben je van 
harte welkom. Neem contact op via 
de mail of kom eens naar de baan en 
speel vrijblijvend mee. Tot ziens op de 
Boulewei achter Vredeburg.

Lieve mensen, onze oproep om ac-
tiezegels van Albert Heijn in te leve-
ren, waarmee pakketten ter waarde 
van €50 konden worden verkregen, 
heeft zoveel respons gehad, dat wij 
ruimschoots 120 pakketten konden 
ophalen in diverse vestigingen van 
AH. Mede daardoor is – naast de vele 
financiële donaties – onze Kerstpak-
kettenactie een groot succes gewor-
den. Bijna 80 personen/ gezinnen 
konden wij heel blij maken met een 
prachtig pakket met daarnaast een 
envelop met inhoud. Alles wat over 
was – en dat was best veel – is opge-
haald door de Voedselbank en heeft 
zo een goede bestemming gevonden.
Vier adressen konden wij toevoegen 
aan ons bestand, vier personen heb-
ben de stap gezet om zich via het for-
mulier, wat in de supermarkten, de 
bibliotheek en achter in de kerk in de 
Mariakapel ligt, bij ons gemeld.
Ook hebben wij in december bewo-
ners en personeel van de Cameren 
een kleine attentie bezorgd. Het ver-
zorgingstehuis werd in deze maande 
getroffen door een golf van besmet-
tingen (25 Bewoners en 8 personeels-

Deze oprechte uitspraak hoorde de 
redactie bij een bezoek aan Priester 
Jan Veldt (88) en John de Boer, die 
samen met Rien van Nierop ‘Stichting 
RK homo-emancipatie Priester Jan 
Veldt’ hebben opgericht.

Jan Veldt, is een bewogen en bevlo-
gen priester (al ruim 60 jaar!), die 
graag zou willen zien dat de Rooms 
Katholieke Kerk, niet alleen in Ne-
derland, maar wereldwijd het “homo 
zijn”, gaat accepteren. “Strijdbaar-
heid”, dat woord staat bij Jan Veldt 
hoog in het vaandel. Jan zegt ook: 
“Geaardheid hoort bij je persoon”. 

Die strijdbaarheid is begonnen aldus 
de Jan en John na de hartverwar-
mende en indrukwekkende 4 mei 
herdenkingstoespraak in 2021 op een 
doodstille, lege Dam in Amsterdam, 
gehouden door André van Duin. In 
die toespraak gaf André van Duin 
ook een verwijzing naar het beken-
de Homo monument in de hoofd-

stad. Op 18 juli 2021 heeft priester 
Jan Veldt als voorganger gefungeerd 
bij het Homo monument in een zgn. 
Agape viering. Velen bezochten dit 
evenement dat in de openlucht werd 
gehouden. Ook het dagblad Trouw 
wijdde artikelen aan deze bijzondere 
viering. Op de website van de stich-
ting treft u diverse krantenartikelen 
aan.

Synode 2021-2023: “Kom ook in 
actie!”
Paus Franciscus heeft namelijk in het 
najaar 2021 een bijzondere stap ge-
zet. In het synodale proces 2021-2023 
worden de gelovigen om raad ge-
vraagd voor de toekomst van de kerk 
en de wereld. De recent opgerich-
te Stichting RK homo-emancipatie 
Priester Jan Veldt neemt deze uitno-
diging van harte aan en zal zich in dit 
proces de komende maanden inzet-
ten voor het ophalen van verhalen en 
verlangens van en rond homo-eman-
cipatie in de Rooms-Katholieke Kerk.

Homofobie (van de afkorting homo 
voor "homoseksueel" en fobie, "vrees, 
angst"; beide woorden komen van het 
Grieks) betekent letterlijk: angst  voor 
homoseksualiteit. Het woord is in de 
twintigste eeuw gevormd, echter met 
als betekenis: een haat voor of afkeer 
van homoseksuelen en homoseksua-
liteit. Het meer relevante woord ho-
mohaat wordt ook gebruikt voor dit 
fenomeen. Homofobie en homohaat 
kunnen leiden tot het uiten van deze 
afkeer, variërend van minachtende 
opmerkingen, roddel en het belache-
lijk maken van homoseksuele perso-
nen, tot antihomoseksueel geweld in 
de vorm van sterkere verbale of fysie-
ke agressie. Ook verzet tegen rechten 
en belangen van homoseksuelen kan 

hieronder begrepen zijn. Hier moet 
tegen gestreden worden, aldus de 
stichting. Zolang  de visie van het Va-
ticaan gehandhaafd wordt, voedt dat 
de homofobie, homovervolging en 
homohaat”, aldus Jan Veldt. De stich-
ting heeft inmiddels, naast een mooie 
website, een Manifest doen uitgaan 
naar ongeveer 1.000 emailadressen. 
Hierop zijn vele hartverwarmende 
reacties binnengekomen. De betref-

Avondspelen bij de Boulewei 
biedt ruimte aan nieuwe leden

Kom erbij... samen eten
In Limmen wordt weer een Samen Eten-maaltijd georganiseerd voor 
alleengaanden en eenzamen die aan willen schuiven voor wat gezelligheid 
op woensdag 16 maart a.s. in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 
25 in Limmen.
De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd. Geef u 
tijdig op t i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: tel. 5052871 of per 
email: margreetdenekamp@outlook.com 
Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte welkom!

Werkgroep Caritas 
Corneliuskerk Limmen 
dankt u allen...

leden). Met dit gebaar wilden wij hen 
een hart onder de riem steken, het 
werd zeer op prijs gesteld.
Bovenstaande konden wij niet reali-
seren zonder uw hulp, dus beste be-
woners van Limmen:
Enorm bedankt!!

Onze-Lieve-Heer is er voor iedereen... fende e-mail is inmiddels door velen 
gedeeld. Voor nog meer informatie 
verwijzen wij u graag naar de website 
van de Stichting:
www.rk-homo-emancipatie.nl

Wilt u contact opnemen met de 
stichting en op de mailinglist komen, 
stuur dan even een mail naar:
info@rk-homo-emancipatie.nl

Kees G. Kroone

Kom in beweging en 
ventileer je mening!
We zijn thans in een historisch belangrijke fase gekomen als het gaat 
om emancipatie in de Roomskatholieke kerk. De enorme kloof die 
is ontstaan tussen de leer van de kerk en de geleefde werkelijkheid 
noodzaakt dat er een serieuze dialoog nodig is met de mensen om 
wie het gaat (ervaringsdeskundigen), om tot een betere gelovige 
waardering van homoseksualiteit en relaties van mensen van hetzelf-
de geslacht te komen.
De angstcultuur  rond homoseksualiteit in de Katholieke Kerk in 
Nederland kunnen we alleen gezamenlijk doorbreken. De positieve 
stapjes die paus Franciscus in de voorbije jaren heeft gezet bieden 
hoop.  In de documentaire ‘Francesco’, zei de paus dat hij vindt dat 
homoseksuele stellen een geregistreerd partnerschap moeten kun-
nen sluiten.
Wij zien de synodale reis waarin wij ons thans bevinden als een uit-
gelezen mogelijkheid om onze kerk toekomstbestendig te maken. 
Volgens Franciscus moet de wereldwijde kerkelijke volksraadpleging 
‘dankzij het waaien van de Heilige Geest’ ervoor zorgen ‘dat de kerk 
geen museum’ wordt. Wij onderschrijven dit van harte.
Een aantal korte vragen kan je op weg helpen om individueel en in 
breder verband antwoorden te formuleren die als input kunnen die-
nen voor onze bijdrage aan de Synode 2023:
•  Op welke wijze zou de homo-emancipatie binnen de kerk bevorderd 

kunnen worden ?
• Waar beleef(de) je vreugde aan binnen de kerk ?
• Waar stoor je je aan binnen de kerk ?
• Welk advies zou je willen geven aan de Synode 2023 in Rome ?

Mail uw mening & antwoorden naar info@rk-homo-emancipatie.nl  
en wij zullen deze reacties samenvoegen en zorgen dat deze op de 
juiste plek terecht komen.
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‘T MAG WEER!
elke 3e zondag
van de maand

PROEF-
LOKAAL
15.00 - 20.00 UUR
SCHOOLWEG 1 - LIMMEN
DAMPEGHEEST.NL

20
feb
2022

OPZOUTEN MET CORONA

Halomedics Limmen Halomedics Schagen Halomedics Hoorn
Dusseldorperweg 119  Kaagweg 2A Rotiusstraat 1
06 - 10 70 97 51 06 - 36 28 32 14 06 - 36 28 32 14

info@halomedics.nl • www.halomedics.nl

Onze therapieën zijn goed in te zetten bij:
•  Alle luchtwegklachten zoals COPD, astma, bronchitis, 

klachten na corona, hoesten, benauwdheid, herstel 
na longontsteking/ longembolie.

• Huidklachten zoals eczeem, psoriasis
•  Spierklachten zoals restless legs, stijve spieren, 

spierkrampen

Halomedics: Wij zijn een bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van alle 
huid- en luchtwegklachten. Wij doen dit op een natuurlijke en e� ectieve manier. 

Inmiddels hebben wij al veel mensen succesvol behandeld 
op weg naar herstel na corona. 

Wij bieden o.a. Halotherapie (zoutkamer) * Magnesiuminhalatie * Zuurstoftherapie

Het verhaal van Yvonne Becht:
Yvonne werd 18 februari in het ziekenhuis opgenomen met 
benauwdheidsklachten. Ze had een saturatiewaarde van 83%. “Ik 
was echt heel erg ziek. Zo ziek; dat ik eigenlijk op het randje zat, om 
opgenomen te worden op de IC. Ik had een engeltje mijn schouder, 
want gelukkig kwam het niet zover dat ik naar de IC moest. Na 
2 weken verblijf in het ziekenhuis mocht ik weer naar huis.”

Eenmaal thuis: “Na 3 stappen was ik al bekaf. Na 2 weken kreeg ik fysio 
aan huis. Ik knapte wel op, maar ik kreeg niet meer lucht. Bijna een jaar 
verder hoorde ik van Halomedics. Ik startte een beetje sceptisch, maar na 
3 a 4 keer merkte ik echt verbetering. Het was echt onvoorstelbaar. Fysiek 
kwam er meer rust in me. Mijn ademhaling werd beter; ik kon dieper 
inademen; het werd weer een buikademhaling. Reuk en smaak komen 
weer een beetje terug.

Na de start in de zoutkamer ben ik rustig begonnen met werken en na 
3 weken heb ik me 100% beter gemeld. 

“Ik ben nog beter als voor corona. Ik voel me heerlijk!”

• Voor Limmen, Castricum e.o.
• 24 uur per dag bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent

Een waardevol afscheid ontstaat door tijd en aandacht

072 5055740 / 06 23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging Yvonne van Ophuizen

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Tel 072 505 7555
info@valgra.nl
www.valgra.nl

draait u beter!

Met een
accountant...

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

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

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Autorijles
Motorrijles

Theoriecursussen
Voor auto en motor

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding
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Vrouwen en meisjes in Burkina Faso 
hebben nog altijd een grote onder-
wijsachterstand. Veel meisjes raken 
voortijdig zwanger en maken de 
middelbare school niet af. Of zij ko-
men uit het tweede kans onderwijs 
en hebben pas op latere leeftijd hun 
basisschooldiploma gehaald. Met een 
beroepsopleiding kunnen ze toch 
een zelfstandig bestaan opbouwen. 
Gezien de kansen die de opleiding 
biedt, kiezen zelfs meisjes met een 
diploma van de middelbare school 
alsnog voor de naaiopleiding.
Jaarlijks volgen 150 tot 200 meisjes, 
vrouwen en enkele jongens de naai-
opleiding. Ze leren patroontekenen 
en gangbare kleding maken voor kin-
deren en volwassenen. De opleiding 

wordt afgesloten met het CQP vakdi-
ploma. Daarmee hebben de afgestu-
deerden betere kansen op betaald 
werk. Maar er is meer nodig. In Bur-
kina Faso is veel vraag naar bruidskle-
ding en kostuums met borduursels. 
Het ontwerpen en vervaardigen van 
dit soort kleding vereist professione-
le machines en specialistische vaar-
digheden. Het is de bedoeling om de 
naaidocenten en praktijkbegeleider, 
die werkzaam zijn in een atelier waar 
studenten stage lopen, te trainen in 
deze specialistische vaardigheden. 
De kwaliteit van de opleiding wordt 
zo verbeterd en de studenten en 
praktijkbegeleiders kunnen een vak-
diploma halen op een hoger niveau. 
Hiermee worden hun kansen om een 

professioneel naaiatelier op te zetten 
vergroot. 

Het project
Voor de naaiopleiding worden bor-
duurmachines en lockmachines aan-
geschaft. Naaidocenten en praktijk-
begeleiders volgen een training om 
met deze machines te kunnen wer-
ken en om hun vakvaardigheden uit 
te breiden. Met hulp van de trainers 
worden lesmodules gemaakt over 
het ontwerpen, maken en versieren 
van bruidskleding en kostuums. De 
huidige en toekomstige studenten 
kunnen zo afstuderen op een hoger 
niveau.
Het project is begroot op €12.110,-. De 
training en aanschaf van de machines 
wordt mede gefinancierd door Vas-
tenactie. Zij stellen een derde van 
de kosten beschikbaar, mits de paro-
chies en Stichting WOL twee derde 
van het projectbedrag weten in te za-
melen. Doet u mee? Scan de QR code 
met uw telefoon. U komt dan op de 
actiepagina van het project bij Vas-
tenactie. Natuurlijk kunt u ook direct 
een donatie overmaken naar het re-
keningnummer van Vastenactie: NL21 
INGB 0000 0058 50 met vermelding 
van projectnummer 401846 Kansen 
voor modeontwerpsters in Burkina 
Faso. Alleen met vermelding van het 
projectnummer komt uw donatie bij 
ons project terecht.

Bij elkaar eten en te gast zijn op zondag 27 maart

Doe mee met het driegangenmenu
door Limmen ‘Tafelen voor de Vastenactie’
Op zondag 27 maart willen we – als het coronavirus geen roet in het eten 
gooit - het initiatief: ‘Tafelen voor de Vastenactie’ weer laten plaatsvin-
den. Een initiatief die plaats vindt in Limmen. We gaan uit van gasthe-
ren en vrouwen die hun huis en tafel beschikbaar willen stellen voor het 
verzorgen van een driegangenmenu. Je kunt je als kok of als deelnemer 
opgeven om hier aan deel te nemen. Het idee is dat je als deelnemer een 
driegangendiner gaat houden op drie verschillende adressen in Limmen. 
Dit gaat gebeuren op zondag 27 maart. Je meldt je dan om 17.00 uur 
aan op de pastorie van de Corneliusparochie, je betaalt voor het drie-
gangendiner € 15,- en je wordt dan – in koppeltjes van twee – naar een 
bepaald adres gestuurd voor het voorgerecht. Na het voorgerecht krijg 
je – op de afgesproken tijd - als koppel een envelop met het adres waar 
het hoofdgerecht genuttigd kan worden. En daarna krijg je het adres voor 
het toetje. Diegene die de gasten ontvangt, krijgt dus drie keer twee kop-
peltjes van twee gasten op bezoek. Als gastheer en -vrouw eet je als kok 
natuurlijk zelf ook mee. Een initiatief waar iedereen aan mee kan doen.

Meld je aan
‘Tafelen voor de Vastenactie’? Het gaat bij deze actie om de verbonden-
heid met elkaar en dat gebeurt als gevers en ontvangers samen komen. 
En het gaat deze actie ook om de verbondenheid met het Vastenac-
tie-project voor Burkina Faso om meisjes, na de succesvolle actie drie 
jaargeleden met het maken en verstrekken van wasbaar maandverband, 
nog betere kansen te geven om als modeontwerpsters een zelfstandig 
bestaan op te bouwen.

‘Tafelen voor de Vastenactie’ vindt plaats op zondag 27 maart vanaf 17.00 
uur. Als er veel gastadressen zijn, kunnen we ook veel eters laten deel-
nemen. Dus a.u.b. geef je op als kok of 
deelnemer. Vol is vol. Meld je wel aan: 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl of tel. 
072-5051275. Informatie en spelregels 
volgen daarna.

Werkgroep MOV-HALE (Missie, Ont-
wikkelingssamenwerking en Vrede)

Speelgoedmarkt op 11 maart 
in ‘de Kerkuil’ voor de Vastenactie
Op Basisschool ´de Kerkuil´ zal er op vrijdag 11 maart een speelgoed-
markt worden gehouden voor het Vastenactieproject in Burkina Faso. 
Een initiatief van de leerlingenraad. Op die vrijdag zal er van 13.30 uur tot 
14.00 uur speelgoed verkocht worden aan andere kinderen. (Het gaat om 
speelgoed dat niet meer gebruikt wordt) En van 14.00 uur tot 14.30 uur is 
er daarna nog verkoop aan ouders en andere geinteresseerden. De groep 
5, 6, 7 en 8 gaan thuis geprijsde artikelen verkopen. De opbrengst van de 
markt gaat naar het Vastenactieproject in Burkina Faso. (WOL) 

Hulp gevraagd voor het levensweg-scholenproject voor 
de bovenbouwgroepen in het kader van de Vastenactie 

Op woensdag 16 maart zijn de kinderen van bovenbouwgroepen van de 
basisscholen ‘de Kerkuil’ en ‘het Kleurenorkest’ te gast in de Cornelius-
kerk om in de schoenen te staan van leeftijdsgenootjes uit Burkina Faso. 
Zo gaan ze ervaren hoe het leven is in Burkina Faso en ook moeilijk het 
is om in Afrika je schooldiploma te halen. Een schooldiploma die je daar 
nodig hebt om aan werk te komen om zo een betere toekomst op te kun-
nen bouwen. Voor deze dag hebben wij veel vrijwilligers nodig die tijdens 
de ‘levensweg’ alles in goede banen willen leiden. Geef je op en we nemen 
contact met je op: 072-5051275 of pastor@corneliuskerk-limmen.nl  

Werkgroep Vastenactie Limmen

Aan de vernieuwde Visweg aan de 
Westkant van Limmen is de vol-
gende nieuwbouwplan binnen de 
“Limmer Linten”, het Kastanjelint, 
in volle gang. 

De komende jaren worden verschil-
lende Linten bebouwd met steeds 
kleinschalig opgezette buurten. Nu 
wordt het Kastanjelint gebouwd, 
een nieuwbouwplan van totaal 29 
woningen: 5 vrijstaande woningen, 4 
twee-onder-één kapwoningen, 16 le-
vensloop-bestendige woningen en 4 
rijwoningen in verschillende indelin-
gen en afmetingen. Ze vormen samen 
een prachtige eenheid en een gezelli-
ge kleinschalige gemeenschap in ons 
prachtige dorp. Alle woningen zijn in-
middels verkocht en ook de bouw is 
gestart en wordt -onder de regie van 
HSB Bouw- uitgevoerd door bouw-
buro Tauber uit Oudkarspel”. 

De ontwikkelingen op het gebied van 
nieuwbouw in de nabije toekomst 
gaan door. Bent u starter, senior of 
zoekt u een éénsgezinswoning en wilt 
u op de hoogte blijven van alle ont-
wikkelingen ? Maak dan een afspraak 
met één van onze makelaars van Riet-
veld Makelaars en schrijf u in als ge-
interesseerde zoeker. Wij houden u 
dan graag op de hoogte.

Rietveld Makelaars

Vastenactieproject 2022:

Kansen voor modeontwerpsters 
in Burkina Faso
Tijdens de vastentijd voeren de parochies van de Corneliuskerk en de 
Bron van Levend Water actie voor de naaiopleiding op Onderwijscomplex 
Zoodo in Ouahigouya, Burkina Faso. Dit onderwijscomplex is gerealiseerd 
door Stichting WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen) 
en haar lokale partner DSF. Mede door alle acties die de afgelopen jaren 
zijn gehouden kunnen jaarlijks ruim 1100 kinderen en jongeren onderwijs 
volgen op de basisschool, het lyceum of een van de vijf beroepsoplei-
dingen. Dit jaar gaat het om kwaliteitsverbetering van de zeer populaire 
naaiopleiding.

Nieuwbouwplan Kastanjelint 
in volle gang
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Rijksweg 31A - 1906 BC  Limmen
Tel. 072 222 3173 • www.ijssalonondernul.nl

7 dagen geopend van 12 tot 21 uur 

Vrijdag 4 maart 
gaan wij weer open!

Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880

Slijterij R. Booms

IEDERE
ZONDAG
GEOPEND
van 13.00 tot 18.00 uur

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Tel 072 505 7555
info@valgra.nl
www.valgra.nl

Interesse?
Check de vacatures op 
onze vernieuwde site

Assistent accountant/
Relatiebeheerder m/v

Wij zijn
op zoek
naar
een...

Plezier
in het werk 

staat
voorop!

Goed
salaris

Geen
reistijd

=
meer

vrije tijd

Zelf-
ontwikkeling/ 
studie wordt 
gestimuleerd

Eigen 
bureau

Persoonlijk 
kantoor,

je bent geen
nummer

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

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,  

 

 

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

LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN...
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

OP 14, 15 EN 16 MAART

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering

Brugstraat 35, 1906 WT Limmen - Tel.  (072) 5055540 - Mobiel: 0653285293
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Brouwerij Dampegheest presenteert 
de 5e special genaamd “Bekem” in 
het proeflokaal, Schoollaan 1 Lim-
men, op 20 februari open van 15.00 
tot 20.00 uur.
De Bekem is een amberkleurig bier 
van 6.5% met een subtiele rooks-
maak. Hiervoor is een deel van de 
mout uren lang koud gerookt boven 
het vuur van fruitbomenhout. (door 
Rinus Koot in zijn visrookkast)
Kom hem proeven in het proeflokaal 
op 20 februari. Het kan weer, met in 

De Stichting Welzijn Ouderen Lim-
men is blij dat de benedenverdieping 
van het gebouw en de buitenterrei-
nen weer gebruikt mogen en kunnen 
worden door de senioren. Wel blijft 
het uiteraard goed om de vinger aan 
de pols te houden en nog altijd extra 
voorzichtig te zijn met grotere groe-

Door de maatregelen rondom de 
Corona pandemie kon de Jazz Ses-
sion Club ‘Vredeburg’ de afgelopen 
maanden helaas geen jamsessies met 
gastoptreden organiseren in de Vre-
deburg. 
Gelukkig laten de huidige versoepe-
lingen het toe op 20 februari a.s. een 
sessie te organiseren,  met inachtne-
ming van de afstandsregels en ver-
plichte QR-code.

We hebben ‘Svalbard Project’  bereid 
gevonden een gastoptreden van een 
uur te verzorgen.

‘Svalbard Project’ is een kwartet zéér 
ervaren jazzmuzikanten, die allemaal 
al vele keren in de Vredeburg heb-
ben opgetreden.  De kwaliteit is zeer 
hoog en het repertoire is een selec-

Zowel ‘boven’ als ‘beneden’...

‘Vredeburg’ weer geopend!
pen mensen, hygiëne, toiletgebruik 
e.d. Tot op heden gaat dat prima.

Horeca
Het mag dan wel zijn tot 22.00 uur 
maar ook de professionele horeca 
op de sfeervolle bovenverdieping 
is weer open. De bridgeclub die op 

woensdagavond boven speelt kan 
gewoon na 22.00 uur doorspelen, 
de bar wordt echter wel gesloten. 
Wellicht dat dit binnenkort ook weer 
langer kan.

Verkiezingen
De locatie “Vredeburg” wordt  14, 15 
en 16 maart, drie dagen lang, gebruikt 
als verkiezingslokaal. Iedereen mag 
daar stemmen, ook al staat er op je 
oproep/stemkaart een ander kieslo-
kaal. Binnen de gemeente Castricum 
kunt u deelnemen aan de verkiezin-
gen voor de Gemeenteraad waar u 
wilt. Wel zorgen voor een geldig ID 
bewijs!
“Vredeburg” is een ideale locatie 
want de ingang is aan de noordkant 
en je kunt probleemloos en veilig (op 
1,5 meter afstand) vertrekken via de 
buitendeur aan de zuidzijde. Het ge-
bouw is volledig toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers en rollators.

Nieuwe special ‘Bekem’ 
in proeflokaal Dampegheest

achtneming van de corona regels. 
Daarna verkrijgbaar via de bekende 
verkooppunten.
De 3e zondag in maart, de 20ste is de 
presentatie van onze lentebock Ut 1e 
Kieftai .
De Lente Bokkentocht Limmen-Hei-
loo, waar wij ook aan meedoen is 23 
april. Noteer het in je agenda.
We gaan er een mooi jaar van maken 
samen.
Verdere informatie via facebook en 
website www.dampegheest.nl

Zondag 20 februari 2022 vanaf 15.00 uur

Svalbard Project 
geeft gastoptreden

tie uit de voorkeurscomposities van 
ieder van de bandleden.  Het omvat 
bekende en vooral ook minder be-
kende stukken in het jazzidioom.  Het 
kwartet verwacht het publiek te boei-
en door ingetogen bewerkingen af te 
wisselen met gedreven en aansteke-
lijke standards.

De toegang is vrij, maar U kunt ons 
steunen door lid te worden voor 
€ 5,-  p.p voor het gehele jaar.
Inlichtingen:  Fred Timmer tel. 072-
505 3414 e-mail: timmerlimmen@
kpnmail.nl
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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

Online froods bestellen: froods.nl/bestelapp Altijd prijs: check de Froods QR Code!

BEDRIJFSFRUIT Fruitmanden vers gesneden

€15tip voor 

valentijn

verras jouw valentijn met 
een tas vol heerlijk fruit 
voor maar € 15,-

gratis bezorgd 
op maandag 
14 februari

Limmen is na Castricum het tweede grootste dorp in onze gemeente. Je 
kan hier rustig en prettig wonen en jaarlijks zijn de bollenvelden prachtig 
gekleurd met alle kleuren van de regenboog. Limmen is een fijne plek 
om te wonen. Als het aan de VVD ligt blijft dat zo en zorgen we er samen 
voor dat dat de komende jaren nog fijner wordt.  

Een greep uit ons verkiezingsprogramma: 
•  Wij willen zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Onze ambitie is 250 nieuwe 

woningen per jaar.
•  Wij vinden het belangrijk dat je veilig over straat kunt. In woonwijken nemen we maatregelen 

om de snelheid van auto’s te verlagen en zo de verkeersveiligheid te vergroten.
•  Wij nemen verantwoordelijkheid om het klimaatprobleem op te lossen. De realiteit daarbij is 

wel dat we geld nodig hebben van het Rijk om dat voor u betaalbaar te houden.
•  Wij koesteren het groen in onze gemeente. Daarom willen wij geen grote windmolens en 

zonneweides.
•  Wij zijn trots op ons cultureel erfgoed en gaan daar zuinig mee om. Wij koesteren 

cultuurhistorische evenementen zoals de Bloemendagen, kermissen en de sinterklaasintocht.
•  Wij vinden sport en bewegen belangrijk en zetten ons in voor breed sport aanbod en willen 

dat elk dorp zijn sporthal behoudt.

Meer weten of contact? Ga naar castricum.vvd.nl.  E-mail: jeroen.slot@vvd-castricum.nl, 
renata.shalders@vvd-castricum.nl, loek.wellink@vvd-castricum.nl

Jeroen Slot  -  plaats 3
Ik ben Jeroen Slot (47) en woon sinds 2005 met veel genoegen in Limmen. 
Afgelopen raadsperiode was mijn eerste periode als raadslid. Ik heb mij 
vooral bezig gehouden met milieu, duurzaamheid, financiën, de BUCH 
en gemeenschappelijke regelingen. Graag zou ik mij de komende periode 
weer als raadslid voor Limmen willen inzetten. 
Ik werk als financieel specialist bij één van de grote energieleveranciers van 
Nederland. Ik zie daarbij hoe lastig het is om de energietransitie vorm te 
geven. Het is vaak niet eenvoudig om bewoners en bedrijven te overtuigen. 
De energietransitie wordt niet geholpen door te spreken van een klimaatcrisis of het willen uitroepen 
van een klimaatnoodtoestand. We zullen met elkaar moeten uitvinden op welke manier we met 
draagvlak een fossielvrij Castricum kunnen realiseren. Als raadslid zou ik graag willen meedenken 
hoe wij onze gemeente op een betaalbare manier kunnen verduurzamen en klimaatbestendig maken.  
Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Ik vind dat we zuinig en verstandig moeten 
omgaan met het belastinggeld dat door onze inwoners en bedrijven wordt opgebracht. Een steeds 
verder uitdijende overheid is geen oplossing voor alle maatschappelijke problemen. Bijna de helft van 
wat wij verdienen wordt al door de overheid herverdeeld of gaat naar de collectieve sector.  
Er moet een rijk aanbod van sport en culture voorzieningen blijven in Limmen, maar we moeten ook 
kritisch zijn waar we als gemeente ons geld aan uitgeven. Een verhoging van de OZB moet niet de 
sluitpost vormen voor elke politieke wens.
Een divers, betaalbaar en toekomstbestendig woningaanbod is belangrijk. Nieuwe woningen komen 
er niet vanzelf. Daar is meer voor nodig dan papieren ambities. We moeten goed gebruik maken van 
grond waar de gemeente al eigenaar van is.

Renata Shalders-Thijssen  -  plaats 9
Mijn naam is Renata Shalders-Thijssen (50 jaar), geboren in Nieuw-
Vennep en nu alweer 22 jaar wonend in Limmen samen met mijn man 
en 2 kinderen en onze pup Moon.
De interesse voor politiek heb ik meegekregen van mijn ouders. Eindeloze 
discussies over onderwerpen die toen leefden. Maar het bleef vaak bij 
discussiëren en dat herhaalde zich keer op keer. Het discussiëren loste 
uiteindelijk niets op. Als je verandering wil moet je stappen ondernemen, 
dus besloot ik lid te worden van de VVD.
De VVD trok mij aan vanwege de 5 mooie kernwaarden: vrijheid, 
verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Nu, 10 jaar 
later ben ik zover om het debat aan te gaan en het eindeloze discussiëren achter me te laten. En ja, ik 
sta nog steeds achter de mooie 5 kernwaarden.
Ik werk als personeelsplanner in een verzorgingshuis te Haarlem. Alle dagen zie ik weer hoe 
kwetsbaar de zorg is. Veel uitval van medewerkers, zorg die steeds complexer wordt en steeds meer 
bureaucratie. 
Het sociaal domein heeft om die reden mijn aandacht. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is dat 
alle inwoners toegang hebben tot de juiste en passende zorg en ondersteuning. Daarbij moeten we 
de kosten niet uit het oog verliezen. Kosten moeten beheersbaar blijven.
Mijn motto is VERBINDEN. Uiteindelijk streven we allemaal hetzelfde doel na: een  gemeente waar 
het fijn leven is, met een bloeiende lokale economie, die een waardevolle samenleving faciliteert, die 
veilige dorpen creëert en die klaar staat voor zijn dorpen. Met die kernwaarden wil ik de komende vier 
jaar het verkiezingsprogramma van de VVD uitvoeren.

Loek Wellink  -  plaats 10
Ik ben Loek Wellink (26). Ik sta op plaats 10. Ik studeer technische 
bedrijfskunde aan de Hogeschool InHolland te Alkmaar, het doel is om 
dit voorjaar af te studeren. Samen met mijn vriendin woon ik in Limmen.
Wellicht kent u mij van het Jongerencentrum Conquista, ik zit daar in het 
bestuur. Samen met veel vrijwilligers organiseer ik het Timmerdorp en 
de Avond4daagse.
Als student ben ik lid van de centrale Hogeschoolmedezeggenschapsraad 
van InHolland. Daar praat ik mee over allerlei onderwerpen op het gebied 
van werk en studie binnen de Hogeschool; ik zit in de commissie financiën en huisvesting. Tevens 
geeft het mij inzicht in het management van een grote organisatie en leer ik onderhandelen en 
presenteren - een kostbare ervaring voor na mijn studie. 
Naast mijn studie ben ik sinds 1 jaar ondernemer. Hierbij focus ik op artikelen die gebruikt worden in 
de badkamer. De producten koop ik in binnen- en buitenland om ze daarna te verkopen op mijn eigen 
website. Het doel is om mijn bedrijf verder te laten groeien in de komende jaren.
Wanneer u mij kiest zal mijn bijdrage aan het besturen van onze gemeente vooral een jeugdige 
inbreng op de beslissingen zijn.

VVD - Lijst 2

Limmen blijft goed, wordt beter
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Stem 14, 15 of 16 maart

Meer sociale 
woningen!
Starters en doorstromers schreeuwen 
om betaalbare woningen in Limmen
Bij nieuwe woningbouwprojecten moet voor  tenminste 30% aan 
sociale huur- en koopwoningen worden gerealiseerd. Om de open 
ruimte rond het dorp, groen en speelveldjes te sparen, is D66 wel 
bereid hoger te bouwen dan voorheen - Harold Ebels

Spitten ja of nee….?
Deskundigen spreken elkaar vaak 
tegen. In de hobbytuin bladen (o.a. 
Landleven, Groei & Bloei e.d.)) staan 
soms ook interessante artikelen of 
het ja, dan wel neen spitten van de 
grond. Wie het echt weet mag het 
zeggen. Echter als niet spitten echt 
zo goed was dan zou niemand het 
meer doen… Onze ervaring is spitten. 
Hoe doen jullie dat vraagt men ons 
wel eens. Immers ieder zal zijn eigen 
methode wel hebben. Toen Limmen 
nog een echt bollendorp was, alles 
tussen Westerweg,  Dusseldorper-
weg en Oosterzijweg, was alles mooie 
zand bollengrond. Alles werd met de 
hand zgn. “diep gespit”, dat was soms 
tot 100cm. diep, men stond met 
(klomp)laarzen in “het haai”, zoals 
dat heette. Letterlijk met je voeten in 
het toestromend grondwater. En er 
werd zeer precies gespit. Het opzet-
ten van het haai en het uitmeten was 
vakwerk. De grond uit het eerste haai 
werd naar het einde van de tuin ge-
bracht en in stroken ging men spitten. 
De bovenste steken lagen allemaal als 
dakpannen naast elkaar. Zwaar werk. 
Later mechaniseerde men en werd er 
gefreesd en geploegd. Waarom men 
zo diep ging? Om verse bollengrond 
naar boven te brengen. Deze me-
thode van spitten zorgde voor een 
prachtige losse bodemstructuur. En 
wij als hobby tuinders nu? Wij maken 
een flinke veur van ruim een steek 
diep en brengen die grond naar de 
andere kant, die is bedoeld om de 
laatste veur te dichten. Vervolgens  
“schuimen” we een lichte bovenlaag 
af en kiepen deze om in de veur, dat 
valt dan uit elkaar, vervolgens gaat 
het afval van de composthoop in de 
veur en daarop koemest. Dan spit je 
de volgende veur daar overheen, en-
zovoorts. Geen licht werk, maar wel 
heerlijk bezig met lijf en leden in de 
buitenlucht. Soms sla je een strook 
over met koemest, b.v. daar waar 
uien en sjalotten worden geplant, die 
hebben een hekel aan vers bemest 
land. Ook onze dahlia’s worden niet 
bemest, anders groeien de knollen te 
groot. Wel wordt al het land bekalkt 
met korrels, een natuurlijke meststof 
(DCM bij Tuincentrum Nuyens) . Deze 
kalk is ook uitstekend voor uw gazon, 
ter bestrijding van mos en voor een 
mooie groene kleur. Doordat wij toch 
echt spitten krijg je een fijne losse 
structuur van de grond, waarin zaden 
gemakkelijk ontkiemen en snel en 
diep kunnen wortelen. Als je planten/
knollen zet zie je ook directe groei en 
aanslaan van de plant. Hetzelfde geldt 
voor het planten van heesters, strui-
ken en bomen, een flink en diep plant 
gat maken met veel losse grond. De 
planten gaan direct wortelen en de 
grond kan gemakkelijk water opne-
men.

Winter….?
Dat is en blijft altijd een gok. We had-
den de afgelopen tijden veel hoge 

drukgebieden, weinig wind, somber 
weer en de meteorologen zeiden 
zelfs saai weer.
Echter winterweer is ver weg. De 
voorspellingen tot medio februari 
zijn zacht weer, wat daarna nog kan 
komen, niemand die het weet. Wel 
leert de ervaring dat als februari een-
maal voorbij is een echte winterperi-
ode zeldzaam zal zijn.

Vogels en de vogelpest....
De vorige keer schreef ik u al over 
het gevaar van de uitwerpselen van 
trekvogels in ons land en het ver-
spreiden van de vogelpest. Dit is nog 
steeds aan de orde. U heeft er bijna 
geen voorstelling van hoeveel over-
winterende eenden soorten wij her-
bergen. Alleen al op de Reeuwijkse 
Plassen: ruim 100.00 smienten… en 
hoeveel ganzen vliegen niet dagelijks 
in onze omgeving? Dode watervogels 
in de Oostvaardersplassen, vossen 
die weer van de kadavers vreten, zo 
ook van de vogels die aas eten. Het 
is en blijft gevaarlijk voor pluimvee-
houders. U treft overal in onze omge-
ving enorme gele verbodsborden aan 
voor het transport van pluimvee.

Kraanvogels
In de laatste week van januari waren 
mijn vrouw en ik in Mecklenburg-Vor-
pommern in het oosten van Duits-
land, richting Polen, de voormalige 
DDR. Nog altijd ligt dit land op achter 
in de ontwikkeling ten opzichte van 
het westen.Vervallen huizen, inge-
storte fabrieken, nu wel opgeleukte 
voormalige Oostblokflats (piepkleine 
woonoppervlaktes), maar een on-
gekend natuurschoon en eindeloze 
landbouwgronden, met daartussen 
bossen, heide en moerasgebieden. 
Zeer dun bevolkt. Het gebied is 5.500 
km2 groot en kent meer dan 1.000 
meren. Dus heel veel watersport en 
ook botenbouw. Al dat water kent 
een rijke visstand en een enorme rijk-
dom aan watervogels. Daar zagen wij 
dus kraanvogels, tientallen bij elkaar, 
en een prachtig gezicht als zij op de 
wieken gaan. Ook onvoorstelbare 
grote groepen knobbelzwanen, er is 
veel gras en veel voedsel in het water. 
In Nederland kennen wij maar heel 
beperkte groepjes kraanvogels in 
Oost Nederland en ook broedparen.
Het noorden van deze deelstaat kent 

schitterende kusten en badplaatsen, 
met veel natuurschoon en moeras/
water rondom de grens met Polen, 
nabij de stad Stettin (Szcecin), ooit 
Duits grondgebied. MV zoals men het 
kort zegt is een populaire vakantie-
bestemming, vooral van mensen die 
rust en ruimte zoeken. Helaas, maar 
geen kraanvogels in onze omgeving, 
maar wel een toenemend aantal gro-
te zilverreigers, ook prachtig om te 
zien, vooral in de elegante vlucht.

De groente- en bloementuin
Zodra we klaar zijn met spitten, dat 
zal zijn medio maart, gaan tuinbonen 
in de grond, ook de plantuien en sja-
lotten, peulen e.d. Alle hobbytuinders 
staan in de startblokken, de zaden 
zijn of worden besteld, de pootaard-
appelen, bramen, frambozen en fruit-
bomen en struiken worden gesnoeid. 
Het voorjaar komt, dat is zeker! Later 
genieten van aardbeien, asperges, 
verse sla en rucola, worteltjes en ga 
maar door, heerlijk.

Sneeuwklokjes vermeerderen
De sneeuwklokjes staan bijna overal 

in volle bloei. Graaf voorzichtig en 
diep genoeg een bosje sneeuwklok-
jes uit, haal deze uit elkaar en her-
plant in kleine groepjes in uw tuin, ze 
groeien direct verder en zo krijgt u er 
steeds meer. Hoe eenvoudig kan het 
zijn? De uitgebloeide potjes met b.v. 
narcissen, en andere bolgewassen 
kunt u na de bloei allemaal in uw tuin 
planten, ze komen in het voorjaar van 
2023 vanzelf weer terug met uitbun-
dige bloei.

Ga even bij tuincentrum Nuyens 
langs en bekijk het grote en mooie 
assortiment zaden, bollen en knollen 
voor dit voorjaar, maak er iets moois 
van. Dat is genieten! Binnenkort zijn 
er ook weer wekelijks verse groente-
plantjes, fruitstruiken e.d.

Iedereen veel succes bij het tuinieren!

Kees G. Kroone

De natuur om ons heen...
Het is zondagmiddag 6 februari in de namiddag en opnieuw klettert de regen tegen mijn kantoor ven-
sters. Zowel gisteravond als vandaag is er veel regen gevallen, de weilanden zijn opnieuw verzadigd, 
echter de tuingronden en bloembollenvelden kennen een goede afwatering en door de mooie losse 
grondstructuur wordt veel regen opgenomen en gaat langzaam richting grondwater. Heel goed voor 
de natuur. Toen wij vorige week aan het spitten waren op de groentetuin, maakten wij diverse keren 
een gat van plm. 100cm., geen toestromend grondwater, dus mooie grond om te spitten.

Europese Kraanvogels (Grus grus)

Sneeuwklokjes (Galanthus nivalis)
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Uw huis taxeren kan leiden tot renteverlaging
De kans is groot dat door de gestegen huizenprijzen de verhouding  
tussen uw hypotheek en de waarde van uw huis sterk verbeterd is. Als dit 
bij u het geval is, kan uw hypotheekverstrekker dit belonen door de rente- 
opslag te laten vervallen. Hierdoor betaalt u minder hypotheekrente.

Die waardevermeerdering van uw huis moet u wel kunnen aantonen. Laat 
daarvoor een gevalideerd taxatierapport bij ons maken. Binnen twee we-
ken weet u óf en hoeveel u kunt besparen op uw hypotheek. Uw financieel 
adviseur kan de renteverlaging dan verder voor u rondmaken bij uw bank. 
Wit u van uw rente-opslag af, bel dan met Rietveld Makelaars 072 505 1464.

Zeg maar dag 
tegen je 

rente-opslag

Sterk in huiswerk

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

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

6 dagen per week geopend

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

Secondlife cartridges
Goedkoper dan origineel en met meestal meer 
inhoud. Alle gangbare types op voorraad 
en de rest eventueel op bestelling

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar
het magazine
Puur Natuur

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR
ontvang 4 x per jaarontvang 4 x per jaarontvang 4 x per jaar

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar
het magazine
Puur Natuur

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR
ontvang 4 x per jaarontvang 4 x per jaarontvang 4 x per jaar

Trots op je bedrijf? Laat het 
zien tijdens de Kom Binnen 
Bij Bedrijven Dagen 2022!
Van 21 t/m 26 maart 2022 ontmoeten inwoners, bedrijven en onderwijs el-
kaar tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen. Na drie succesvolle edities in 
West-Friesland – en uitstel van de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen 2020 door 
corona –  openen ook bedrijven in de regio Alkmaar en de Kop van Noord-Hol-
land hun deuren. Aan de editie van 2019 deden ruim 80 bedrijven mee, ge-
zamenlijk ontvingen zij meer dan 1.800 bezoekers! Dus bent u trots op uw 
bedrijf en wilt u laten zien wat u doet? Open dan, net als vele andere regionale 
bedrijven, ook uw deuren tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen in maart! 
Meer informatie en aanmelden: www.kbbbd.nl.

Tijdens de Kom Binnen bij Bedrijven Dagen (KBBBD) kunnen inwoners van 
Noord-Holland Noord kennismaken met bedrijven. Werkzoekenden ontdekken 
zo welke mooie kansen er op de arbeidsmarkt bij hen in de buurt zijn. Scho-
lieren en studenten zien wat er hier in de regio allemaal gebeurt en dat er 
dicht bij huis carrièremogelijkheden zijn. En ondernemers kunnen ook familie, 
vrienden of buren vol trots hun bedrijf laten zien.

Bedrijven: meld je aan!

Via de website www.kbbbd.nl kunnen bedrijven zich met hun eigen profiel en 
programma registreren. Een bedrijf bepaalt zelf welke dag(en) bezoekers 
welkom zijn. Dat kan een uurtje zijn, maar ook een vrije inloop gedurende de 
hele week. Elk bedrijf kiest zelf wat bezoekers kunnen zien en op welke ma-
nier. Bezoekers schrijven zich via dezelfde site in voor een bezoek aan een of 
meerdere bedrijven. Elk bedrijf ontvangt een bericht zodra iemand zich heeft 
ingeschreven voor een bezoek aan dat bedrijf. De organisatie van de Kom 
Binnen Bij Bedrijven Dagen regelt de administratieve afhandeling en promoot 
de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen om inwoners van de regio te informeren. 
Deelnemende bedrijven organiseren zelf hun lokale promotie om zoveel mo-
gelijk bezoekers voor hun bedrijf te laten aanmelden. Daarvoor krijgen zij een 
toolkit met onder meer voorbeelden van berichten voor social media.


