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Wie-o-wie
is baby

van de maand?

Heb jij een 
mooi idee

voor Limmen?

Feestelijk 
weekend 

Corneliuskerk

JAARMARKT-EDITIE

krantkrant

“Het woord crisis wordt in het 
Chinees met twee karakters

geschreven...

Het ene staat voor gevaar,
het andere voor mogelijkheden”

John F. Kennedy

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!

Sinds 2 juni 2022 is Limmen weer 
voorzien van een postkantoor voor 
al uw post zaken, zoals posten van 
brieven, pakketten ophalen en bren-
gen, aangetekende post, rouwpost, 
postzegels en nog tal van andere 
diensten van post.nl. Ook bieden zij 
diverse soorten smeermiddelen aan 
waaronder motorolie, versnellings-
bakolie, en nog veel meer in groot 
en klein verpakking.
Stacy Schermer kwam op het idee 
om een postkantoor te openen om-
dat ze zelf met haar pakketten van 
de webshop niet overal terecht kon 
om haar pakketten in te leveren. Na 
overleg met postnl werd het idee 

uitgewerkt naar een postkantoor 
omdat hier veel vraag naar was, tot 
op heden was er alleen een moge-
lijkheid om pakketten op te halen 
en voor alle andere zaken moest je 
naar Castricum of Heiloo.

Openingstijden:
maandag  09.00-17.00 uur
dinsdag  09.00-17.00 uur
woensdag 09.00-17.00 uur
donderdag 09.00-18.00 uur
vrijdag  09.00-17.00 uur
zaterdag  09.00-12.00 uur

Het adres is:
Het Palet 1B, 1906CJ Limmen

Eindelijk weer 
'postkantoor' 
in Limmen!

U kunt op de Jaarmarkt zomaar een 
paar uur zoet zijn. Diverse eetmoge-
lijkheden zorgen ervoor dat u geen 
honger hoeft te krijgen. Zoals elk jaar 
is er weer een breed assortiment aan 
kramen met veel lokale ondernemers 
die leuke aanbiedingen hebben. Di-
verse verenigingen uit het dorp zijn 
daarnaast goed vertegenwoordigd. 
Zo heeft de Tios een Air Tumbling-
baan en geeft de Harmonie 's avonds 
een optreden. Niet alleen lokale on-
dernemers, maar ook van buitenaf 
zijn er ondernemers die van alles aan-
bieden. Van kleding tot muziek en van 
lekker eten tot aan literatuur. En dat 
allemaal voor jong en oud!  

Jaarmarkt in Limmen 
op 29 juni voor jong en oud!
Op woensdag 29 juni is er weer Jaarmarkt in Limmen. Bijna 150 
kramen staan verdeeld over de Kerkweg en de Dusseldorperweg 
en maken er samen een veelzijdige markt van. Van 14.00 tot 21.00 
uur zal het centrum van Limmen weer bruisen van de handel, 
aanbiedingen, activiteiten, lekker eten en gezellig publiek. Net als 
eerdere edities hoopt de organisatie op mooi weer en op een nog 
mooiere opkomst vanuit de hele regio.

Vredeburg
De benedenverdieping van Vrede-
burg aan de Dusseldorperweg is ook 
dit jaar weer geopend voor publiek. 
Tal van verenigingen laten hier zien 
wat er zoal gedaan kan worden. Bij 
goed weer is het terras bij Vredeburg 
geopend. Alsof dat niet genoeg is 
hebben ook EetBarLekker en Heeren 
van Limmen hun terras uitgestald om 
de bezoekers van de Jaarmarkt te 
verwelkomen.  
Op woensdag 29 juni bent u van 
14.00 tot 21.00 uur welkom om deze 
prachtige en bovenal gezellige markt 
te bezoeken.  

Dirk-Jan Kaan (Kaan Teksten)

Limmen Cultuur, bij velen bekend on-
der de naam Culturele Raad Limmen, 
bestaat uit een enthousiaste en crea-
tieve groep vrijwilligers. Limmen Cul-
tuur organiseert met veel succes in 
Cultureel Centrum Vredeburg en de 
sfeervolle PKN-kerk te Limmen lezin-
gen van bekende en minder bekende 
schrijvers, muziekvoorstellingen, de 
Sinterklaasvoorstelling en de 4 mei 
herdenking.

Ook het 2-daagse evenement Artis-
tiek & Creatief is populair bij zowel 
bezoekers als exposanten. Nu de 
maatregelen tegen Covid-19 zijn ver-
minderd wil Limmen Cultuur weer 

gaan starten met het organiseren van 
deze evenementen.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en 
gemotiveerde versterking, met name 
voor het bijhouden van de website 
en het maken van promotiemateriaal 
voor onze evenementen. Ook voor 
de organisatie van Artistiek & Crea-
tief zijn wij nog op zoek naar mensen 
die het leuk vinden dit evenement te 
organiseren.
 
Heb je belangstelling om deel uit te 
maken van ons bestuur, stuur dan 
een mailtje met je gegevens naar 
info@limmencultuur.nl en wij nemen 
contact met je op.

Limmen Cultuur zoekt versterking 
bij het organiseren van evenementen

Vrijwilligers gezocht

Na het daverende succes van de 
eerste Grand Prix van Limmen in 
oktober 2021 heeft de organisatie 
besloten om het nog een keer dun-
netjes over te doen.

Zet alvast maar in je agenda, op za-
terdag 24 juni en zondag 25 juni 2023 
gaan we weer karten rondom eet-
barLekker. Dit is geen typefout, het 
duurt inderdaad nog exact 1 jaar.

De gemeente, het verhuurbedrijf van 
de karts en eetbarLekker hebben 
deze datum inmiddels op hun kalen-
der van 2023 gezet.

Op zaterdag zullen de kwalificaties 
worden gereden en op zondag de fi-
nales. Het parcours zal iets gewijzigd 
worden, maar wordt zeker net zo 
spectaculair.

De inschrijving zal nog even op zich 
wachten, maar blijf scherp want ook 
dat gaan we verrassend aanpakken.

Over precies 1 jaar gaan we weer!
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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
• AUTOSCHADEIdee.

Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

ZOMERDEAL
SPORT 8 WEKEN 

GRATIS!



LOV-KRANT    JUNI 2022 PAGINA 3

De jongerenwerker op straat houdt 
contact met deze jongeren, gaat met 
hun in gesprek. De jongerenwerker 
bouwt een band op, kent de verschil-
lende culturen en speelt daar op in.
Voor overlastmeldingen door jeugd 
kunt U bellen naar Kim Stolk. Na een 
melding zoekt de jongerenwerker 
zo snel mogelijk contact op met de 

Kits Oonlie biedt opvang aan kinde-
ren tussen de 0 en 13 jaar. De kin-
derdagverblijven zijn kleinschalig en 
huiselijk ingericht, omdat Kits Oonlie 
het belangrijk vindt dat de kinderen 
zoveel mogelijk kind kunnen zijn. Zo 
voelt het voor de kinderen en de ou-
ders veilig en is het er bijna net zo fijn 
als thuis.

Als u in verwachting bent, dan is het 
uit handen geven van de zorg voor 
uw kind een beslissing, waar u lang 
over zult nadenken. U zoekt een plek 
die u vertrouwen geeft en een kli-
maat waarin uw kind zich volop kan 
ontwikkelen. Een plaats waar veel 
aandacht en liefde voor uw baby is. 
Kortom, waar hij/zij zichzelf kan zijn 
en waar betrouwbare en energieke 
pedagogisch medewerkers, naast 
de dagelijkse zorg en liefde voor uw 
baby, rekening houden met uw per-
soonlijke wensen. 
Uw baby komt op een groep met kin-
deren van 0 tot 2 jaar. Eenmaal 2 jaar, 
stroomt uw kind door naar de peu-
tergroep. Met uitzondering van een 
vestiging waar Kits Oonlie opvang 
aanbiedt aan kinderen tussen 0 en 4 
jaar (verticale opvang). Niet alleen de 
oudere kinderen op de peutergroep 
krijgen een Voor- en Vroegschools 
Educatie programma (VVE) aange-
boden ter voorbereiding op de ba-
sisschool, UK & Puk, maar ook op de 
babygroep wordt er al spelenderwijs 
met VVE thema’s gewerkt. 

Uk & Puk is opgebouwd uit verschil-
lende thema’s. Als extra steuntje in 
de rug is er voor bijna 4-jarigen het 
activiteitenthema: “Ik ga naar de ba-
sisschool”. Met het totaalprogramma 
Uk & Puk krijgen de kinderen een 
goede start in het basisonderwijs. 
Aan de hand van de thema’s worden 
verschillende activiteiten aangebo-
den. De activiteiten sluiten aan bij het 
normale dagritme op de kinderdag-
verblijven van Kits Oonlie.
Bij de kinderdagverblijven van Kits 
Oonlie is het ook mogelijk om peu-
teropvang tijden (08.30-12.30 uur) af 
te nemen. Dit is geïntegreerd in de 
dagopvang en bedoelt om peuters 
voor te bereiden op de basisschool.
Dit alles wordt geboden bij Kinderop-
vang Kits Oonlie!

Wilt u meer informatie of een keer 
komen kijken op één van de vesti-
gingen van Kits Oonlie? Neem gerust 
contact op met de centrale adminis-
tratie van Kits Oonlie op telefoon-
nummer 072-5323576, of stuur een 
e-mail naar info@kits-oonlie.nl.

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

6 dagen per week geopend

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

Einde van een tijdperk!
Op donderdag 30 juni staat Rika Terluin voor het laatst bij ons in de 
winkel. Dit wordt een hele verandering na ruim 25 jaar in de zaak te 
hebben gewerkt en daarvoor al in de huishouding.
Rika gaf aan om op haar 70ste toch eindelijk van haar welverdiende 
rust te gaan genieten. We zijn haar dankbaar voor alle inzet in de 
jaren die zij voor ons klaar heeft gestaan.

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!

Feline Lente 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

Lotte van der Steen
–  Geboren op 24 april 2022 –

Dochter van Marije en Luke van der Steen,
zusje van Jelle, Bram en Tim

Bente Olling
–  Geboren op 20 mei 2022 –

Dochter van Jako en Ellen Olling,
zusje van Pien

Sem Hollenberg
–  Geboren op 17 juni 2022 –

Zoon van Mike Hollenberg en Barbara Neelen

Hannah van Leen
–  Geboren op 1 mei 2022 –

Dochter van Wouter en Janneke van Leen

Feline Lente Beentjes
–  Geboren op 27 mei 2022 –

Dochter van Tom Beentjes en Mariska Bloedjes,
zusje van Thomas en Jasmijn

Persoonlijke opvang 
bij Kits Oonlie

Bel met de ambulante jongerenwerkers

Overlast 
van jongeren?

Kim Stolk is de ambulante jongeren- 
werker van Limmen.  

groep die de overlast veroorzaakt, 
legt de groep uit waar de klacht over-
gaat (zonder te vertellen waar de 
melding vandaan komt) en zoekt sa-
men met hun naar een oplossing. De 
oplossing wordt teruggekoppeld aan 
de melder, soms zijn er meerdere ge-
sprekken nodig, maar meestal wordt 
er toch snel een oplossing gevonden 

waarin iedereen zich kan vinden.
Het jongerenwerk werkt nauw samen 
met netwerkpartners zoals: gemeen-
te, wijkagent, sociaal team en scho-
len.
Mocht U overlast met jongeren er-
varen neem dan contact op met Kim 
Stolk 06-53487286 of door te mailen 
naar k.stolk@welzijncastricum.nl

Het mooie weer komt er weer aan, waardoor er meer jongeren op 
straat zullen zijn. Jongeren vaak in de leeftijd van 12-17 jaar ont-
moeten elkaar op afgesproken plekken of gewoon waar ze elkaar 
toevallig tegenkomen. Ze praten, hangen, vervelen en hebben lol 
met elkaar. Jongeren in die leeftijd horen elkaar op straat te kun-
nen ontmoeten. Toch veroorzaken zij af en toe overlast of voor of 
pesterijen tegen de omwonende. 

Al bijna 2.000 inwoners gingen u voor

Deadline zonnepanelenactie 30 juni
Castricum – De huidige inkoopactie voor zonnepanelen in Castricum, Bergen en Heiloo loopt tot en met 30 juni, 
meldt u zich deze week nog aan! “Alleen samen kunnen we een duurzame toekomst voor elkaar krijgen,” aldus 
wethouder Valentijn Brouwer. 
Meld u aan vóór 1 juli, en kijk voor meer informatie op www.duurzaambouwloket.nl/bch-actie. Op de website van 
Duurzaam Bouwloket is het ook mogelijk het webinar terug te kijken over zonnepanelen en de inkoopactie.
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Onzekere tijden...
Wilt u weten wat 
dat (kan) doen met 
uw hypotheek?
Kom gerust bij ons langs.
Wij vertellen u er graag 
meer over! 

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies & Verzekeringen

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

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Autorijles
Motorrijles

Theoriecursussen
Voor auto en motor

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

Recordprijzen 
aan de
pomp...

Tijd voor de 
BARBEQUE!!
Kom langs en neem een 
kijkje in onze BBQ corner!
 
• NAPOLEON BBQ’S
•  BRIKETTEN
• HOUTSKOOL

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering

Brugstraat 35, 1906 WT Limmen - Tel.  (072) 5055540 - Mobiel: 0653285293
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Ruijter vertelt dat het programma 
voortkomt vanuit de crisisperiode 
waarin de winkeliers in de problemen 
kwamen. ,,Zo’n zeven jaar geleden is 
het gestart door een opdracht van 
de toenmalige wethouder financiën, 
Hilbrand Klijnstra. Hij heeft toen het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 
Noord een onderzoek laten doen 
in Castricum. Ze wilden kijken of er 
mogelijkheden waren om winkelge-
bieden bruisender en levendiger te 
maken. Daarop is een visiedocument 
geschreven. Het Ontwikkelingsbedrijf 
startte zelf met het programma, maar 
moest daarna op zoek naar een pro-
grammaleider. Door ervaring, onder 
andere met het opzetten van het On-
dernemersfonds in Castricum, kwam 
men bij mij terecht.” Aanvankelijk was 
er niet echt een budget en moest het 
geld uit de middelen van de verschil-
lende afdelingen van de gemeente 
komen. Ruijter vervolgt: “Wethouder 

Ron de Haan heeft bewerkstelligd dat 
nu jaarlijks het bedrag van €185.000,- 
beschikbaar is. Sinds drie jaar is er 
dus een budget. Dat bedrag is be-
stemd voor de verschillende lopende 
projecten.”

Werkgroep
De programmaleider werkt nauw 
samen met de ambtenaren, de buur-
tregisseurs en de wethouder. “Wat 
ik doe is betrokkenen mobiliseren. 
Dat kunnen inwoners zijn of onder-
nemers. Afhankelijk van wat en waar 
wordt dat een werkgroep. Met die 
werkgroep ga ik aan de gang om de 
plannen verder uit te werken. Die uit-
werking gaat naar de gemeente met 
een begroting. Door de betrokken 
ambtenaren wordt er nog advies ge-
geven. Dan neemt het college er een 
besluit over. Ik fungeer als aanjager, 
leid de werkgroepen en fungeer als 
tussenpersoon, als oliemannetje.”

Samen2 is een project van Welzijn 
Castricum waarbij we eenzaamheid 
niet als een privéprobleem zien, maar 
als een maatschappelijk probleem. 
De maatschappij verandert. Sociale 
netwerken worden steeds belangrij-
ker. Niet iedereen kan in deze ont-
wikkeling mee en zo ontstaat er een 
nieuwe kwetsbaarheid. Dit vraagt om 
actie van alle burgers.
Het ‘Samen2’ project van Welzijn 
Castricum is op zoek naar ‘maatjes’/
vrijwilligers in Limmen. Als maatje on-
dersteun je volwassen inwoners met 
een klein netwerk die weer mee wil-
len doen in de maatschappij. 
Twee keer per maand spreken zij met 
elkaar af. Bezoekjes variëren van een 
wandeling, koffie thuis, een goed ge-
sprek tot een gezamenlijke activiteit. 
Zo hebben de deelnemers weer iets 
om naar uit te kijken. Daarnaast gaat 
de vrijwilliger samen met de deelne-
mer aan de slag om grip te krijgen op 
het sociale netwerk en onderzoeken 

Stefan Storm Feest/Apres – Ski zan-
ger treed al jaren het gehele winter-
sport seizoen op in Oostenrijk, 100 % 
feestgarantie!

Onbeperkt tapas eten
Onze keukenbrigade heeft met zorg 
een tapaskaart samengesteld waar je 
elke donderdag onbeperkt van kan 
genieten voor € 24,50 per persoon. 
Reserveer wel even vantevoren.

Verhuur
Wij verhuren vanaf heden ook mo-
biele bars voor uw feestje thuis. Deze 
bars zijn te huur inclusief vaatjes Am-
stelbier en wij komen de mobiele bar 
brengen, aansluiten en weer ophalen.
Verder bij te huren/bestellen:
• Hapjes (warm en koud)

Bij mooi weer vanaf 19.00 uur buiten...

Stefan Storm tijdens 
de jaarmarkt

• (Sta)tafels
• Stoelen
• Barkrukken   ...en nog veel meer!
De warme hapjes komen wij op de 
dag/avond zelf bezorgen! Als extra 
optie kunnen wij ook personeel ver-
zorgen: zo heeft u er zelf helemaal 
geen omkijken naar en kunt u zorge-
loos genieten van uw feestje!

Voor verder info en reserveren:
• info@eetbarlekker.nl
• 072 505 13 13 of 06 54 235 682
•  Openingstijden woensdag en don-

derdag vanaf 16.00 uur en vrijdag 
t/m zondag vanaf 12.00 uur

Wie weet tot snel!
Lieve groet team eBL

De Raad van State heeft groen licht 
gegeven voor de bouw van 30 wo-
ningen aan de Kapelweg in Limmen. 
Ze gaat niet mee in het bezwaar dat 
enkele omwonenden hadden aange-
tekend. De Raad deed de uitspraak 

Heb jij een mooi idee voor Limmen,
dan ligt er € 185.000,- op je te wachten
Je leest het goed, honderdvijfentachtigduizend euro. De gemeente 
Castricum heeft jaarlijks dit bedrag beschikbaar voor het aangezicht 
en de leefbaarheid van de dorpen binnen de gemeente. Henk Ruijter 
is namens de gemeente programmaleider van het programma 
‘Versterking winkel- en verblijfsgebieden’. Hij vertelt over de ont-
staansgeschiedenis van het programma en over het budget dat jaar-
lijks beschikbaar is.

Winkel- en verblijfsgebieden is een 
breed begrip. Maar welke ideeën ko-
men in aanmerking voor ondersteu-
ning? “We zijn in Castricum begonnen 
met laaghangend fruit”, zegt Ruijter. 
,,We hebben van buiten Castricum 
parkeerrouting verzorgd, zowel naar 
Geesterduin als naar De Brink. Van-
daaruit hebben we ook wandelrou-
tes gemaakt, naar de dorpskern en 
bijvoorbeeld richting Huis van Hilde. 
In de Dorpsstraat zijn fietsenrekken 
verplaatst naar de overkant. Horeca-
bedrijven konden hierdoor een terras 
maken voor hun deur. En wat ik een 
heel leuk project vind, is de streek-
markt in Bakkum. Samen met de on-
dernemers kwamen we tot dit idee 
en het is nu een leuk Frans marktje 
geworden.” In veel gevallen is sprake 
van cofinanciering.

Ruijter vertelt hoe men in Limmen 
slim, samen om kan gaan met het 
budget. ,,Voor bijvoorbeeld het op-
waarderen van het Bakkerspleintje 
is er een bedrag uit het budget be-
schikbaar gesteld en hebben de on-
dernemers aan het plein, het Onder-
nemersfonds en Symbion ook een 
bijdrage geleverd. Binnen die kaders 
moet ook Limmen gaan denken.” 

Voorwaarden
Op een gegeven moment gaven de 
buurtregisseurs aan dat er nu ook 
iets in Limmen en Akersloot moet ge-
beuren in het kader van ‘Versterking 
winkel en verblijfsgebieden. Ruijter: 
,,Ze waren op zoek naar een Henk 
Ruijter in Limmen. Toen vond men  
dat het dan ook wel die uit Castricum 
kon zijn.”  En zo geschiedde. Maar zit-
ten er voorwaarden aan de aanvraag? 
,,Het moet bijdragen aan de interac-
tie tussen ondernemers en inwoners 
en het moet bijdragen aan saamho-
righeid. In Limmen is dat laatste wel 
goed geregeld.”

Nog één laatste tip van het olieman-
netje. ,,Als ondernemers moet je na-
denken over hoe je het dorp Limmen 
zó leuk kan maken dat Limmers in 

Limmen blijven om hun inkopen te 
doen. Bij voorkeur werk ik met een 
werkgroep, waardoor je een groter 
draagvlak hebt. Zorg dat je vertegen-
woordigers vanuit je ondernemers-
vereniging hebt, maar zorg ook dat 
je omwonenden betrekt bij plannen. 
Het is zeker verstandig om mij een 
plek te geven in het proces. Ik ben 
niet voor niets programmaleider.”   

Heb jij een idee om Limmen nog 
mooier, gezelliger, beter bereikbaar 
of prettiger leefbaar te maken. Neem 
dan contact op met Ondernemend 
Limmen. Via de vereniging wordt je in 
contact gebracht met de juiste per-
soon om jouw idee om te zetten in 
iets prachtigs voor ons dorp!

Dirk-Jan Kaan (Kaan Teksten)

Samen2 is op zoek 
naar ‘maatjes’

ze op welke wijze dit sociale netwerk 
versterkt dan wel uitgebreid kan wor-
den. Veel ouderen ervaren gevoelens 
van eenzaamheid. Oorzaken kunnen 
zijn het verlies van een partner, een 
chronische ziekte, een lichamelijke 
beperking of het wegvallen van het 
eigen sociaal netwerk. Maar ook de 
mogelijkheden om te gaan met moei-
lijke situaties en  het aanpassen aan 
ouderdomsachteruitgang kunnen er-
voor zorgen dat mensen zich alleen 
voelen. Vaak is het dan ook zo dat 
men het moeilijk vindt om nieuwe so-
ciale contacten aan te gaan. 
Wij zoeken vrijwilligers die betrouw-
baar zijn, goed kunnen luisteren en 
kunnen stimuleren en motiveren.  
Aan  vrijwilligers wordt gevraagd be-
reid te zijn een Verklaring Omtrent 
het Gedrag aan te vragen op kosten 
van Welzijn Castricum.
Voor meer informatie: 
Welzijn Castricum tel. 0251-
656562 www.welzijncastricum.nl 

Behandeling bodemprocedure Uitwerkingsplan Limmer Linten

Groen licht woningbouw 
Kapelweg Limmen 

enige tijd geleden. Dat betekent dat 
de bouwplannen doorgaan.

De bouw gaat van start als de omge-
vingsvergunning is verleend. Die is nu 
in behandeling bij de gemeente. 

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de lan-
delijke huis-aan-huis collecte van het 
Nationaal MS Fonds. Duizenden col-
lectevrijwilligers gaan langs de deu-
ren of komen online in actie voor de 
strijd tegen MS (multiple sclerose). 
Draag bij aan onderzoek naar deze 
zenuwslopende ziekte en geef aan 
de collectant! MS is zenuwslopend 
Dat MS een enorme impact heeft op 
(jonge) levens én veel verschillende 
gezichten kent, maakt het MS Fonds 
momenteel duidelijk in de campag-
ne ‘Face it. MS is zenuwslopend’. In 
de campagne zijn Benno, Gwen, Eric, 
Najat en Wil te zien. Zij verschillen in 
leeftijd en zitten ieder in een andere 
levensfase, maar hebben één ding ge-
meen: ze hebben alle vijf MS. De MS 
van Eric (27) brengt onzekerheid met 
zich mee. “Ben ik de rest van mijn 
leven patiënt? Hoe ziet de toekomst 
eruit? Kunnen we wel aan kinderen 
denken?” En Najat (43) liep voor haar 
diagnose vier keer per week hard. Mo-
menteel is haar been zo verslechterd, 
dat het niet meer kan. “Ik probeer wel 

veel te wandelen met ondersteuning 
van een wandelstok of mijn man.” 
Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit 
laten de vijf op indringende wijze zien 
wat er met hen gebeurd is sinds ze 
de diagnose MS kregen. Opbrengst is 
hard nodig Over de ziekte MS is nog 
veel onbekend. Onderzoekers weten 
nog niet waardoor MS veroorzaakt 
wordt en hoe het genezen kan wor-
den. Met de opbrengst van de collec-
te investeert het MS Fonds onder an-
dere in innovatieve onderzoeken om 
betere behandelmethoden te kunnen 
vinden. Maar ook coacht zij mensen 
om de kwaliteit van hun leven te 
kunnen verbeteren. Naar verwach-
ting zullen zo’n 10.000 collectanten 
in hun buurt langs de deuren gaan. 
Daarnaast zullen vele honderden on-
line gaan collecteren. 

Collectant gemist? 
Doneer online via www.nationaalms-
fonds.nl of maak je donatie over op 
IBAN: NL 92 INGB 00 00 00 50 57. 
HARTELIJK DANK!

Wethouder Slettenhaar (Bouwen en 
Wonen): ‘Dit is goed nieuws voor wie 
een woning zoekt in Limmen. Daarbij 
houden we uiteraard ook oog voor 
de belangen van omwonenden en 
heeft verkeer onze aandacht.

Er staan verschillende reconstructies 
op stapel in Limmen en bewoners 
kunnen meedenken over de lokale 
knelpunten en oplossingsrichtingen 
om de doorstroming en verkeersvei-
ligheid te verbeteren”.

Collecte Nationaal MS Fonds van 27 juni t/m 2 juli

Draag bij aan een 
toekomst zonder MS

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

WE KUNNEN 
NIET ZONDER 
NATUUR

en ontvang 4 x per jaar
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• 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

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

T E G E L W E R K E N

LD
Wat
een
machtig
mooi
vak!

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 

BOLFO VLOOIENSPRAY € 9,50
NU 3 HALEN = 2 BETALEN!

KONIJNENHOK: OZZY 140x70x111 cm van € 259,- NU € 209,50
 RAFFY 129x86x112,5 cm van € 269,- NU € 224,50

GREEN PROTECT FRUITVLIEGJESVAL
met 2 vullingen € 5,95

G&W Drogisterij AKER
Kerkweg 16  • 1906 AW Limmen
Tel. 072-505 3138  •  drogist@drogisterijaker.nl

 

 

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE

REFORMARTIKELEN
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE

STOMERIJDEPOT
KIALA SERVICE

PASFOTO’S

*  Uitgezonderd wettelijk verboden artikelen zoals geneesmiddelen, 
babyvoeding, cadeaubonnen en geen korting over korting.

Alleen woensdag 29 juni:

20%
KORTING
op het hele assortiment!

*

Volg ons op
Facebook!

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

6 dagen per week geopend

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

Vanaf 1 juli zijn wij geopend van dinsdag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur. 
Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag koopavond van 19.00 tot 21.00 uur.

Afscheidshuis Venire
Schipperslaan 4k
1906 BG Limmen

"Wij vinden rouwverwerking belangrijk: 
alles gaat stap voor stap"

Dag en nacht bereikbaar
06-11536587  |  info@uvdf.nl  |  www.uvdf.nl

Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart
Er is al een uitvaart vanaf € 1.775,- (incl. crematie)
Bekijk onze uitvaartpakketten op de website: www.uvdf.nl
Ongeacht waar en óf u verzekerd/lid bent, wij helpen u
Vrijblijvende voorbespreking bij u thuis of in ons afscheidshuis
Wij verzorgen uitvaarten in heel Noord-Holland



LOV-KRANT    JUNI 2022 PAGINA 7

Limmen JO13-1 kampioen in de zaal
Woensdag 25 mei is Limmen JO13-01 kampioen geworden van de eerste klasse 
in de zaal. Met de winst van alle wedstrijden op zak mogen zij zich de terechte 
winnaar noemen in hun poule. Dit moest uiteraard gevierd worden met cham-
pagne, medailles én een ereronde door het dorp.

Schrijf je in bij Boutique Karakter Limmen 
& ontvang 8 weken sporten cadeau

Boutique Karakter biedt een laag-
drempelige circuittraining van 30 mi-
nuten. Dankzij het Biocircuit wordt er 
altijd op de juiste intensiteit en met 
de juiste houding gesport. Behaalde 
resultaten van de training worden 
automatisch opgeslagen, zodat er bij 
het volgende bezoek direct met de 
juiste instellingen en weerstand zor-
geloos verder gesport kan worden. 

Gratis sporten
Speciaal voor de opening van Bou-
tique Karakter Limmen ontvang je 
tussen 20 juni en 15 juli acht weken 
gratis sporten cadeau, wanneer je je 
aanmeldt voor een 52 weken abonne-
ment. Klinkt goed, hè?
Wil je naast sporten, ook andere as-
pecten van jouw leefstijl verbeteren? 
Dan zijn onze gecertificeerde coa-
ches er om jou te begeleiden op de 
gebieden voeding, training & gedrag. 
Of om gewoon gezellig te kletsen tij-
dens het sporten. Zo gaat de training 
nòg sneller!

Na het succes in Castricum heeft Boutique Karakter sinds mei 
haar deuren in Limmen geopend. Nu ook in samenwerking met 
POUW Fysiotherapie. Op zoek naar een kort, maar krachtige 
training onder persoonlijke begeleiding in een kleinschalige en 
huiselijke omgeving? Lees dan vooral verder.

Pouw Fysiotherapie
Ook bij fysieke klachten kun je bij 
Boutique Karakter terecht, dankzij 
de aansluitende locatie van POUW 
Fysiotherapie. Het belangrijkste doel 
van Lars Pouw is de cliënt begelei-
den naar zelfredzaamheid in de toe-
komst. Tijdens een uitgebreide intake 
brengt Lars niet alleen de klachten in 
kaart, maar kijkt hij ook naar hoe je 
beweegt en wat je doet in het dage-
lijks leven. Zo gaan jullie samen aan de 
slag met een behandelplan op maat. 
Het Biocircuit sluit hierbij perfect aan 
als opstap tussen fysiotherapie en 
zelfstandig sporten.
Zelf ervaren? Stuur dan een mailtje 
naar receptie@boutiquekarakter.nl 
voor een gratis proefles.
Snel jouw pijnklachten te lijf gaan? 
Plan dan bij Lars een eerste intake via 
www.pouwfysiotherapie.nl, of kom 
gezellig langs op Schipperslaan 1A.
De openingstijden van Boutique Ka-
rakter zijn maandag t/m donderdag 
in de ochtend van 07:00-13:00 en 

‘s middags van 16:00-21:00. Op vrij-
dag zijn wij in de ochtend open van 
07:00-13:00 en in het weekend van 
08:30-13:00.
Hopelijk tot snel in de Boutique! Het enthousiaste team van Boutique Karakter.

Nick Berkhout (l.) en Lars Pouw.

Limmen MO17-1 soeverein kampioen
Na een weergaloos seizoen en onder de bezielende leiding van Nico Bult, Gonny 
Nuyens-Koppes en Jeroen Veldt werden de meiden (tijgers) van Limmen MO17 
eind mei kampioen. Met een zwaar bevochten wedstrijd tegen de uiteindelijke 
nummer twee Egmondia werd de buit binnengehaald. Gefeliciteerd meiden!

JO19-1 sleept kampioensschaal binnen
Met een mega winst sleepte JO19-1 de kampioensschaal binnen. Dit team, uit 
de hoofdklasse B onder leiding van toptrainer José en evenzo gedreven assis-
tenttrainer Iwan, won de beslissende wedstrijd met 6-0 van Alcmaria Victrix. 
Geen speld tussen te krijgen. Champagne!

Dit jaar alweer de 10e editie van Ker-
misrun Limmen! Het thema van dit 
jaar is het enige echte Septemberfest 
en belooft een enorm feest te wor-

Schrijf je in voor de Kermisrun Limmen!
den. Dus leg je dirndl/lederhose klaar, 
en trotseer het Septemberfest. 
Inschrijven kan via www.kermisrun.
nl en de kosten bedragen €30 voor 

volwassenen en €15 voor jeugd van 12 
t/m 17 jaar. Dit is inclusief een goed 
gevulde goodiebag en diner/ snacks 
voor de jeugd na afloop van de run. 

Er is mogelijkheid tot het rennen van 
1, 2, of maximaal 3 rondes van onge-
veer 3 km per ronde met vele spec-
taculaire hindernissen. Wil jij liever 
helpen als vrijwilliger of de Kermis-
run steunen met jouw bedrijf (in de 
goodiebag, het bouwen van een ob-
stakel, geldsponsoring etc.) laat het 
dan weten bij een van de commissie-
leden of via info@kermisrun.nl 

Jaarmarkt Limmen
Ook zijn wij te vinden op de jaarmarkt 
op 29 juni voor verdere informatie of 
om jouw inschrijving met een van de 
commissieleden te regelen. Wij zien 
jullie graag op woensdag 29 juni en 
natuurlijk op zaterdag 10 september!

Wat te doen bij eikenprocessierups
Ook dit jaar zorgt de eikenprocessierups voor on-
gemak. In Castricum, Uitgeest en Heiloo zijn al di-
verse nesten met eikenprocessierupsen verwijderd 
door de gemeente en een aannemer. De gemeenten 
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo roepen in-
woners op melding te maken van bomen waarin de 
rups voorkomt.

De eikenprocessierups kan van half mei tot medio au-
gustus voor ongemak zorgen. Contact met de brandha-
ren kan klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de 
ogen of luchtwegen veroorzaken. Daarom is het goed 
de rupsen te vermijden. Bij ernstige klachten is het ad-
vies om contact op te nemen met de huisarts.

Wat kunnen inwoners doen
Wie de eikenprocessierups aantreft, kan het best af-
stand houden en vooral niet zelf aan de slag gaan. Een 
nest verwijderen is werk voor gecertificeerde instanties. 
De gemeente roept op om een nest altijd te melden. 
Meer informatie is te vinden op www.processierups.nu. 
En ook op de gemeentelijke website staat informatie 
over wat inwoners zelf kunnen doen in de strijd tegen 
de eikenprocessierups.

Wat doet de gemeente
De gemeente houdt inspecties op locaties waar de rups 
mogelijk aanwezig is. Zit er een nest met rupsen in een 
boom op openbare gemeentegrond, dan haalt de ge-
meente het nest met rupsen zo snel mogelijk weg. Wie 
een nest ziet kan dit melden bij de gemeente. Gaat het 
om een boom op niet-gemeentegrond, dan is melden 
bij de gemeente ook de beste optie. De gemeente haalt 
het nest weg, ook bij particulieren, of neemt contact op 

met de beheerder als het bijvoorbeeld om een natuur-
gebied gaat.

Hoe melden
Melden kan het gemakkelijkst via de Fixi-app of via fixi.nl. 
Melden kan ook of via de website van de gemeente of 
telefonisch: www.Castricum.nl/melding - 14 0251

Wat doet de gemeente nog meer
De processierups komt voor in eikenbomen. Een be-
leid met gevarieerde (boom)aanplant, helpt tegen ver-
spreiding. Daarom kiest de gemeente steeds vaker voor 
meerdere (boom)soorten in een straat. Onder andere 
mezen zijn een natuurlijke vijand van de rups. Het op-
hangen van mezenkasten is een goede optie. Ook het 
ecologisch maaien van bermen en het minder vaak uit-
maaien van bomen dragen bij aan een leefgebied van 
natuurlijke vijanden van de rups.
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S I G N E E R S E S S I E
TIJDENS DE JAARMARKT LIMMEN

Bezoek de stand op de hoek Kerkweg /
Dusseldorperweg waar Eric Bakker 

aanwezig zal zijn en u het boek kunt laten 
voorzien van een unieke boodschap!

De royalties van de opbrengst 
worden voor de volle 100% 

gedoneerd aan:

Allereerst over je boek. Waar gaat 
het over?
Het is altijd lastig om een samenvat-
ting te geven zonder zogenaamde 
“spoilers”, maar ik zal een poging 
wagen. De hoofdrol wordt vertolkt 
door een geheim agent, Jim Matte-
os. Na zijn laatste missie neemt hij 
een aantal maanden vrij om zaken 
uit zijn verleden te verwerken en na 
te denken over zijn toekomst. Zijn 
verlof wordt echter abrupt onder-
broken wanneer Jorge Herreira, een 
berucht drugscrimineel, op specta-
culaire wijze uit de zwaarbewaakte 
San Quentin staatgevangenis in San 
Francisco ontsnapt. Herreira dreigt 
met een actie waarbij Amerika zich 
moet voorbereiden op talloze slacht-
offers. Met een controversieel plan 
slaagt Jim Matteos erin om door te 
dringen tot Herreira’s organisatie. 
Daar ontmoet hij de vrouwelijke 
rechterhand van de drugscrimineel. 
Via haar probeert hij achter het sno-
de plan van Herreira te komen. Tot 
zijn grote ontzetting brengen zijn 
ontdekkingen hem niet alleen dich-
ter bij de drugscrimineel, maar ook 
bij een verschrikkelijke gebeurtenis 
uit zijn eigen verleden.

Speelde Jim Matteos ook al niet 
de hoofdrol in De Saraceense Sa-
menzwering?
Ja, inderdaad. Wat leuk dat je dat 
nog weet. Ik was zogezegd nog niet 
klaar met het personage en om-

dat de reacties op De Saraceense 
Samenzwering zo positief waren, 
heb ik besloten om nog een thriller 
te schrijven met Jim Matteos als 
hoofdpersoon. Sterker nog, na De 
Paarse Engel komt er nog een deel 
in de reeks.

Zeg je daarmee dat De Paarse En-
gel een vervolg is op De Saraceen-
se Samenzwering?
Qua verhaal niet. De boeken zijn 
prima apart te lezen. Maar het is na-
tuurlijk leuker om ze op volgorde te 
lezen, omdat je dan de ontwikkeling 
van de karakters van de personages 
vanaf het begin meemaakt.

Ik zag dat je jouw korte, spannen-
de verhaal Octavarium cadeau 
kreeg als je De Paarse Engel als 
pre-order (voor 1 mei jl.) bestel-
de. Vind je korte verhalen schrij-
ven leuker dan een volwaardig 
boek of juist niet?
Aanvankelijk was het niet mijn be-
doeling om ook korte verhalen te 
schrijven, maar mijn uitgever, Letter-
Rijn, nodigde me in 2020 uit om mee 
te doen aan een verhalenbundel die 
ze jaarlijks uitbrengen, als voortvloei-
sel uit een schrijfwedstrijd. Ik mocht 
als geplaatst speler meedoen, om-
dat ik een van de LetterRijn auteurs 
ben. Omdat ik wilde weten of de jury 
mijn verhaal zou uitkiezen, heb ik er 
toen voor gekozen om anoniem aan 
de wedstrijd mee te doen. Dat lukte. 

Het jaar erop heb ik wel als geplaatst 
speler meegedaan, met Octavarium 
als resultaat. Maar om antwoord te 
geven op je vraag: ik heb geen voor-
keur voor het schrijven van korte 
verhalen of een boek, waarbij het 
bij een kort verhaal wel de kunst is 
om met weinig woorden persona-
ges neer te zetten en spanning op te 
bouwen.

De Paarse Engel is op 1 mei jl. uit-
gekomen. Nog heel recent dus, 
maar hoe wordt het tot nu toe 
ontvangen?
Het is inderdaad nog heel vers, maar 
de eerste signalen zijn heel positief. 
Qua verkoop loopt het in ieder geval 
boven verwachting. Dat komt waar-
schijnlijk omdat we al vroeg met de 
marketing zijn begonnen, ook ten 
behoeve van mijn goede-doelen-ac-
tie. Verder is het uiteraard afwach-

ten. Recensenten en lezers moeten 
eerst de gelegenheid hebben om het 
boek te lezen voordat ze hun beoor-
deling kunnen schrijven.

Is dat spannend, wachten op re-
censies?
Ja, absoluut. Je hoopt natuurlijk 
dat heel veel mensen enthousiast 
zijn over je boek en er positief over 
schrijven. Iedereen mag er uiteraard 
het zijne ervan vinden. Belangrijk 
vind ik wel dat een mening onder-
bouwd is. Dat geldt overigens ook 
voor positieve kritieken. Het is leer-
zaam voor me waarom iemand het 
in dat geval een goed boek vond.
Tot op heden zijn er ruim 135 be-
oordelingen gegeven waarbij ik ge-
middeld 4,5 ster uit de 5 scoor. Ook 
heeft De Paarse Engel recent bijna 2 
weken op nummer 1 gestaan in de 
Hebban ranking van meest populai-
re boeken op dat moment. Een hele 
eer als je nagaat dat het daarbij om 
10.000 titels gaat.

Je stipte al even je goede-doe-
len-actie aan, waarbij je al jouw 
schrijversroyalty’s aan twee goe-
de doelen doneert: Dream4Kids 
en AYA “Jong & Kanker” Founda-
tion. Hoe ben je bij hen uitgeko-
men?
In december 2021 heb ik een oproep 
geplaatst op verschillende social me-
dia om een goed doel voor te dra-
gen. Daar kreeg ik verbazingwekkend 
veel reacties op, ruim vijfenzeventig. 
Uit al die voordrachten heb ik er 
uiteindelijk vijf geselecteerd. Met 
die organisaties heb ik vervolgens 
gesprekken gevoerd om te kijken of 
het klikte.

Bij zowel Dream4Kids als bij AYA 
“Jong & Kanker” Foundation was die 
match er absoluut. Omdat ik eigen-
lijk niet tussen hen wilde kiezen, heb 
ik beide organisaties voorgesteld om 
mijn royalty’s te verdelen. Ze bedie-
nen allebei een totaal andere doel-
groep en bijten elkaar dus niet. Inte-
gendeel, ik denk dat we de actie op 
deze manier alleen maar versterken. 
We kunnen gezamenlijk namelijk een 
groter bereik creëren, waarmee bei-
de goede doelen in een breder per-

Het is alweer drie jaar geleden dat Eric Bakker zijn thril-
ler De Saraceense Samenzwering lanceerde. Op 1 mei jl. is 
zijn 4e boek verschenen: De Paarse Engel. Het is opnieuw 
een thriller en net als bij zijn vorige boek doneert Eric zijn 
schrijversroyalty’s voor 100% aan het goede doel. Aan twee 
zelfs. Hoog tijd dus om bij te praten met Eric.

Kom naar de Jaarmarkt Limmen en koop gesigneerd exemplaar!

Lovende recensies 
'De Paarse Engel'

Eric Bakker aka 'Era Richmen' zal present 
zijn op de gezellige Jaarmarkt Limmen  
in zijn 'eigen' dorp.

spectief in de spotlights komen.

Kun je kort aangeven waarom je 
voor Dream4Kids en AYA “Jong 
& Kanker” Foundation hebt geko-
zen?
Allereerst sprak bij beide organi-
saties hun enthousiasme en passie 
waarmee ze over hun werk vertelden 
me enorm aan. Daarnaast maakten 
de verhalen over degenen die ze hel-
pen diepe indruk op me. Als je naar 
de aard van beide organisaties kijkt, 
heb ik voor Dream4Kids gekozen, 
omdat daar een nadrukkelijke relatie 
ligt met mijn boek. De antagonist, 
zeg maar de slechterik in het ver-
haal, vertoont gedrag dat voortkomt 
uit een ernstig trauma dat hij in zijn 
jeugd heeft meegemaakt. Hij heeft 
nooit hulp gehad om zijn trauma te 
verwerken. Ik ben ervan overtuigd 
dat het super belangrijk is om kin-
deren met een trauma te begeleiden 
en weer perspectief te bieden op 
een nieuwe start. Dat is exact wat 
Dream4Kids doet met hun Droom-
dag die ze voor een individueel kind 
verzorgen. De keuze voor AYA “Jong 
& Kanker” Foundation ligt meer op 
een persoonlijk vlak. Ik heb heel lang 
geroepen dat ik ooit nog eens een 
boek zou gaan schrijven. Toch heb ik 
de daad pas bij het woord gevoegd 
toen twee voor mij zeer belangrijke 
personen in mijn leven werden ge-
confronteerd met kanker. Dat was 
het moment waarop ik dacht “ooit 
komt nooit” dus droom niet alleen, 
maar doe er wat mee.

Je staat, net als bij je vorige boek, 
samen met Cees Winter en Cees 
Druijven op de jaarmarkt. Wat 
verwacht je daarvan?
Vooropgesteld is het vooral leuk om 
er te zijn. Ik ben dan ook blij dat het 
dit jaar weer doorgaat. Daarnaast 
hoop ik natuurlijk dat er veel men-
sen onze kraam zullen bezoeken en 
een bijdrage aan mijn actie willen 
leveren door boeken te kopen. Het 
zou ook heel leuk zijn als onderne-
mers uit het dorp daarin iets zouden 
willen betekenen door boeken te 
kopen voor hun medewerkers en/of 
relaties. 

€ 19,-



LOV-KRANT    JUNI 2022 PAGINA 9

De energieprijzen stijgen. Dat bete-
kent dat u veel meer moet betalen 
voor gas en elektra. De gemeente 
geeft daarom één keer een energie-
toeslag aan mensen met een laag 
inkomen. De hoogte van het bedrag 
is max. € 800 netto per huishouden. 
Veel mensen met een laag inkomen, 
die bij de gemeente bekend zijn, heb-
ben de toeslag al uitgekeerd gekregen. 

Wanneer komt u in aanmerking 
voor de toeslag?
De toeslag is bedoeld voor mensen 
met een laag inkomen. De inkomens-
grens is 120% van het sociaal mini-
mum. Hoeveel dat is, is afhankelijk 
van uw situatie.

Kijk op www.castricum.nl/energietoe-
slag voor de precieze voorwaarden.

Elk jaar presenteert de afdeling Lim-
men zich op de jaarmarkt met een 
stand en verkoopt lootjes, altijd prijs! 
De traditionele loterij zult u niet meer 
aantreffen want deze heeft plaats ge-
maakt voor de verkoop van zonne-
bloemloten ( à € 2,00).
Ook zal het accent meer liggen op 
het promoten van de Zonnebloem en 
op het veelzijdige werk dat de vrijwil-
ligers van onze afdeling doen. Echter 
de groep vrijwilligers kan versterking 

Bouwbedrijf Bos sponsort inloopshirtjes O17-1
De spelers van de O17-1 schitterden dit seizoen tijdens de warming up in prachtige inloopshirtjes. Bouwbedrijf Bos was 
bereid de inloopshirts voor de toppers van de toekomst te sponsoren. De spelers gebruikten het inloopshirt indien 
nodig ook als reserveshirt. De spelers en begeleiding van de O17-1 bedanken Bouwbedrijf Bos voor het sponsoren van 
de shirts. Kim Bos van Bouwbedrijf Bos staat vierde van rechts.   

Heeft u zaterdag 14 mei die monnik 
bij de kerk gezien, die ‘Jeu de Bou-
lende’ Raad van 11 lid, die sportende 
mensen bij de Enterij en Meidoorn-
laan, of die vlooien-circus-directrice 
bij de AH? Dacht u ook: “Nou buur-
vrouw, het zonnetje schijnt wel, maar 
om nou met een ligstoel in ‘t park te 
gaan liggen?” Of juist: “Nou buurman: 
skiën met 20 graden gaat echt niet 
meer lukken!”…. Dan had u een van 
de 11 vossen gespot! Gelukkig had-
den alle kinderen, die weer eens een 
ouderwets potje Vossenjacht wilden 
doen, ze ook allemaal gevonden!
De blokhut lag dit weekend afgeladen 

vol met foto’s, fotoboeken, flyers, 
aandenkens, dag-verslagen van kam-
pen en al dan niet meer. Er draaiden 
films van Rowankampen, films be-
dacht en uitgevoerd door de gidsen, 
materiaal van Historisch Limmen, 
omgezette video8 banden en nog 
veel meer. Er stonden buiten een bar, 
sta-tafels en diverse zitjes. Zaterdag 
werd er al flink in de fotoboeken ge-
bladerd, maar zondag helemaal. Wat 
waren er veel oud-leiding en oud-le-
den op de reünie afgekomen! Velen 
nog steeds Limmer, maar ook van 
heinde en ver hadden mensen op de 
oproep gereageerd. 

Samen eten... gezellig!
 
Lieve mensen, beste Limmers,

De drijfveer van de Stichting Welzijn Ouderen Limmen (SWOL) is om zo-
veel mogelijk ouderen met elkaar in contact te brengen. Sociale connec-
ties zijn ongelofelijk belangrijk voor de emotionele en fysieke gezondheid 
van ieder mens. 
Met elkaar eten is naar onze mening één van de gezelligste bezigheden 
die er zijn. Één keer in de maand op maandag komen ongeveer veertig 
ouderen samen in Vredeburg om te genieten. Ze genieten niet alleen van 
het lekkere eten, maar ook van de onderlinge gezelligheid!

Samen eten is een succes! Steeds meer ouderen komen een hapje mee 
eten. De burgemeester en de pastor schuiven binnenkort ook een keer 
aan. Hoe leuk zou het zijn als we de groep eters nog groter kunnen ma-
ken? Waarom komt u gezellig langs? Of misschien kent u iemand in uw 
omgeving, die net dat zetje richting de Dusseldorperweg nodig heeft. 

In principe is iedereen welkom! Dat zeggende, mikken we wel op de ou-
deren in Limmen. De ‘Samen eten… gezellig!’ avonden in de Vredeburg 
worden maandelijks op de tweede maandag van de maand georganiseerd. 

Gezellig als u er bij bent! De inloop is vanaf 17.00 uur.
Aanvangstijd van de maaltijd: 17.30 uur
De kosten van de maaltijd bedrag slechts € 10,00 p.p.
De eventuele drankjes zijn voor eigen rekening.

Aanmelden kan tot één week
voor de betreffende maandag,
via: info@vredeburgswol.nl of
via W. van der Schaaf 06 16 55 41 20

De volgende Gezellig Samen Eten zijn:
Maandag 11 juli
Maandag 8 augustus
Maandag 5 september
Maandag 10 oktober
Maandag 14 november
Maandag 12 december

Kijk ook op de site van de SWOL: 
https://www.vredeburgswol.nl

75-jarig jubilerende Scouting Limmen

Geslaagd Terug in de Tijd weekend
In de vorige editie van de LOV-krant stond de aankondiging en nu 
kunnen we melden dat we een geweldig Terug in de Tijd weekend 
hebben gehad bij Scouting Limmen!

Bevers: Jongens en meiden uit groep 2 en 3 (5-7 jaar) Zaterdag 9.30-11.00 uur
Kleine welpen: Jongens uit groep 4 en 5 (7-9 jaar) Dinsdag 18.45-20.15 uur
Meisjeswelpen: Meiden uit groep 4 t/m 7 (7-11 jaar) Dinsdag 18.45-20.15 uur
Grote welpen: Jongens uit groep 6 t/m 8 (9-12 jaar) Woensdag 19.00-20.30 uur
Scoutsmeiden: Meiden uit groep 8 t/m 2e klas (11 t/m 14) Woensdag 19.00.20.30 uur
Scoutsjongens: Jongens 1 t/m 2e klas (12 t/m 14 jaar) Donderdag 19.00-20.30 uur
Explorers: Jongens en meiden (14-18 jaar) Vrijdag 20.00-21.30 uur
Stam: 18+ Op vrijdag- en woensdagavond.

Er werden vele herinneringen opge-
haald en hoe leuk is het als dan ook 
de betreffende foto over deze herin-
nering teruggevonden wordt? Of dat 
je dacht het enige familielid te zijn 
geweest die een scout is geweest en 
dan een foto vindt waar zuslief toch 
ook echt op staat?
Wij kijken terug op een geweldig 
weekend en willen iedereen bedan-
ken voor hun komst! 
Ondertussen zijn we druk bezig met 
de voorbereidingen voor het zo-
merkamp: met alle leden tegelijk op 
kamp, hoe leuk is dat!?

Denk je nu: dit klinkt wel erg leuk en 
misschien is Scouting Limmen ook 
wel wat voor mij!? Je mag altijd ko-
men kijken!

Energietoeslag kan 
worden aangevraagd

Hoe vraagt u de toeslag aan?
Inwoners die (bijzondere) bijstand 
ontvangen of een minimaregeling, 
hebben de toeslag automatisch ge-
kregen. Zij hebben hierover een brief 
ontvangen. Heeft u geen brief ont-
vangen en denkt u ook recht te heb-
ben? Vraag de toeslag dan aan via: 
www.castricum.nl/energietoeslag.
 
Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? 
Neem dan contact op via 14 0251.

De Zonnebloem Limmen op de jaarmarkt
goed gebruiken, daarom een oproep 
voor nieuwe medewerkers.

Naast onze stand staat de zonne-
bloemauto. Deze auto kan, met een 
vrijwilliger als  chauffeur, door de 
afdeling gehuurd worden om een 
rolstoelgast een gezellig dagje te be-
zorgen. Uiteraard kunt u, als u dat 
wilt,  bezoek ontvangen van een zon-
nebloemvrijwilliger, mee met een ui-
tje of een gezellige middag in Heeren 

van Limmen meemaken. Heeft u be-
langstelling voor een activiteit maak 
het kenbaar aan de stand.

Maar alle activiteiten kosten geld en 
daar hebben wij donateurs voor no-
dig. Meld u vandaag aan als donateur 
en wij nemen daarna graag contact 
met u op.

Dit jaar staan wij dus met zonne-
bloemloten ( à € 2,00) op de markt. 
Natuurlijk zullen wij ook onze vaste 
klanten  bezoeken en kunt u de loten 
tevens online bestellen. Door het ko-
pen van een zonnebloemlot maakt u 
onze activiteiten in Limmen mogelijk 
en heeft u, met uw deelname, kans op 
mooie prijzen.
Koop dus vooral loten. Wij zien u 
graag bij de stand van de Zonne-
bloem Limmen.
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Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

LIMMENTED EDITIONLIMMENTED EDITION

JE BENTJE BENT
SSLIMMER ALS...LIMMER ALS...

C.N. Druijven

De Hofstede Den Burch
in de Laanbuurt onder Limmen

Van Jacob Nobel tot Ko van Tol

D
e H

ofstede D
en Burch

  in de Laanbuurt onder Lim
m

en
 

 
     C

.N
. D

ruijven

Tijdens de jaarmarkt
SIGNEERSESSIE

 

Eric Bakker
Cees & Klaas Winter

Kees Druijven

Bezoek onze kraam!

Uw Hypotheekspecialist 
in  Limmen / Heiloo / Castricum!

(072) 202 9368

www.bloedjes-eriks.nl

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

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

wel van knikkers!

De ballen
verstand
         van...

Rijksweg 31A - 1906 BC  Limmen
Tel. 072 222 3173

 www.ijssalonondernul.nl

7 dagen geopend
van 12 tot 21 uur 

Bij aankoop van een overheerlijke

BUBBLE TEA
een bol ijs met slagroom voor 1 euro!
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De kans is groot dat ook jij wensen 
en doelen hebt. Mogelijk droom je 
ervan om rijk te worden en te kunnen 
stoppen met werken, of om een cam-
ping te beginnen in Frankrijk, of om…
nou vul zelf maar in. Jammer genoeg 
blijft het vaak bij dromen en worden 
deze niet omgezet in (levens)doelen. 
Jij zit waarschijnlijk – net als velen 
met jou – vast in een bepaald ritme 
waarin vooral sprake is van veel da-
gelijkse routinematige klussen. Denk 
hierbij aan opstaan, aankleden, eten, 
reizen, werken, aandacht besteden 
aan je partner en kinderen, tv-kijken 
of Netflixen en slapen. Hierdoor blijft 
er weinig tijd over voor zoiets be-
langrijks als nadenken over de eigen 
levensdoelen.
De stap van dromen naar doelen stel-
len is klein, maar moet wel genomen 
worden. Een financieel planner speelt 
hierbij een belangrijke rol. De taak 
van een financieel planner is om jouw 
dromen om te zetten in doelen en de 
financiële vertaalslag te maken. Uit 
veel onderzoeken komt naar voren 
dat het stellen van doelen gelukkiger 
maakt. Ook is het zo dat diegenen die 
hun doelen voor zichzelf opschrijven, 
een grotere kans hebben om deze 
te bereiken. Onderzoek wijst ook uit 
dat financiële planning onze – en dus 
ook jouw – geluksbeleving vergroot. 
Wauw, dat had je waarschijnlijk niet 

gezocht achter de term financiële 
planning.

Wat jij belangrijk vindt telt
Geluk brengt het beste in elk mens 
naar boven. Financiële planning helpt 
je om de sleutel tot een gelukkiger 
leven te vinden. Wat vind je nu wer-
kelijk belangrijk in het leven en wat 
in de toekomst? Voor iedereen telt 
de dag 24 uur, een week 7 dagen en 
een jaar 365 dagen. Toch lijkt de een 
er wel in te slagen de beschikbare tijd 
te besteden aan zaken die voor hem 
van groot belang zijn en de ander 
niet. Misschien maak jij bijvoorbeeld 
veel overuren op je werk. Tijd die je 
wellicht liever besteedt aan je part-
ner, kind of een hobby. Het zoeken 
naar de juiste balans in het leven is de 
ultieme uitdaging voor velen, waar-
schijnlijk ook voor jou. Geld speelt 
hierbij vanzelfsprekend een rol. Al-
leen vergeten we vaak dat geld een 
middel is en geen doel. Een middel 
om die dingen te kunnen doen die 
je echt belangrijk vindt. Bijvoorbeeld 
een dag minder werken in de week, 
om zodoende meer tijd met je gezin 
te kunnen doorbrengen. Misschien is 
ontslag nemen en een eigen bedrijf 
beginnen je grootste wens, maar heb 
je het idee dat dit financieel niet haal-
baar is. Misschien ben je tevreden in 
je huidige werkomgeving, maar heb je 

Gezellig Samen Eten
Zie en lees het uitgebreide artikel op 
pagina 9 in de LOV krant. Dit is in het 
kader van de bestrijding van de Een-
zaamheid, een initiatief van de kerken 
en de gemeente Castricum, samen 
met de welzijnsorganisaties.

Diversen
Onlangs zijn alle gebruikers bijeen ge-
weest met het bestuur van de SWOL. 
Door de Corona pandemie zijn niet 
alleen mensen overleden, maar ook 
afgehaakt bij diverse activiteiten, jam-
mer. De diverse bridgeclubs kunnen 
nog steeds nieuwe leden aannemen. 
Bingo bij de KBO is nog altijd heel 
populair. Iedereen altijd welkom. De 
jeu de Boulesvereniging is verjongd 
en heeft veel nieuwe leden kunnen 
plaatsen. Er wordt ook in de avond-
uren gespeeld. Bij de ouderenbond 
KBO is verloop geweest, ook over-
lijden en weinig aanwas van nieuwe 
leden. Toch is en blijft deze bond een 
belangrijke partner bij het ouder wor-
den en de belangenbehartiging.

Jaarmarkt 29 juni a.s.
Het gezellige terras van “Vredeburg 
”zal opgesteld staan, even lekker zit-
ten en genieten van b.v. het Jeu de 
Boulesspel of andere activiteiten! De 
horeca zal u graag voorzien van een 
drankje.

“Vredeburg” zal tijdens de Jaarmarkt 
open zijn en er zullen diverse vereni-
gingen acte de présance geven, o.a. 
Tia -chi-Q gong, ong. 14.00 – 17.00 
uur. Men zal op de markt lopen met 
flyers en ook demonstraties verzor-
gen. De schaakvereniging is present 
en buiten uiteraard Jeu de Boules. 
Kom gerust even binnen en maak 
kennis met onze steeds wisselende 
activiteiten.

Is geluk te koop?
Veel mensen denken bij de term financiële planning vooral aan 
geld en cijfers. Jammer, want financiële planning gaat over zoveel 
meer. Het gaat namelijk in eerste instantie over jou en het realise-
ren van jouw (financiële) wensen en doelen voor de (nabije) toe-
komst. Het verwezenlijken hiervan draagt vervolgens weer bij aan 
jouw levensgeluk. En zeg nu zelf, wie wil er niet (nog) gelukkiger 
worden…

wensen op andere gebieden. Uit on-
derzoek blijkt dat de meeste mensen 
tussen de twee en vijf doelen hebben. 
Hoeveel wensen en doelen heb jij?

Praktijkvoorbeelden
Al met al is financiële planning niets 
meer en niets minder dan het af-
stemmen van je financiën op jouw 
persoonlijke wensenlijstje. Hierna 
een top tien van veelgehoorde wen-
sen en doelen van mensen. Staan een 
of meerdere van jouw wensen er ook 
bij?
1.  Huidige levensstijl voortzetten, 

ook na pensioendatum
2.  Meer tijd voor gezin, familie en 

vrienden
3.  Minder werken, andere baan, eer-

der stoppen met werken
4. Financiële onafhankelijkheid
5.  (Klein)kinderen financieel onder-

steunen
6.  Schuldenvrij door het leven gaan
7. Eigen bedrijf starten
8. (Vakantie)huis kopen
9. Geld schenken aan goede doelen
10. Emigreren

Klantervaringen
Hierna hebben wij een aantal reacties 
van klanten die ervaring hebben op-
gedaan met financiële planning ver-
zameld:

‘Mijn leven is verbeterd omdat ik een 
financieel planner heb ingeschakeld’.
 
‘Het helpt mij om vanaf nu betere 
financiële beslissingen te nemen en 
om financieel vooruit te kijken en aan 
de slag te gaan met zaken die ik echt 
belangrijk vind in het leven’.

‘In plaats van mijn tijd te verdoen 
met het blijven zoeken naar het bes-
te financieel product, ben ik stil gaan 
staan bij wat echt belangrijk was voor 
ons’.
 
‘Het heeft mij geholpen om de baas 
over mijn eigen financiën te worden, 
in plaats van andersom.’
 
‘Door financiële planning kan ik nu 
makkelijker financiële tegenslagen 
opvangen.’
 
‘Het zorgt ervoor dat ik voortaan niet 
langer financiële producten afsluit 
die ik eigenlijk niet nodig heb, niet bij 
mij passen of waar een beter alterna-
tief voor bestaat.’
 
‘Eindelijk financiële rust. Ik lig niet 
meer wakker van mijn financiën en 
ben niet langer bang dat ik in de toe-
komst onvoldoende geld heb om in 
mijn levensonderhoud te voorzien. 
Ook weet ik dat ik goed verzekerd 

bent tegen de financiële gevolgen van 
onder andere arbeidsongeschiktheid, 
ontslag of overlijden.’
 
Maar als financiële planning zoveel 
voordelen oplevert, waarom maken 
dan niet meer mensen er gebruik 
van?
‘Onbekend maakt onbemind’ is hier 
van toepassing. Het grote publiek 
weet niet wat het precies inhoudt 
en wat de voordelen ervan zijn. En 
ja, een deskundig (integraal) financi-
eel adviesplan kost geld. Maar laten 
we eerlijk zijn: je diepste doelen re-
aliseren en het vergroten van je ge-
luksbeleving is niet in een bedrag uit 
te drukken; het is onbetaalbaar! De 
kosten wegen niet op tegen de op-
brengsten.

Wil je weten wat financiële planning 
voor jou kan betekenen? Neem dan 
contact op of maak meteen een af-
spraak
www.bloedjes-eriks.nl

Roefelen is een Belgische uitdruk-
king voor het snuffelen bij bedrij-
ven.
Er bestaat een landelijk Roefelcomi-
té en Conquista heeft het voortouw 
genomen om dit initiatief vorm te 
geven in Limmen.
Door het educatieve aspect is be-
sloten in 2018 om Roefeldag samen 
met de scholen te organiseren. Elk 
jaar groeit de belangstelling, zowel 
vanuit bedrijven als vanuit de kin-
deren.
Tijdens de Roefeldag ontdekken 
kinderen van groep 7 en 8 van de 
basisscholen in Limmen de wereld 
van volwassenen. Zij mogen achter 
de schermen kijken van bedrijven, 
verenigingen en instellingen. Zo le-
ren zij wat het beroep en de werk-
zaamheden binnen een organisatie 
inhouden. Wie weet vinden ze zelfs 
hun droombaan!
 
Wat te verwachten?
Net als voorgaande jaren zullen er 4 
a 5 groepjes van ongeveer 6 kinde-
ren ontvangen worden per bedrijf. 
Deze groepjes worden begeleid 
door een ouder.
Voor ieder bedrijfsbezoek wordt 20 
a 30 minuten uitgetrokken, dit is ex-
clusief de reistijd.
Wij zullen proberen de bezoeken 
zo veel mogelijk in de ochtend te 
plannen.
Toch kan het zijn dat dit niet altijd 
mogelijk is. Indien u niet berekend 
bent op de volledige dag is er ook 
de mogelijkheid om minder groep-
jes te ontvangen.     
De invulling van het bezoek laten 
we geheel aan het bedrijf over. Het 
zou geweldig zijn de kinderen de 

praktijk te laten beleven door, in-
dien mogelijk, iets te laten maken 
of doen. Voorbeelden hiervan zijn; 
met een brandweerslang spuiten, 
toetjes maken, een tractor bestu-
ren of dreadlocks vlechten.
De kinderen worden zo ingedeeld 
dat het voor hun de eerste keer is 
dat zij bij u komen. Dit betekend dat 
u eventueel het zelfde kunt doen als 
vorig jaar.
 
Roefeldag oktober 2022
Natuurlijk hopen wij dat uw bedrijf 
(wederom) open staat voor Roefel-
dag, dit jaar wederom gepland op 
een woensdag in oktober. De exacte 
datum wordt nog bekend gemaakt.
Roefeldag kan goede PR zijn voor 
uw bedrijf, wij verschijnen in de lo-
kale bladen en maken gebruik van 
social media. Uit de geluiden van de 
kinderen en de begeleiders hebben 
we kunnen opmaken dat mond op 
mond reclame ook goed werkt!
Daarnaast biedt u de kinderen een 
kans om kennis te maken met uw 
beroep.
Wij horen graag of uw bedrijf geïn-
teresseerd is om mee te doen aan 
Roefeldag in Limmen. Vorig jaar 
hadden we, ondanks de corona 
maatregelen, 12 bedrijven in Lim-
men!
Doordat de kinderen aangaven 
graag naar meer bedrijven te willen 
gaan, hopen wij door deze oproep 
dat nog meer bedrijven zich aan-
melden voor Roefeldag 2022!
U kunt dan contact opnemen met 
de jongerenwerker Kim, een app 
naar 0653487286 volstaat. Ook kan 
er gemaild worden naar k.stolk@
welzijncastricum.nl

Roefeldag Limmen 2022... 
Doet uw bedrijf mee?

NIEUWSFLITSEN VAN DE SWOL
Zomerfeest en 40 jaar SWOL
Vrijdag 26 augustus is “Vredeburg” 
geopend en zijn alle verengingen/ge-
bruikers aanwezig. Tevens vieren wij 
ons 40 jarig jubileum! Aan het einde 
van die middag kunt u deelnemen 
aan een heerlijk diner in de prachti-
ge bovenzaal van “Vredeburg”, waar 

het Horecateam u gaat verrassen en 
verwennen. Mededelingen volgen la-
ter nog.

Wij zien en spreken u graag tijdens de 
Jaarmarkt Limmen.

Kees G. Kroone



LOV-KRANT    JUNI 2022 PAGINA 12

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

Terwijl er stiekem een nieuwe corona-
golf in aantocht is en het oorlog is in 
Oekraïne zijn we met ons allen druk 
bezig om het ‘gewone’ leven weer op 
te pakken. Alle feesten en partijtjes 
worden al dan niet met terugwerkende 
kracht gegeven. De Theaterzalen en 
concertgebouwen maken overuren en 
het festival-seizoen is weer begonnen! 

Het zijn onzekere tijden. Niet wetend 
waar het eindigt met bijvoorbeeld ener-
gieprijzen, grondstof tekorten, inflatie 
en vrijheid. Onwetendheid geeft een 
onveilig gevoel en dat brengt enorm 
veel stress met zich mee. 

Logisch dus dat we ons terug willen 
kunnen trekken in een omgeving waar 
we rust kunnen vinden en op zoek 
gaan om weer ZEN te zijn. Hieruit ont-
staat de behoefte aan een rustig inte-
rieur met zachte naturel-tinten zoals 
zand, licht grijs en zachte terra kleuren. 
Een trend die ongetwijfeld hieruit is 
voortgekomen is JAPANDI: een com-
binatie van Japans en Scandinavisch 

design. Waar beide landen bekend zijn 
om hun ZEN-sfeer; in Japan gecreëerd 
door zijn minimalisme en grafische lij-
nenspel en in Scandinavië met lichte en 
eenvoudige ontwerpen. 

Back-to-basics en naturel kleuren, 
eenvoudige vormen en ambachtelijk 
gebruikte natuurlijke materialen dat is 
waar deze nieuwe trend voor staat. 

Zoals al eerder genoemd is de basis 
zacht en naturel. Waar de basiskleur 
voor de wanden in de Scandinavische 
stijl vaak wit is zul je in de Japandi 
stijl eerder kiezen voor warmere tinten 
zoals beige, bruin en de warm grijze 
kleur ook wel greige genoemd. Felle 
kleuren zijn binnen de Japandi stijl uit 
den boze: alle prikkels moeten worden 
vermeden. Om het geheel niet saai te 
laten worden in een beige niets zeg-
gend geheel wordt het interieur aan-
gevuld met contrasten binnen de natu-
rellen in bruin en zwart. Accessoires 
in terracotta, messing of koper zorgen 
voor een fijne mix terwijl het kleurenpal-
let niet wordt verstoord.

De vormentaal in Japandi is rond en 
organisch, maar in combinatie met een 
duidelijk lijnenspel en grafische patro-
nen. Meubels en karpetten in zachte 
materialen zoals velvet en bouclé vin-
den een tegenhanger in de muurbekle-
ding met bijvoorbeeld een betonlook of 
tegels en mogen ook in de woonkamer. 
We zien het grafische terug op de muur 
met houten wandpanelen; niet alleen 
luxe en decoratief, maar ook goed voor 
de akoestiek in huis. Een luxe wandbe-
kleding in leer of met stof is ook een 
mogelijkheid om zachtheid te creëren. 

Terug naar de basis blijft het devies, 
met een streven naar de schoonheid 
van imperfectie; niet de hoeveelheid 
spullen, maar de keuze voor enkele 
bijzondere objecten met een verhaal. 
Asymmetrie en geometrie zorgen voor 
een huis met karakter. Met materialen 
als papier en rotan of andere gerecy-
clede natuurlijke producten kies je voor 
de juiste balans. 

Op de vloer zorgen we ook voor rust 
met bijvoorbeeld een betonnen- of 

gietvloer, grote tegels in terrazzo of 
betonlook zonder voegen of een hou-
ten vloer (eventueel een houtlook pvc). 

Omdat rust een must is blijft het belang-
rijk om voor voldoende kastruimte te 
zorgen. Deze stijl is minimalistisch en 
het is zeker niet de bedoeling dat er 
kleine ‘prullaria’ blijven liggen. Ik ben 
een groot voorstander voor maatwerk-
meubelen die van muur tot muur lopen 
wat ook voor een rustig beeld zorgt. 
Kies voor een grote bank om te voor-
komen dat het rommelig wordt.

Met luxe en eenvoud, duurzaamheid 
en ambacht in natuurlijke kleuren en 
materialen kunnen we de Japandi stijl 
samenvatten. Een stijl zonder goedko-
pe uitstraling, maar wel voor iedereen 
bereikbaar!
Heb je hulp nodig bij een maatwerk-
meubel ontwerp of de juiste groot-
te van de bank, het kleurgebruik of 
anders; loop eens bij ons binnen! We 
helpen graag! 

JAPAns en scANDInavisch = Japandi 

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 
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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

Huisvanbinnen is van 
3 tot en met 18 juli 
gesloten i.v.m. vakantie.
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Tot aan 2019 hebben we heel veel 
vooruitgang kunnen boeken. Alle 
kinderen in het werkgebied van onze 
partner DSF gingen naar school. Wij 
hebben scholen gebouwd en inge-
richt en op vele manieren gewerkt 
aan de kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs en de beroepsvorming. 
Maar nu dreigt er weer een hele ge-
neratie analfabete kinderen en jonge-
ren te ontstaan. Terroristen hebben 
veel mensen uit hun dorpen verdre-
ven. Scholen, winkels, voorraadschu-

higouya te helpen die veel ontheem-
de kinderen hebben opgenomen. 
Daar is aan van alles gebrek. Ouders 
bouwen zelf een noodklaslokaal dat 
niet meer is dan een afdak van stro 
met een zeildoek er om heen. Maar 
voor schoolmeubilair en schoolboe-
ken is geen geld. Veel kinderen zijn 
ondervoed. Door de oorlog in Oek-
raïne krijgt Burkina nauwelijks meer 
voedselhulp. Wij proberen dus ook 
om voor zo veel mogelijk kinderen 
een schoolmaaltijd te financieren. 
Helpt u ons mee om de ontheemde 
leerlingen te helpen?
Een schoolbank kost 65 euro, een 
schoolboek 5 euro. Leerlingen doen 
met zijn tweeën met een schoolboek, 
dus voor 125 euro schenkt u aan een 
hele klas schoolboeken. Een afsluit-
bare metalen kast om de schoolboe-
ken veilig op te bergen kost 380 euro. 
Een schoolmaaltijd kost ongeveer 
75 cent per leerling, dus voor €37,50 
krijgt een klas met 50 leerlingen een 
dag eten.
Uw bijdrage is welkom op NL18 RABO 
0336 4264 77 t.n.v. Stichting WOL of 
scan de QR code.
Meer informatie www.stichtingwol.
com of info@stichtingwol.com . 
WOL staat ook met een spullen-
kraam op de jaarmarkt in Limmen. 
De opbrengst komt ten goede aan de 
ontheemde leerlingen.

Ouahabo Badini,
leerling 5e klas lyceum 
Zoodo
Ik kom uit het dorp Ouindigui in de 
provincie Loroum. Tot 2019 ging 
ik naar het college van Rounga. De 
school werd gesloten onder bedrei-
ging van de gewapende mannen. Wij 
zijn gevlucht en ik kwam in de vierde 
klas van het lyceum op Zoodo. Ik zit 
nu in de 5e. Het leven van ontheem-
de leerlingen is niet gemakkelijk. Wij 
liggen wakker en piekeren hoe wij in 
onze levensbehoeften kunnen voor-
zien. Op de dagen dat we niet naar 
school hoeven, zoeken wij werk om 
bij te dragen in de kosten. In het 
begin van het schooljaar heb ik het 
geluk gehad een zak rijst en school-
materiaal te ontvangen van Zoodo en 
dat heeft mij in staat gesteld andere 
belangrijke dingen te betalen. Ik weet 
niet of ik ooit nog kan terugkeren 
naar mijn dorp. De terroristen heb-
ben veel mensen gedood. Huizen zijn 
in brand gestoken en het vee is gesto-
len. Ik weet niet waar mijn familie is. Ik 
heb al lang geen contact gehad, want 
de terroristen hebben ook de tele-
foonpalen opgeblazen. Volgens de 
berichten is Ouindigui leeg en dood.

ook onder zijn leiding staat, zal dit 
alles met zang begeleiden. Na afloop 
zal een drankje gepresenteerd wor-
den. Helaas is het orgel dat achterin 
de kerk stond bij de brand verloren 
gegaan.

Dankviering
(einde jaarthema seizoen)
Deze kerkdienst zal zijn op zondag 26 
juni vanaf 10.00 uur. Diaken Mike Na-
gtegaal zal voorgaan in deze viering. 
Tijdens deze dienst wordt ook de 
Vrijwilliger van het jaar 2022 bekend 
gemaakt. Altijd spannend, immers er 
zijn zoveel vrijwilligers dat de keuze 
steeds moeilijk is. Iedereen is uiterst 
waardevol.

Afscheid van  pastor Johan 
Olling.
Alhoewel Johan al enige tijd geleden 
zijn laatste viering heeft gehouden 
in de kerk is er nog geen officieel af-
scheid met een receptie gehouden 
vanwege de pandemie.
Na afloop van de zondagviering van 
26 juni zal er bij mooi weer in de tuin 
achter de pastorie, bij minder fraai 
weer in “Heeren van Limmen” een 

Help de ontheemde 
leerlingen in Burkina!
Alle aandacht gaat nu uit naar de situatie in Oekraïne, maar op 
meer plekken in de wereldgebeuren soortgelijke afschuwelijke 
dingen. Zo ook in Burkina Faso, het West Afrikaanse land waar 
Stichting WOL uit Limmen al jaren actief is met onderwijsprojec-
ten.

ren en overheidsgebouwen zijn in 
brand gestoken. Scholen op het plat-
teland zijn gesloten. Veel mensen zit-
ten nu in kampen rond Ouahigouya, 
de provinciehoofdstad waar ook het 
kantoor van DSF is en waar ons on-
derwijscomplex ligt. WOL en DSF 
proberen het onderwijs aan de ont-
heemde kinderen zo goed mogelijk 
door te laten gaan. Op ons onderwijs-
complex Zoodo vangen we zo veel 
mogelijk kinderen en jongeren op. En 
we proberen andere scholen in Oua-

FEESTELIJK WEEKEINDE CORNELIUSKERK LIMMEN

De kerk is schitterend hersteld en 
voorzien van de mooiste apparatuur 
voor beeld en geluid. Van elke vie-
ring worden TV opnames gemaakt 
en via info.kerkdienstgemist.nl/kerk/
kerktv-kijken direct uitgezonden, 
maar u kunt ook te allen tijde op een 
later tijdstip een herhaling zien. Op 
de uitzending komen steeds leuke re-
acties vanuit alle werelddelen binnen 
bij de parochie of de voorgangers. 
Door alle Covid-19 maatregelen en 
de Corona pandemie is er geen offi-
ciële heropening van de kerk geweest 
en kon ook het afscheid van pastor 
Johan Olling niet plaatsvinden. Maar 
niet getreurd, de “schade”, wordt 
ruimschoots ingehaald in het week-
einde van 24/25/26 juni a.s.

Presentatie nieuwe orgel
Zaterdagavond 25 juni vanaf 20.00 
uur. Organist Peter Rijs zal het nieu-
we orgel, dat nu in het transept van 
de kerk staat, dus niet meer achter-
in boven, introduceren en uitleg-
gen wat de mogelijkheden zijn  van 
dit orgel. Vanzelfsprekend wordt er 
ruimschoots gespeeld en zal het Li-
turgisch Koor, en het Klein Koor, dat 

afscheidsreceptie worden gegeven. 
Er zal dan ook namens de parochia-
nen een cadeau worden aangeboden. 
Vanzelfsprekend zal er muziek en 
zang zijn!

Concert Harmonie Excelsior 
met de Cornelius Saga
Vrijdag 1 juli vanaf 20.00 uur in de kerk. 
De muziekvereniging staat onder lei-
ding van Ruud Pletting. Organist/diri-
gent Peter Rijs van de Corneliuskerk 
zal de presentatie en informatie deze 
avond voor zijn rekening nemen. Har-
monie Excelsior bestaat al sinds 1925 
en is een springlevende muziekver-
eniging met een hoog gehalte aan 
kwaliteit. Dit belooft een bijzondere 
muziek avond te worden die u niet 
mag missen.

Let op! Wilt u aanwezig zijn bij deze 
evenementen, kom dan tijdig naar 
de kerk en neem een plaats in zo ver 
mogelijk vooraan in de kerk en graag 
zoveel mogelijk aansluiten opdat wij 
voor iedereen een zitplaats hebben. 
Iedereen is van harte welkom! Alles is 
gratis toegankelijk. 

Kees G. Kroone

Het schitterende Cornelius Magazine is onlangs via Studio Welgraven uitgebracht en op grote 
schaal huis-aan-huis verspreid in Limmen. Geen magazine ontvangen (b.v. vanwege de NEE/NEE 
sticker), in de kerk/pastorie liggen nog voldoende exemplaren. Het prachtige blad vol foto’s, in-
teressante verhalen en reportages is verschenen in het kader van de wederopbouw van de kerk 
na de grote brand van enkele jaren geleden.

Werkgroep 
Ontwikkelings-
samenwerking 
Limmen (WOL)
Armoede, analfabetisme en 
onwetendheid gaan hand in 
hand...

Landen die arm zijn, hebben 
geen geld om een goed 
onderwijssysteem op te zetten. 
Zonder onderwijs blijft de 
bevolking ongeschoold en 
onwetend. Onwetende mensen 
zien geen mogelijkheden om 
uit de armoede te ontsnappen. 
Arme mensen hebben geen geld 
om hun kinderen naar school 
te sturen. Ook kunnen zij geen 
belasting afdragen. En overheden 
van arme landen hebben 
daarom geen middelen voor 
basisvoorzieningen als onderwijs 
en gezondheidszorg. Op die 
manier zitten arme landen vaak in 
een vicieuze cirkel.

Stichting WOL bestaat al vanaf 
1986. Vanaf 1994 werken we 
samen met een vaste partner, 
de vereniging Développement 
Sans Frontière (DSF). Samen 
proberen we de vicieuze cirkel 
van onwetendheid en armoede 
te doorbreken en kinderen en 
jongeren in Burkina Faso een 
betere toekomst te geven.
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LATEN WE ER  
IETS MOOIS 
VAN MAKEN  
GP Groot werkt in vier marktsegmenten:  brandstoffen 
en energie, advies en infrarealisatie, inzameling 
en recycling. Op het eerste gezicht lijken deze 
activiteiten weinig met elkaar te maken te hebben, 
maar niets is minder waar. De circulaire economie en 
de energietransitie zijn de belangrijkste pijlers onder 
de dienstverlening van ál onze bedrijven. We werken 
samen aan hetzelfde doel: een circulaire, energie 
neutrale en klimaatbestendige toekomst.

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

  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

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,  

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 * 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 

 

 

Middenweg 65, 1906 BN Limmen

Tel. 06 505 45 901
www.kapsalon-pedicure-marjon.nl

kapsalon - pedicure

GEDIPLOMEERD
MEDISCH PEDICURE

Het is weer zomertijd!
Tijd voor blote voeten, sandalen en slippers.
Zijn uw voeten al zomerproof?

Speciale aanbieding voor de LOV-krant lezers:
ZOMER ARRANGEMENT (€ 50,-)

• pedicure behandeling
• scrub voor voeten en onderbenen

• massage van voeten en onderbenen

Na deze behandeling kunnen u
en uw voeten er weer tegen zodat u
volop van de zomer kunt genieten!

Bel of app voor een afspraak!

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Ruim 1 miljoen 
Nederlanders 
hebben moeite 
hun rekeningen 

te betalen!
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De natuur om ons heen...

Wat betreft water, een ding is zeker, 
er zijn langere droogteperiodes en als 
het regent is het vaak teveel ineens, 
met als gevolg geen mogelijkheid 
voor opslag en dus afvoeren naar 
de zee, doodzonde van dat prach-
tige zoete water. De twee grootste 
toevoeren zijn Rijn en Maas beide 
rivieren die heel veel water kunnen 
aanvoeren, maar waarvan ook veel 
water zo maar in de zee verdwijnt. 
Dat komt ook doordat er een frictie 
kan ontstaan tussen natuurbeheer 
en de agrarische sector die het wa-
terpeil graag anders ziet in verband 
met het beheer van de landbouw-

Droogte... Het blijft een heikel thema, je zou denken Nederland Water-
land of wordt het Nederland Droogte Land? In principe beschikken wij in 
ons land over veel water, veel oppervlaktewater en veel grondwater op 
grotere dieptes. Echter hoe lang blijft dit nog zo? De klimaatverandering 
gaat gewoon door. De mensen met kennis spreken elkaar heel vaak tegen, 
niet iedereen gelooft in hetzelfde scenario. Hetzelfde geldt overigens ook 
voor Co2 en stikstofproblematiek, alle experts buitelen over elkaar heen. 
Het ene rapport is nog niet gepubliceerd of wordt alweer achterhaald 
door een volgende, berekeningen worden steeds gewijzigd, het is maar 
net wat past het beste in de (politieke) strategie.

gronden en weilanden. Er zal meer 
en intensiever overleg moeten zijn 
om tot een compromis te komen 
dat voor alle partijen aanvaardbaar 
is. De waterschappen hebben hier in 
een belangrijke rol. Wat ook een heel 
belangrijk aspect is, is het transport 
van water naar hoger gelden delen 
van ons land. Dat kost veel geld, maar 
het is het waard voor natuurbehoud 
en voedselproductie.

Natuur in en om ons dorp
Wie een beetje oplet en rondkijkt ziet 
toch bijzondere dingen. In de ondie-
pe sloot nabij de Zonnedauw (ten 
westen van het Gezondheidscen-
trum) staan momenteel schitterende 
gevlekte orchis in bloei, zo maar mid-
den in ons dorp. Hetzelfde zie je als je 
naar het strand fietst nabij de ijsbaan 
Bakkum en iets voorbij de ingang van 
camping Bakkum, volop orchis in 
het gras langs de sloot. In de weide-
gebieden beheert door Stichting De 
Hooge Weide een zelfde beeld. Een 
goed teken. Kijk eens op de website: 
stdehw.wixsite.com/dehoogeweide
Ook in de graskant langs onze groen-
tetuin komt de orchis sinds vorig jaar 

voor. Resultaat van verwijderen en af-
voeren naar de composthoop (twee-
maal per jaar) van het gemaaide gras.

De groente- en bloementuin
Alles groeit als “kool”, dankzij tijdi-
ge regen. Het is echter erg droog 
geweest en de grondwaterstand is 
alweer flink gedaald. Desalniettemin 
hebben we voldoende aanvoer van 
water middels de sloten. Dit water 
komt vanuit het Alkmaardermeer.
In het voorjaar en de zomer water in-
laat, in de herfst en winter gaat het 
water oostwaarts en wordt vanuit de 
polders naar het Noord-Hollands Ka-
naal en Alkmaardermeer afgevoerd. 
Uien sjalotten staan best, zo ook de 
aardappelen. De dahlia’s zullen naar 
verwachting begin volgende week 
beginnen met uitbundige bloei. En 
we hebben veel mensen blij gemaakt 
met knollen die we in stukken heb-
ben gestoken en gedeeld. De aard-
beien zijn voorbij, beste oogsten, 
nu afgeschoffeld, we gaan nieuwe 
stekken aanschaffen, vers en gezond 
uitgangsmateriaal. Op 21 juni hebben 
we het aspergeseizoen ook afgeslo-
ten en de zwarte folie verwijderd. Nu 
kunnen de asperges vrij doorgroeien 
en middels fotosynthese kracht in de 
wortelstokken aanleggen voor het 
seizoen 2023. Uitbundige bloei gehad 
in de Lupines en de Pioenrozen. Onze 
zorg gaat nu uit naar de bonen, het 
onkruidvrij houden en verplanten van 
allerlei zaaigoed. We zijn  en blijven 
heerlijk bezig in en met de natuur. 
Onze grote tuinhazen knabbelen nog 
wel eens aan de sla e.d., echter elk 

Visdiefjes, weer gezien nabij ’t Stet/Dusseldorpervaart (Sterna hirundo).

Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata).

dier het recht op leven…..De mussen 
hebben het voorzien op het jonge 
blad van de sperziebonen en raken de 
witte bonen niet aan, merkwaardig.

Eenjarigen
U kunt nog steeds eenjarigen als pe-
tunia’s, afrikaantjes, geraniums enz. 
planten. Zorg wel voor tijdig water 
geven, het zonlicht is zeer intens en 
er verdampt veel. Van het beetje re-
gen af en toe kunnen uw planten niet 
groeien. Een af en toe bijmesten met 
een vloeibare meststof. Uw tuinwin-
kel/kweker heeft alles nog in voor-
raad, haast u want het seizoen loopt 
naar het einde.

Weidevogels e.d.
Grutto’s tureluurs, kieviten, we horen 
ze rondom ons op de tuin. In de bos-
wal de zangvogels, houtduiven, maar 
ook rovers als kraaiachtigen en ek-

sters. Ze roven veel eieren, jonge vo-
gels e.d. Deze week in sloot een zeld-
zaam verschijnsel een moeder eend 
met nog 7 (!) bijna volwassen pullen. 
Meestal zijn het niet meer dan 2 of 3.
De boeren hadden ook tijdig regen 
voor de groei van het gras, er is en 
werd al volop gemaaid en gehooid, 
krachtvoer voor de winter. Een heer-
lijke geur, pas gemaaid en gras dat bij-
na de baal ingaat.

Laten we hopen op een mooie en 
lange zomer, met op tijd water voor 
de gewassen, maar ook veel zon voor 
alle vakantie- en strandgangers. We 
hebben het allemaal verdiend en de 
wereld is gewoon blijer als de zon 
schijnt!
De natuur: geniet er van! En natuurlijk 
een heerlijke vakantie, waar dan ook.

Kees G. Kroone

Maaike, Vlasta en Willy worden met bloemen officieel welkom geheten bij TIOS door Heleen  van Haaster en Franck de Winter

Na 4 jaar zelf les gehad te hebben 
werd Willy door haar dansdocent 
gevraagd om te komen assisteren 
bij de jongere danseressen van TIOS. 
Ondertussen volgde zij ook dansles-
sen op het Bonhoeffercollege bij de 
vrijdagmiddagactiviteiten. Het assis-
teren beviel goed en af en toe viel 
Willy in wanneer de dansdocent ver-
hinderd was. 
Op haar 18e jaar mocht Willy begin-
nen met de dansopleiding van de 
KNGU. TIOS financierde deze oplei-
ding en na afronding van de opleiding 
zou Willy de dansafdeling van TIOS 
overnemen. In de 9 jaar dat Willy bij 
TIOS werkte werd de dansafdeling 

Willy geeft het dansstokje 
na 21 jaar door...

steeds verder uitgebreid tot er op 3 
dagen danslessen verzorgd werden. 
De dansafdeling bestond in de topja-
ren uit ruim 200 dansers van 3 jaar 
tot en met de damesgroep! Voorstel-
lingen in theater De Beun in Heiloo 
en optredens tijdens de intocht van 
Sinterklaas waren vast onderdeel van 
het programma geworden. 
Na 9 jaar werken voor TIOS besloot 
Willy als zelfstandige verder gaan en 
startte zij Djazz 2 imprezz op. Een 
deel van de dansers ging met Willy 
mee naar de nieuwe locatie. De op-
tredens in De Beun werden al snel 
jaarlijks gedaan en het aantal dansers 
bleef groeien. Er werd begonnen in 

de speelzaal van De Kerkuil en later 
werd er overgestapt naar de speel-
zaal van Het Kleurenorkest. Dit om-
dat in de laatstgenoemde zaal geen 
palen midden in de zaal staan. Dit 
maakt het oefenen van de dansen 
prettiger. In de 21 jaar waarin Willy in 
Limmen lesgegeven heeft zijn er ver-
schillende nieuwe dansdocenten op-
geleid en inmiddels dansen dochters 
van oud-dansers al in haar dansles-
sen. Nu is het, ondanks dat Willy elke 
week nog vol passie en plezier in de 
dansschool staat, tijd om het stokje 
door te geven.

Toen Willy eenmaal het besluit van 
stoppen genomen had heeft zij con-
tact opgenomen met Franck de Win-
ter, voorzitter van sportvereniging 
TIOS Limmen. TIOS is de plek waar 
dansen voor Willy begon en de wens 
was dat dans niet uit Limmen zou 
verdwijnen. Ook Franck de Winter 
wilde graag dat dans in het dorp zou 
blijven. Hij wilde er alles aan doen 
om dit voor elkaar te krijgen. Als dit 
bij TIOS zou zijn was dat helemaal 
mooi. Het bestuur stond zeer positief 
tegenover de stap om dans weer toe 
te voegen aan het sportaanbod van 
TIOS. Na een aantal overleggen en 
fijne samenwerking werd de overstap 
in werking gezet.

De zoektocht naar nieuwe docenten 
kon beginnen. Dansdocenten zijn 
niet makkelijk te vinden en werk is er 
voor hen juist overal te vinden. Door 
volop de contacten in de regio in te 
zetten is het redelijk snel gelukt om 
2 fantastische docenten te contracte-
ren. Maaike van der Neut zal de dan-
slessen voor de kinderen vanaf 3 jaar 
t/m groep 6 gaan verzorgen en Vlasta 
Bakker verzorgt de danslessen voor 
de dansers vanaf groep 7 tot en met 
het showteam. Maaike danst al van 
jongs af aan bij Willy en Vlasta is do-
cent op meerdere plekken in de re-
gio en heeft veel ervaring. Beide do-
centen hebben kennisgemaakt met 
de dansgroepen en hebben ook zelf 
al een les gegeven. Voor de dansers 
blijft de locatie hetzelfde, het rooster 
amper veranderd en mogen zij na de 
zomer verder leren van 2 bevlogen en 
enthousiaste nieuwe dansdocenten.

Willy zal de dansdocenten begelei-
den en ondersteunen door plaats 
te nemen in het bestuur van TIOS, 
specifiek voor de dansafdeling. De 
eerstvolgende show in theater De 
Beun staat al gepland op 18 juni 2023! 
Wanneer er een invaller nodig is voor 
de danslessen zal Willy ook de dans-
schoenen weer aantrekken en een 
dansles voor de dansers van TIOS 
verzorgen. De laatste lessen van dit 
dansseizoen worden op 22 en 23 juni 
gegeven. De cirkel is rond, wat eens 
begon bij TIOS zal daar nu ook weer 
verder groeien.

Meer informatie of aanmelden voor 
het nieuwe seizoen? Kijk op www.
tioslimmen.nl of kom langs tijdens de 
eerste lessen van het nieuwe seizoen 
op woensdag 31 augustus en donder-
dag 1 september 2022 in de speelzaal 
van Het Kleurenorkest. 

Lesrooster TIOS dans 2022-2023

Woensdag 15.30-16.15 uur groep 0-1-2 Maaike van der Neut
 16.15-17.15 uur groep 3-4 Maaike van der Neut
 17.15-18.15 uur groep 5-6 Maaike van der Neut
 18.15-19.15 uur Groep 7-8 Vlasta Bakker
 19.15-20.45 uur Showteam Vlasta Bakker

Donderdag 17.00-18.30 uur VO 2-5 Vlasta Bakker

Na 21 jaar lesgeven, waarvan 12,5 jaar in haar eigen dansschool Djazz 
2 imprezz, geeft Willy Könst het stokje door aan Maaike van der Neut 
en Vlasta Bakker van TIOS Limmen. Zelf begon ze op 11 jarige leeftijd 
met dansen bij TIOS Limmen. Ze wilde al eerder beginnen, op 7-jarige 
leeftijd, maar toen stopten de danslessen in Limmen doordat er geen 
docent was. 
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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


