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‘ Als je honderd 
keer zegt dat je het 
druk hebt wordt 
het natuurlijk ook 
niet rustig...’

 
 Loesje

 tussentijdse aflossingen op de hypotheeOPROEP
De redactie krijgt leuke reacties op onze nieuwe rubriek. 
Welke spreuk of wijze woorden hebben op u indruk gemaakt?
Blijf ze mailen naar redactie@lovkrant.nl en wellicht kiezen wij 
uw spreuk voor de volgende LOVkrant!

VOORJAARS-EDITIE

krantkrant
Het is inmiddels een jaar geleden dat praktisch geheel Nederland, ja eigenlijk de gehele wereld op slot 
ging. Waar je ook was het Covid-19 Corona virus kon je letterlijk overal treffen, met soms zeer ernsti-
ge ziekteverschijnselen. Duizenden mensen zijn overleden, in alle geledingen van de bevolking, in alle 
leeftijden. In Nederland trof de Rijksoverheid de nodige maatregelen om verspreiding van het virus 
te beperken. Dat betekende een ernstige aanslag op je bewegingsvrijheid, gesloten winkels, theaters, 
bioscopen, en alle horeca. De meest essentiële zaken konden onder voorwaarden open blijven.
De horeca is een belangrijke bedrijfstak in Nederland. Hotelverblijf, restaurants, café’s, praktisch al-
les werd onmogelijk. Een duidelijke reden voor onze redactie om met een aantal horecaondernemers 
in ons mooie dorp in gesprek te gaan en naar hun ervaringen te vragen... Lees er meer over op pagina 
8, 9 en 10 van deze LOVkrant.

Hoe gaat het met 
de horeca in Limmen?

Dit jaar zijn de bloembollen van de 
Hortus Bulborum in Limmen weer 
volop te bewonderen. De tuin gaat 
op 1 april open (mits toestemming 
i.v.m. covid 19). Vorig jaar bleef de 
hortus met de circa 4500 verschil-
lende soorten bloembollen - waarvan 
enkele soorten zelfs meer dan 500 
jaar oud zijn - vanwege corona geslo-
ten.
‘De natuur laat zich door corona 
niet van de wijs brengen. De eerste 
crocussen en narcissen staan al te 
bloeien. Er zijn er bij die wat schade 
hebben opgelopen van de strenge 
vorst en de snelle dooi en we hebben 
last gehad van vraatzuchtige hazen 
en kraaien, maar het valt allemaal wel 
mee. We kunnen met een gerust hart 
voorspellen dat in april de tuin weer 
prachtig in bloei staat,’ vertelt Max 
Nuyens.
De hortus treft uiteraard maatrege-
len om aan de voorschriften voor de 
bestrijding van corona te voldoen, 
waaronder afstand houden. ‘We zijn 
eigenlijk een park en daar mag je ook 
gewoon in als je je maar aan de re-
gels houdt. Wij zijn niet gericht op 
het massatoerisme, maar meer op 
de liefhebber. Bij ons zul je niet gauw 
busladingen vol Japanners zien,’ aldus 

Hortus Bulborum 
in april weer open

Nuyens. Hij vindt de openstelling van 
de hortus niet alleen belangrijk voor 
het publiek om kennis te nemen van 
de rijke historie van de bloembol. 
‘Het is ook een soort beloning voor 
de tientallen vrijwilligers die met het 
planten, verzorgen en rooien weer 
veel werk verricht hebben om de tuin 
klaar te krijgen. Helaas dit jaar zonder 
de feestelijke opening met vele  geno-
digden en een prominente gast die de 
opening verricht. Dat kan natuurlijk 
niet. Dat is dan maar zo. Volgend jaar 
beter, zullen we maar zeggen.’

De Hortus Bulborum aan de Zuid-
kerkenlaan in Limmen koestert his-
torische bloembollen die niet of nau-
welijks nog commercieel gekweekt 
worden,  waaronder tulpen, narcis-
sen, hyacinten, crocussen en fritilla-
ria’s. De oudste soorten stammen uit 
de zestiende eeuw, zoals de ‘Fritillaria 
Persica’ uit 1577. Beroemde tulpen 
zijn de ‘Duc van Tol Red and Yellow’ 
uit 1595 en de tulp ‘Zomerschoon’ uit 
1620  - waren razend populair tijdens 
de speculatie in de roemruchte tul-
penmanie.

Check: www.hortus-bulborum.nl 
voor de juiste openingstijden!

De EHBO-cursussen en herhalings-
lessen in Limmen worden nog steeds 
verzorgd door het Rode Kruis in de 
brandweerkazerne en gegeven door 
Heleen van der Linden. Een aantal 
vrijwilligers in Limmen blijft lid van 
het Rode Kruis Noord-Kennemer-
land; de overigen zijn overgegaan 
naar EHBO-Vereniging Heiloo. Met 
het Rode Kruis zijn goed werkbare 
afspraken gemaakt. Oude en nieuwe 
cursisten van de EHBO kunnen in 

Limmen via de EHBO-Vereniging Hei-
loo of het Rode Kruis Noord-Kenne-
merland cursussen en herhalingsles-
sen volgen voor zowel het Rode als 
het Oranje Kruis. Zodra een nieuwe 
opleiding in Limmen wordt gestart, 
wordt dit uiteraard bekend gemaakt. 
EHBO-Vereniging Heiloo verzorgt 
niet alleen EHBO-cursussen en her-
halingslessen, maar ook de EHBO bij 
een aantal evenementen in Heiloo, 
Alkmaar, Limmen en Akersloot. 

Heeft u een evenement waarbij 
EHBO noodzakelijk of gewenst is? 
Kijk dan even op www.ehbo-heiloo.nl

De EHBO-verenigingen van Heiloo en Limmen 
hebben hun krachten gebundeld

De zonnepanelenactie in de ge-
meente Castricum zorgt opnieuw 
voor een run op zonnepanelen. In 
februari hebben alle huiseigenaren 
in Castricum een uitnodiging ont-
vangen om mee te doen met deze 
lokale zonnepanelenactie. Tot nu 
toe hebben zeker 350 inwoners 
zich aangemeld om eens geheel 
vrijblijvend de woning te laten be-

Kijk nu het webinar terug!

Zonnepanelenactie gemeente 
Castricum al groot succes

kijken door een adviseur. Zij krij-
gen een aantrekkelijk aanbod op 
maat van een zonnepanelenspeci-
alist uit onze regio. Meld u nu nog 
aan via www.duurzaambouwloket.
nl/actiecastricum. 

Kijk de digitale informatieavond terug
Op 2 en 4 maart vonden de digitale 
informatieavonden plaats. Maar liefst 

175 inwoners hebben deze live-uit-
zending gezien. Heeft u het webinar 
gemist? Geen probleem! Vraag dan 
een terugkijklink aan op www.duur-
zaambouwloket.nl. 
 
Aanmelden voor de  
zonnepanelenactie
U kunt zich nog tot en met 1 juni 2021 
vrijblijvend aanmelden via www.duur-
zaambouwloket.nl/actiecastricum. 
Heeft u vragen over deze zonnepa-
nelenactie, of heeft u andere vragen 
over het verduurzamen van uw wo-
ning? Neem dan contact op met het 
Duurzaam Bouwloket via 072 743 
3956 of www.duurzaambouwloket.nl. 

Waarom zonnepanelen?
Zelf energie opwekken is een van de 
maatregelen die u kunt nemen om 
beter voor het milieu én voor uw 
portemonnee te zorgen. Daarom 
ondersteunt de gemeente Castricum 
deze lokaal georganiseerde actie in 
samenwerking met het onafhankelij-
ke Duurzaam Bouwloket en energie-
coöperatie CALorie.

Wist u dat de inwoners die gebruik 
maken van de zonnepanelenactie 
gemiddeld meer dan € 500,- aan 
energiekosten per jaar besparen?



LOV-KRANT    MAART 2021 PAGINA 2

AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

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

Uitvaartverzorging Formanoij
Betrokken • Betaalbaar • Bekwaam

Uitvaart vanaf € 1.475,- (incl. Crematie)
06-11536587 | www.uvdf.nl | Dag en nacht bereikbaar

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering

Brugstraat 35,
1906 WT Limmen
Tel.  (072) 505 55 40
Mobiel: 06 53‑28 52 93

Bouwbedrijf C. Bos bv  
www.bouwbedrijfcbos.nl 

Al meer dan              uw betrouwbare partner in de bouw  
100 
Jaar 

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 

WARMTELAMPHOUDER € 28,75
LAMP 150 WATT € 9,75

WIJ ZIJN EN MOGEN OPEN VOOR 
WINKELEND PUBLIEK!

LAMMEREN MELKPOEDER
10 kilo € 26,00

Informeer

vrijblijvend

naar de
wanddecoraties 

en decoratieve 

technieken!

oudeweg 1,
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
info@schildersbedrijfpeterdekker.nl

www.schildersbedrijfpeterdekker.nl

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Autorijles
Motorrijles

Theoriecursussen
Voor auto en motor

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

Rijksweg 49C
1906 BD Limmen

 072 505 3300
 www.zonneveld-autoschade.nl

UW AUTO, ONZE SCHADE!

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!
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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 lim-
mer ondernemers feliciteren wij alle ouders met de geboorte van deze 
prachtige baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Door loting is Jet Boeters ‘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 even een mail naar redactie@lovkrant.nl om 
een afspraak te maken).

Lev Bloedjes
–  Geboren op 13 februari 2021 –

Zoon van Remi Bloedjes en Rachelle Teijsse, 
broertje van Sem

‘BABY VAN DE 
MAAND’ De rubriek 

L immer Kroost
is  powered by:

studiowelgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

Hatsjoe! Wat maakt Puk een rare 
geluiden! Puk moet heel erg niezen, 
moeten de kinderen ook wel eens 
niezen? De kinderen zorgen voor de 
zieke Puk, ze gaan op ziekenbezoek 
en brengen een bezoek aan de dok-
ter. 
Deze periode is het thema op de 
kinderdagverblijven “Hatsjoe!”. Ge-
durende dit thema leren de kinderen 
aan de hand van spelactiviteiten het 
verschil in verschillende lichaamsde-
len, vragen stellen en wordt er ook 
gewerkt aan de uitbreiding van de 
woordenschat van de kinderen. Ge-
lukkig is Puk aan het einde van het 
thema weer beter. De nadruk ligt in 
dit thema dan ook op ziek zijn en 
weer gezond worden. Het thema is 
onderdeel van het VVE-programma 
Uk & Puk. Uk & Puk is een educatief 
totaalprogramma, gericht op de bre-

Hatsjoe!
de ontwikkeling van kinderen van 0 
tot 4 jaar. 
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. 
In verband met Corona worden de 
rondleidingen op dit moment buiten 
de openingstijden verzorgd.

Jet Boeters
–  Geboren op 17 februari 2021 –

Dochter van Dennis Boeters 
en Moniek van Leeuwen,
zusje van Joep en Saar

'IJs en patisserie is altijd mijn passie geweest'

IJssalon Onder Nul 
weer geopend!
De horeca-wereld is hem met de 
paplepel ingegeven. Geboren in 
Zaandam en als baby al vaak aan-
wezig in het restaurant van zijn 
ouders in Purmerend. We spreken 
af met de 31-jarige Ho Yi Lam in de 
ijssalon.

Was het vanaf het begin al duidelijk 
dat je in de horeca zou belanden?
Ik was jong en natuurlijk bijna elke 
dag te vinden in het chinees restau-
rant van mijn ouders. Koken wordt 
dan bijna je tweede natuur en het 
was haast vanzelfsprekend dat ik na 
de middelbare school de horeca-op-
leiding ging doen en die heb ik op 
mijn 19e afgerond.

Ben je toen bij je ouders in het restau-
rant gaan werken?
Ja, mijn ouders hadden naast het chi-
nees restaurant ook een brasserie. Ik 

heb daarnaast dus ook in een Franse 
keuken gewerkt en ben ook een tijd 
sushi-kok geweest. Het was een leuke 
en leerzame tijd en mede door een 
enthousiaste kok kwam ik erachter 
dat ik vooral het maken van desserts 
en patisserie erg leuk vond.

Hoe ben je in Limmen terecht geko-
men?
Wij zagen dat er een ijssalon te koop 
stond en toen ik dat las begon het 
bij mij gelijk te kriebelen. Het duurde 
dan ook niet lang en het is voor mij 
een droom die uitkomt om mijn ei-
gen ijssalon te hebben.

Sta je alleen in de ijssalon of is er ook 
hulp aanwezig?
Mijn vader en moeder hebben al 
enige tijd geleden hun restaurant 
verkocht. Achteraf een geluk bij een 
ongeluk want dat was voor de coro-

na-crisis. Zij helpen mij nu ook waar 
mogelijk want het is voor ons natuur-
lijk ook een grote uitdaging hoe alles 
zich ontwikkeld. Voorlopig blijven wij 
in het 'spoor' van Joey met de ijssalon 
maar in de toekomst willen wij echt 
wel onze diensten uitbreiden.

Zijn julllie elke dag geopend?
Zolang de corona-maatregelen het 
toelaten zijn wij elke dag geopend 
van 13.00 tot 19.00 uur voor heerlijk 
ambachtelijk ijs of onze zeer gewaar-
deerde Lavazza koffies. Uiteraard 
hebben wij ook diverse soorten thee 
en lekkere patisserie.

Ik heb in ieder geval genoten van een 
heerlijke bak koffie met een veel te 
lekkere brownie en bijzonder geno-
ten van het open gesprek dat ik met 
Ho Yi had. Een aanwinst voor Limmen 
en ik raad iedereen dan ook van har-
te aan om eens bij Onder Nul binnen 
te stappen voor een kennismaking en 
wens Ho Yi dan ook alle succes!

Michel Welgraven
De naam IJssalon Onder Nul blijft gehandhaafd. Op de foto de 'ruil' van Joey naar Ho Yi.

Ho Yi heeft stage gelopen bij een ambach-
telijke ijsmaker en al het ijs wordt dan ook 
zelf vers gemaakt volgens geheime recep-
ten.

Aan kinderen vroeg ik laatst wat ze 
nog wisten van ‘Palmzondag’. ‘Toen 
liepen we met onze Palmpasen en 
die moesten we toen weggeven’ was 
het onthullende antwoord. ‘Goede 
Vrijdag?’: ‘Jezus was dood en toen 
liepen we de kerk rond en we brach-

ten bloemen naar het kruis’. ‘Pasen?’: 
‘Toen zochten we paaseieren in de 
tuin’. Het waren deze herinneringen 
die indruk hadden gemaakt. Zo’n in-
druk dat de eigenlijke paasboodschap 
er door wat verduisterd werd. Maar 
is het erg dat kinderen de boodschap 

vergeten zijn? Ik denk dat ook vol-
wassenen maar zelden de kern van 
de preek onthouden en dat kleine 
details die niet wezenlijk zijn vaak wel 
bijblijven. Maar liturgie is nu eenmaal 
geen les: het is een gebeuren, een 
heilig spel waarbij de betekenis ligt in 
het ‘doen’. Het gaat om het levens-
verhaal en de boodschap van Jezus, 
die ook nu, meer dan 2000 jaar later, 
ons verder kan helpen.    

Paasverhaal vol symboliek en spel
We gaan in de Goede Week voor Pa-
sen veel liturgie vieren. Heel intens. 
We gaan spelen met de ruimte, met 
symbolen, gezangen, licht en donker, 
stilte en teksten. Voor gezinnen en 
kinderen is het dit jaar i.v.m. het co-
ronavirus niet mogelijk vieringen te 
houden, dus zal er van dat heilige spel 
dit jaar een opname gemaakt worden. 

Dat doet Henk Waal van C-TV Castri-
cum. Een Paasspel vanuit de Corneli-
uskerk dat op C-TV te zien zal zijn op 
Paaszaterdag 3 april om 19.00 uur, 1e 
Paasdag 4 april om 12.00 uur en 2e 
Paasdag 5 april ook om 12.00 uur. Het 
is een Paasverhaal met en voor kin-
deren dat vertelt over die ene week 
van Pasen. Medewerking wordt ver-
leend door kinderen van basisschool 
‘De Kerkuil’, samen met Mia en Wilma 
Ploegaert en Marja Kraakman. Het 
verhaal wordt ondersteund met zang 
en muziek. De Goede Week zou je 

mogen zien als één grote liturgie-vie-
ring met iedere dag zijn eigen kleur 
en eigen diepgang met de Paaswake 
als hoogtepunt. In deze week voor 
Pasen gaan we een heilig spel spelen 
met de nadruk op ‘doen’. Met palm-
takken, met bloemen met kaarsen en 
ook paaseieren, want de kleuters van 
de basisschool gaan paaseieren zoe-
ken in het pastoorsbos Jong en oud 
nodig ik van harte uit om deze dagen 
mee te vieren.

Pastor Johan Olling

Wat weet je van Pasen?
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Thuis aan het 
werk en wellicht 
iets meer tijd?

Kom gerust bij ons langs 
voor een verzekerings- of 
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
denise@gtmbfa.nl

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. 088 - 472 01 00

www.gpgroot.nl
telefoon

website

van afval 
naar grondsto� en 

en energie
Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405 
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL
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Willem Koot (l), havenhond Suna en Co Nanne, niet enkel bestuursleden maar tevens 
zelfbenoemd (assistent)havenmeester. Zij houden regelmatig een oogje in het zeil en 
pompen na regenval de bootjes leeg als dat nodig is. (Foto: Bert Westendorp)

Vereniging neemt het roer over
LIMMEN - Gemeente Castricum 
heeft besloten dat haven ’t Stet 
binnenkort uitgebreid wordt met 
veertien ligplaatsen. In totaal zijn 
er dan 52 plekken beschikbaar 
voor de watersporters. Daarnaast 
neemt het bestuur van Water-
sportvereniging Limmen de orga-
nisatie van het sfeervolle haventje 
op zich.

door Bert Westendorp

“Dat betekent dat de vereniging de 
ligplaatsen van de gemeente pacht en 
ook de havengelden int. Verder zijn 
we vanaf nu verantwoordelijk voor 
het toewijzen van de ligplaatsen”, laat 
secretaris en tevens penningmeester 
Co Nanne van Watersportvereniging 
Limmen weten. De Limmenaar was 
vrijdagmiddag druk bezig om zijn bo-
tje (Het zijn enkel kleine boten die in 
de haven liggen) voor te bereiden op 
het verwachte winterweer. “De bui-
tenboordmotor haal ik er af. Kijk, een 

paar graden nachtvorst is niet zo erg, 
maar met strenge vorst, ook overdag, 
moet de motor er echt wel af, anders 
vriest ie misschien stuk.”

Palen gaan eruit en er stootwillen 
voor in de plaats
Voorzitter Willem Koot wijst naar de 
overkant van de het haventje, de Ko-
ningsdam, waar in vroeger jaren een 
aantal kano’s een vaste plek had. “Er 
zijn geen kano’s meer in het haventje 
en op die plek komen nu ligplaatsen 
voor roeiboten. De palen daar gaan 
eruit en er komen stootwillen. Nu lig-
gen de bootjes van die mensen onge-
veer anderhalve meter van de kant en 
dat is lastig. De gemeente is verplicht 
ook voor twee kanoplaatsen te zor-
gen en die komen bij het bruggetje.”

Maar er moet ook regulier onder-
houd gebeuren. De steigers aan de 
dorpskant worden aangepakt. Koot: 
“De loopplankjes op de steiger zijn 
aan vervanging toe. De instapplaat-

sen worden zodanig aangepakt dat 
iedereen veilig aan boord kan. Kosten 
voor rekening van de gemeente? Nee 
joh, dat doen we zelf wel. De vereni-
ging loopt financieel geen enkel risico 
want de haven zelf is in bezit van ge-
meente Castricum en die betaalt ook 
het onderhoud.”

Op dit moment een wachtlijst
“Uitbreiding van het aantal ligplekken 
is geen overbodige actie”, laat Nanne 
weten. “We hebben ongeveer hon-
derd leden, waarvan een aantal niet 
eens een boot heeft. Verder zijn er 
veel leden die hun boot, meestal een 
rubberboot, thuis hebben opgesla-
gen. Op dit moment is er een wacht-
lijst van achttien liefhebbers die graag 
een ligplaats voor hun boot in ’t Stet 
willen. We merken dat in deze coro-
natijd de belangstelling groot is.”

Niet verwonderlijk, want reizen naar 
het buitenland lijkt ook dit jaar een 
bijzondere exercitie te worden. En 

Ieder z’n smaak, ieder z’n wensen. We 
leiden een vol en actief leven. Willen 
het maximale uit een dag halen. Om 
dit vol te houden moeten we onszelf 
soms even in de relaxstand kunnen 
zetten.
Maak kennis met onze relaxfauteuils 
en ervaar dat ontspanning en com-
fort vooral ook mooi kunnen zijn .  

Ons mooie dorp Limmen wordt 
omgeven door een prachtige groe-
ne gordel van weilanden en een 
schitterend open landschap. In het 
noorden/noordoosten richting Hei-
loo/Alkmaar, in het oosten naar de 
A-9 en daarachter naar Akersloot 
en Uitgeest. In het zuiden richting 
Heemskerk/IJmond en in het wes-
ten richting Castricum/Bakkum en 
de Egmonden, alles aansluitend op 
de binnen duinrand. Deze weilanden 
worden doorsneden door sloten en 
vaarten, die zowel zorgen voor de 
aanvoer, maar in de winter, en ze-
ker deze extreem natte winter, voor 
de afvoer van overtollig hemel- en 
drangwater. En dan spreek je over 
onvoorstelbare hoeveelheden water. 
Immers als je regen meet, dan drukt 
men dat uit in millimeter (mm) wa-
ter per vierkante meter (m2) in een 
bepaald tijdvak. Om dat even in-
zichtelijker te maken, een hectare is 
10.000 m2. Stel er valt in 24 uur 25 
mm water per m2, dan betekent dat, 
schrik niet: 250.000 liter = 250 kubie-
ke meter (m3). Dat kan de grond wel 
verwerken, maar dat duurt even. Veel 
(schoon) water wordt dan ook door 
ontelbare pompen en gemalen aan 
de randen van onze polders richting 
het Noord-Hollands Kanaal en Alk-
maarder Meer afgevoerd.

Bij Den Helder wordt via de Helsdeu-
ren geloosd op de Waddenzee en bij 
IJmuiden via de Nauernasche Vaart 
en het Noordzeekanaal rechtstreeks 
op de Noordzee, beiden uiteraard 
alleen bij laagtij. Gigantische hoeveel-

heden mooi en schoon zoet water, 
jammer maar er is geen of weinig an-
dere mogelijkheid om dit op land op 
te slaan.

Maar nu even terug naar de weilan-
den. Water zakt langzaam in de bo-
dem en mengt zich uiteindelijk met 
de grondwaterstand. Die is de laatste 
jaren door droge en warme zomers 
dramatisch gedaald. Gelukkig komt 
het weer redelijk op peil. Maar juist in 
die natte periodes moeten de agra-
riërs hun meststoffen gaan uitrijden 
over de landerijen. Dat is allemaal 
wettelijk geregeld. In onze gebieden 
luiden die termijnen voor vaste (stal)
mest vanaf 1 februari t/m 15 septem-
ber en voor drijfmest (gier e.d.) van 16 
februari t/m 31 augustus. En daar ligt 
dan een levensgroot probleem. De 
landerijen zijn zo nat en doorweekt, 
dat de boer er niet met zijn tractor 
en giertank op kan rijden, immers hij 
maakt diepe sporen en vernielt de 
structuur van zijn land. Echter het 
vee produceert gewoon mest en uri-
ne, elke dag opnieuw. Dat alles wordt 
dan wel in zeer grote mestsilo’s on-
der de stallen opgevangen, maar op 
gezette tijden moet je toch de mest 
uit de silo’s verwijderen. En dan? Dan 
zul je naar een tijdelijke bovengrond-
se opslag moeten gaan omzien, en 
dat is nu wat de titel van dit artikel 
zegt: “Wat ligt daar in het weiland?” 

Wie aan de oostzijde van Limmen 
kijkt, ziet achter de Vredeburglaan/
Brugstraat in het weiland, en ook 
nabij de kruising Uitgeesterweg/Star-

tingerweg enorme grote kunststof 
zakken liggen. Daar wordt drijfmest 
in opgeslagen. Bij een zak van ong. 
60 meter lengte en een breedte van 
plm. 8 meter kan ongeveer 300 m3 (= 
300.000 liter) worden opgeslagen. 
Zodra daarna de weersomstandighe-
den het toelaten, dus het waterpeil 
zodanig zakt dat de boer kan rijden 
over het land, eerst dan kan de mest 
worden uitgereden en verspreid. Een 
zeer praktische (maar ook kostbare) 
oplossing.

De flexibele zeer sterke mestzakken 
kunnen jaren achtereen gebruikt wor-
den. Aan de voorzijde van de zakken 
zijn grote metalen afsluiters gemon-
teerd waarop de giertanks gemakke-
lijk kunnen worden aangesloten voor 
vullen en ledigen. Op de zakken zijn 
enkele ontluchtingspijpen gemon-
teerd, omdat de drijfmest blijft gisten 
door levende organismen/bacteriën 
in de mest. De agrariërs rondom ons 
dorp wachten met smart op beter 
weer en minder regen om te gaan uit-
rijden, het gras kan dan gaan groeien 
voor kuilgras en hooi en gelukkig zien 
wij dat hier nog veelvuldig: prachtige 
koeien en grote groepen schapen in 
de groene weides. 
Boeren en dieren zijn noodzakelijk 
voor het openhouden en ook in stand 
houden van het mooie weideland-
schap. En wilt u iets meer lezen over 
mestopslag, kijk dan vooral op de 
website: www.pastanks.nl. En wellicht 
wilt u ook wel meer weten over mest? 
Kijk dan op de website: https://www.
rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-onder-
nemen/mestbeleid/gebruiken-en-uit-
rijden/wanneer-mest-uitrijden.
Binnenkort zijn er zeker wel weer 
eens open dagen bij de agrariërs, ga 
kijken en zie met eigen ogen wat er 
gebeurt.

Kees G. Kroone

wie de haven van Limmen uit vaart, 
heeft direct de beschikking over een 
fraai natuurgebied en kan ook simpel 
het Kerkemeer bij Akersloot berei-
ken.
In tegenstelling tot de grote jachtha-

vens in de omgeving is het huren van 
een ligplaats in Limmen goedkoop. 
“Je betaalt 60 euro per jaar en dat is 
inclusief lidmaatschap van de vereni-
ging”, rekent penningmeester Nanne 
voor.

Wil je meer weten over relaxfauteuils 
en het assortiment van Slaapkenner 
Lute, maak dan een afspraak. Wij hel-
pen je graag verder!

Slaapkenner Lute
Kerkweg 1 Limmen
0725051454
verkoop@slaapkennerlute.nl

Bij Slaapkenner Lute vindt u naast woningtextiel en slaapcomfort 
nu ook een mooie collectie relaxfauteuils

Nieuw bij 
Slaapkenner Lute

Wat ligt daar 
in het weiland?

Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuurontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuurontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
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 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Met een
accountant
draait u beter..!

  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

Tot ziens bij Rutger en Melinda | Ma. en Do. Vuurbaak - Limmen

FruittasBestel onze goed gevulde

op FROODS.nl

dampegheest.nl

Hij is er weer..!
Lentebock

* 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 

 

 
Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering

Brugstraat 35, 1906 WT Limmen ‑ Tel.  (072) 5055540 ‑ Mobiel: 0653285293
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De ijsvogels (zij hebben een hekel aan 
ijs) hebben het niet allemaal over-
leefd. Als het zo snel en hard vriest 
dan ontstaat er een dikke ijslaag en 
een ijsvogel moet open water hebben 
om te kunnen duiken en visvangen. 
Het wordt ’s morgens vroeger licht 
en ’s avonds later donker. En de zo-
mertijd is ook in aantocht in de nacht 
van 27/28 maart, een uur langer dag-
licht in de avond.

Een wak of een bijt?
In die week van sneeuw en ijs ont-
stonden op radio/tv en in kranten 
misverstanden over wat is nu een 
wak en wat is een bijt? Eigenlijk heel 
simpel. Een wak is een open plek in 

Buizerd (Buteo buteo) Spanwijdte ruim 125 cm.

Sneeuwklokje (Galanthus nivalis).

Volkswagen ID3 aflevering Dirk van der Steen jr. (rechts) en Ronald Wit.

Win-win van verduurzaming 
Ronald Wit van Suncoblinds weet 
het zeker: groen is de toekomst. Niet 
alleen in vervoer proberen zij voor-
oploper te zijn als duurzame onder-
neming, maar ook in het gebruik van 
groene energie. “Dit jaar hebben we 
geïnvesteerd in zonnepanelen waar-
mee we onze eigen energie kunnen 
opwekken. Op deze manier vervuilen 
we de aarde minder en verlagen we 
de energierekening.” De zonnepane-
len die Suncoblinds in maart op het 
dak van hun pand krijgt verdienen 
zich naar schatting in 5 jaar terug. 
Naast de zonnepanelen gebruikt 
Suncoblinds de restwarmte van de 
huisvuilcentrale in Alkmaar om hun 
pand op te warmen en besparen ze 

Suncoblinds op weg naar groenste 
zonweringsbedrijf van Nederland!
Heiloo – Afgelopen maand werd bij Suncoblinds in Heiloo de 2e 
gloednieuwe volledig elektrische Volkwagen afgeleverd. Met deze 
verandering gaat het bedrijf nog een stapje verder de groene rich-
ting op. Want naast deze duurzame auto heeft het bedrijf geïnves-
teerd in zonnepanelen, warmen ze hun pand met restwarmte van 
de huisvuilcentrale in Alkmaar, en zijn hun producten en verpak-
kingen bijna geheel van recyclebaar materiaal. De leverancier van 
raamdecoratie en zonwering streeft naar de totale verduurzaming 
van hun productie, pand en vervoer. 

op energieverbruik doormiddel van 
led-licht. “Juist nu zien we het belang 
om te investeren in duurzame oplos-
singen in ons bedrijf.” vertelt Wit.

De overstap naar elektrisch 
vervoer
Het overstappen naar elektrisch 
vervoer heeft zakelijk wat voeten 
in de aarde. Vaak hebben bedrijven 
te maken met het rijden van ver-
re afstanden en daar zijn nog niet 
alle elektrische auto’s toe in staat 
met een enkele acculading. “Met de 
vraag voor een elektrische auto met 
een goede actieradius ging ik naar 
onze vaste partner Autobedrijf Dirk 
van der Steen. Zij hebben de kennis 
en ervaring en weten wat er op de 

markt is. In overleg met onze ver-
tegenwoordiger die in de auto zou 
gaan rijden is het de Volkswagen ID3 
geworden, deze heeft een actieradius 
van 420 km. Ik heb Dirk van der Steen 
gevraagd om te zoeken en binnen en-
kele weken was de auto gevonden, en 
in de gewenste uitvoering.” Wit ziet 
in de toekomst zijn totale wagenpark 
elektrisch rijden maar er bestaan nog 
geen transportwagens die meer dan 
700 kilometer op 1 accu kunnen rij-
den. “Zodra het zover is zijn wij er als 
eerste bij.”

Extra voordelen van elektrisch 
rijden
Autobedrijf Dirk van der Steen heeft 
steeds vaker te maken met zoekop-
drachten voor elektrische auto’s en 
biedt in de showroom voornamelijk 
hybride auto’s aan. “We merken dat 
de vraag langzaam verandert. Al veel 
meer mensen rijden tegenwoordig 
hybride en door het toenemen-
de aantal laadpunten in Nederland 
wordt de stap naar elektrisch rijden 
aantrekkelijker gemaakt.” aldus Dirk 
van der Steen. “Afgelopen jaar ver-
kochten wij zakelijk veel MG’s en privé 

onder andere de elektrische BMW 
i3 en Tesla Model X. De keuze voor 
elektrisch rijden is makkelijk wanneer 
je de voordelen kent.” stelt Van der 
Steen. Bij een elektrische auto hoef 
je dan ook geen wegenbelasting te 
betalen, krijg je subsidie en kun je 
met zonnepanelen voordelig je auto 
opladen. Daarnaast is er minder on-
derhoud aan elektrische auto’s.
“Bij een traditionele auto heb je te 
maken met 200 draaiende delen 
waaraan iets kan mankeren, bij een 
elektrische auto zijn dit er 190 min-
der.” 

De actieradius van elektrische auto's 
wordt ook elk jaar hoger en er zijn 
steeds meer punten waar je de auto 
kunt opladen. Voor een steeds groter 
wordende groep automobilisten is de 
actieradius van de huidige elektrische 
auto's dan ook ruim voldoende.

Zonnige toekomst
“Met onze zonnepanelen en elek-
trische auto hebben we een mooie 
stap gemaakt naar verduurzaming en 
dit gaan we zeker doorzetten” aldus 
Ronald Wit. Hij ziet de toekomst van 
Suncoblinds in ieder geval zonnig in!

Het voorjaar is in aantocht...
Soms is het nog steenkoud ’s morgens, met nachtvorsten, stijf 
bevroren autoruiten, hagelbuien, maar toch het is 20/21 maart als 
deze krant verschijnt: LENTE, althans het begint volgens de kalen-
der. En dat terwijl wij begin februari nog een week volledig verrast 
werden door sneeuwstormen, strenge vorst, en uiteindelijk ijs-
pret voor jong en oud, wel met gebroken benen, polsen, enkels…., 
maar ja dat is het risico bij sporten. Iedereen heeft genoten van 
dat laatste weekend ijsvermaak. Er kon volop geschaatst worden, 
het was mooi zonnig en direct na de zondag dooide het zo snel dat 
op woensdag/donderdag de vorst al volledig uit de grond was…, 
onvoorstelbaar snel.

het water die is ontstaan door wind 
of watervogels die het water open-
houden. Een bijt slaat men met een 
bijl in het ijs om open water te ma-
ken, om een vijver te beluchten of 
ook voor watervogels. Waar de uit-
drukking “Een vreemde eend in de 
bij” vandaan komt moet u zelf maar 
eens opzoeken via Google, leuke om 
te weten.

Vogels in het voorjaar
In onze tuinen zien we nu merels 
(vaak al aan het nestelen), kool- en 
pimpelmezen, heggemussen, huis-
mussen, roodborstje en winterko-
ninkje. Verder eksters, houtduiven, 
turkse tortels en kraaiachtigen. In de 

weilanden komen de eerste echte 
weidevogels als grutto, tureluur, kie-
veit en scholekster weer terug. In gro-
tere wateren zijn nog heel veel smien-
ten (eendensoort). Aan de oostkant 
van Limmen, nabij de voetbalvelden 
en bosranden zweven vier grote bui-
zerds en maken een “klagend en flui-
tend” geluid. Op de weilanden fou-
rageren veel ganzen. En her en der 
dartelen ook de eerste lammetjes. 
De draagtijd van een schaap is vijf 
maanden minus één week. De scha-
penhouder kan aan de kleur op het 
einde van de rug van een schaap zien 
welke ram er gedekt heeft en kan dan 
de draagtijd berekenen.

De groente- en bloementuin
Onze zaden/aardappelen zijn in-
middels door Tuincentrum Nuyens 
uitgeleverd. Er is gespit en gemest 
met koemest, er is gekalkt met DCM 
zeewierkalk met extra magnesium 
voor een goede pH en de magnesi-
um bevordert ook een mooie groe-
ne kleur van het gewas. De kalk is 
een natuurproduct, ook uitstekend 
te gebruiken voor mosbestrijding en 
een extra groeistimulans voor een 
mooi en  groen gazon. Na de jaar-
lijkse spitklus wordt het zaaien ter 
hand genomen, de tuinbonen, de 
peulen, grauwe erwten gaan voor 
eind maart de grond in. Sjalotten en 
plantuien gaan ook geplant worden. 
Begin april kun je de eerste slaplanten 
wel buiten planten. Spinazie zaaien, 
water geven en vochtig houden. De 
warmte van de zon doet alles goed 
ontkiemen. En dan onze delicatesse: 
hagelwitte asperges, waarschijnlijk 
vanaf medio april. Nu gaat het zwar-
te folie over de aspergebedden om 
warmte te vangen. In december zijn 
de bedden bekalkt, goed ingeregend, 
daarna oude stalmest en de bedden 
“opmaken”. Met zoveel natuurlijke 
meststoffen kan het niet anders of 
de planten gaan groeien. Dat wordt 
weer genieten t/m 21 juni a.s. Van 
oudsher werden vroeger in Kenne-
merland asperges geteeld en waren 
de grootste aardbeiencultures van 
Nederland tot begin 60er jaren ook 
in onze gebieden. Door grootscha-
lige woningbouw, bloembollenteelt 
en andere oorzaken is dit allemaal 
verdwenen in ons gebied. Ik blijf erbij: 
de lekkerste asperges komen gewoon 

uit Kennemerland, van pure zand-
grond. Commercieel telen is hier niet 
meer haalbaar, de grond is te schaars 
en te duur.

Grondwaterstand
In de vorige editie schreef ik al over 
de lage grondwaterstand. Helaas, 
ondanks de vele regen in de voorbije 
winter, is de grondwaterstand nog 
altijd laag. Water op de graslanden 
wordt veroorzaakt door een slechte 
bodemstructuur. Op normale gron-
den merk je al vrij snel na veel re-
genbuien dat het water gemakkelijk 
wegzakt en door harde wind ook de 
bovenlaag weer uitdroogt. 

Wieden wat je niet ziet……??
Wat zeg je daar, denkt u wellicht?  
Deze uitdrukking zag ik in de Land-
leven 2021 Almanak, een uiterst leuk 
boekwerkje. Wat wil dit zeggen? Heel 
simpel: blijven schoffelen, ook al zie 
je (nog) geen onkruid. Je zorgt voor 
een losse en luchtige bovenlaag, 
waardoor ontkiemend onkruidzaad 
in de kiem wordt gesmoord. Boven-
dien droogt je (onder)grond ook 
minder snel uit als je blijft schoffelen. 
Probeer het maar. 

Voorjaar, heerlijk, genieten van de 
ontluikende bloemen, planten en bo-
men. Laten we hopen dat onze Hor-

tus Bulborum weer open kan en mag, 
bezoekers ontvangen op gepaste af-
stand moet toch mogelijk zijn. Pak de 
fiets of ga te voet naar buiten, geniet 
van de bloembollenvelden in onze 
omgeving, geniet van de weilanden 
om ons mooie dorp. Bovendien hoe 
meer je loopt, fietst en beweegt, des 
te meer frisse lucht, des te gezonder 
voor lijf en leden.
Ik wens u een heerlijk voorjaar, met 
mogelijk meer mogelijkheden voor 
ontmoeting, met minder beperkin-
gen. En dan op weg naar een onge-
twijfeld mooie en lange zomer, posi-
tief blijven beste mensen. Zorg goed 
voor elkaar, maar ook voor jezelf.

Kees G. Kroone
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Dusseldorperweg 64 • 1906 AL Limmen
info@vredeburglimmen.nl

Tel. 072-505 1950

www.vredeburglimmen.nl

Familiefeest, bruiloft, 
jubileum, bedrijfsfeest 

of verjaardag?  
Alle opties zijn bespreekbaar!

Een zwaar onderschat partyjuweel met 
prachtig balkenplafond en houtwerk 

in het hart van Limmen!

Een sfeervol feest?
Wij hopen u snel weer te mogen verwelkomen!

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. 
I.v.m. de onzekerheden rondom corona kunnen reserveringen 

kosteloos geannuleerd worden!

H
Kijk voor meer informatie op heerenvanlimmen.nl

Heeren
vanLimmen  

✆ 072 505 5220
contact@heerenvanlimmen.nl
heerenvanlimmen.nl

Vergadering | Verjaardag | Toneel | Uitvaart
Feesten | Optredens | Buffetten | Bruiloften

Wij hopen
weer snel

evenementen
te kunnen

organiseren...! 
Neem voor vragen of boekingen

contact op met Marieke.

BISTROLIMMEN.NL

Bistro Limmen Rijksweg 7 
1906 BC Limmen
Tel. 072-5055373

info@bistrolimmen.nl

Liefs en tot snel! 
Ageeth & Dimitri
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Ja, hoe zijn Dimitri en Ageeth en hun 
medewerkers tot nog toe door deze 
crisis gekomen? We vragen het hen 
op de man af.

Als jullie een jaar achter om kijken, 
hoeveel maanden zijn jullie dan totaal 
gesloten geweest?
In totaal 8 maanden, vreselijk…. De 
eerste twee weken voelt nog als va-
kantie… totdat duidelijk wordt dat we 
in een maandenlange sluiting terecht 
zijn gekomen.

Kwamen jullie in aanmerking voor 
steun vanuit de Rijksoverheid en kwa-
men de betalingen vlot door? Was dit 
pakket voldoende om de kosten te 
dekken?
Om onze jongens en meiden door te 
kunnen betalen hebben we gebruik 
kunnen maken van de NOW regeling, 
dit was vlot geregeld. Voor de TVL re-
geling kwamen we niet in aanmerking 
dus wat dat betreft is het wat beperkt 
gebleven helaas.

Hoeveel medewerkers staan er op de 
loonlijst en is het mogelijk deze aan te 
houden tot we weer kunnen dineren? 
Wat hebben jullie kunnen doen in de 

periode van totale lockdown?
We hebben 6 medewerkers op de 
loonlijst staan, deze hebben we ge-
lukkig aan kunnen houden en dus ook 
door kunnen betalen d.m.v. de NOW 
regeling. Wij hebben flink geklust en 
geschilderd, het pand buitenom ge-
schilderd, nieuwe magazijnen gecre-
eerd en de toiletten lekker opgefrist 
en geschilderd, prachtig geworden, 
dat dan wel!

Hebben jullie ook nog belangrijke 
partijen/feesten gemist? Zijn deze 
wellicht doorgeschoven naar een an-
dere datum?
Ja helaas hebben we een aantal gro-
tere etentjes gemist, hier hebben we 
er inderdaad een aantal doorgescho-
ven maar de vraag blijft voorlopig 
met hoeveel personen je samen mag 
komen binnen de horeca dus wan-
neer dit weer echt kan..?
Ook hadden we natuurlijk heel veel 
“gewone” reserveringen staan die 
moet je dan met lood in je schoe-
nen afbellen. En niet te vergeten de 
kerstdagen! Daar kijkt iedereen altijd 
al maanden naar uit, vergt veel voor-
bereiding en planning, dat rondje af-
bellen zal ik nooit meer vergeten, die 

avond hadden we echt een borreltje 
nodig als troost.

Is er door jullie “bewust” niet geko-
zen voor afhaal/bezorgen van maaltij-
den en dranken?
Wij hebben dit natuurlijk overwogen 
maar onze visie is heel duidelijk; bij 
ons beleef je een complete avond uit, 
die beleving mist als we het eten in 
een tasje meegeven en je het thuis 
op een bordje schuift of nog erger, 
uit het bakje lepelt….

Is er begrip voor de maatregelen van 
de Rijksoverheid, of hebben jullie sug-
gesties?
Als horeca zijn wij een van de hardst 
getroffen sectoren, het beleid had in 
onze optiek wel wat gelijker kunnen 
zijn, samen de pijn verdelen dus. We 
waren in maart de eerste die dicht 
moesten en staan nu weer achter-
aan om open te kunnen dat gevoel 
overheerst wel echt in onze branche. 
Maar ga maar eens in de schoenen 
staan van de heren en dames die daar 
over beslissen... je doet altijd iemand 
tekort natuurlijk.

De horeca zou toch gemakkelijk met 
een 1,5 meter afstand open kunnen, 
hoe kijken jullie hier tegenaan? 
Wij zeggen al langer dat we gemak-
kelijk open kunnen, 1,5 meter met 
mondkapjes, overal desinfectiemo-
gelijkheden, registreren van namen, 
maximum aantallen, één huishouden 
regel, alles op reservering, opletten 
en corrigeren daar waar nodig, dit 
hebben we in de zomer toen we even 
open mochten zijn bewezen. Het ging 
toen ook niet om de horeca maar de 
bewegingen er omheen. Dus laat ons 
maar “bewijzen” dat we het kunnen 
zou ik zeggen!

Hebben jullie begrip voor de maat- 
regelen tegen de Covid-19 pandemie?
Het corona virus is absoluut niet iets 
om mee te sollen dat mag duidelijk 
zijn. Op een gegeven moment moet 
je als overheid wel realistisch blijven 
en ook naar de economische belan-
gen gaan kijken. Er gaat nu te veel 
(onnodig) stuk en dat beeft nog wel 
even door maar wij zijn een veer-
krachtig volkje.
Ook willen we alle mensen die lieve 

kaartjes, mailtjes, telefoontjes en 
zelfs bloemen stuurden in deze zwa-
re periode bedanken voor hun steun! 
Wij staan te popelen om weer open 
te gaan! Zodra we groen licht krijgen 
zullen we absoluut direct de deuren 

Het horecateam, geleid door 
Dorien Kerssens-Winder, staat 
te popelen om open te gaan, 
maar ja, het kan nog even niet 
of is er perspectief? Dat hoopt 
iedereen, zowel de gasten als 
de horecamensen. Inmiddels 
zwaait Dorien alweer 15 jaar 
de scepter in het fraaie “Vre-
deburg”, een monumentale 
stolpboerderij anno 1868, waar 
het dak gedragen wordt door 
een zgn. dubbel vierkant. De 
boerderij verkeert in een uitstekende staat van onderhoud en 
is eigendom van de Stichting “Vredeburg”. De gehele beneden-
verdieping is in gebruik bij de Stichting Welzijn Ouderen Limmen 
voor de aktiviteiten van de senioren. In de nostalgische en zeer 
sfeervolle bovenzaal is ruimte voor vergaderingen, filmvertonin-
gen, bridgeclubs, gemeentelijke bijeenkomsten, maar ook feesten 
en partijen. Ook zijn er diverse uitvaarten gedaan. Alles altijd tot 
in de puntjes verzorgd, met catering uit eigen huis en ingebracht 
vanuit een restaurant of cateringbedrijf. Alles is eigenlijk mogelijk 
in ”Vredeburg”. Inmiddels staat het horecateam al een jaar stil, 
niets is mogelijk op dit moment. Dat is dan ook een goede reden 
om Dorien en haar team te vragen naar hun bevindingen van het 
afgelopen jaar en hoe zijn financieel allemaal kunnen bolwerken.

Bistro Limmen
Sedert 2017 zwaaien Dimitri en 
Ageeth de scepter in Bistro Lim-
men, gelegen aan het begin (of 
einde…) van Limmen, Rijksweg 
7, direct naast de antiekhandel 
en de bloemenwinkel. Gratis 
parkeren direct voor de deur 
en in de omgeving. Tijdig reser-
veren is het advies, de bistro is 
niet alleen populair, maar ook 
beperkt in het aantal gasten, in 
totaal 45 en buiten op het ter-
ras aan het westen, heerlijk in 
de zon en beschut tegen wind, nog eens 30 couverts. Gastvrijheid 
staat hoog in het vaandel. U kunt hier individueel maar ook met 
een gezelschap genieten van de voortreffelijke keuken en uiterst 
prettige bediening. Spijzen en wijnen/dranken gaan hier hand in 
hand. En ook nog eens betaalbaar. Maar ook bij Bistro Limmen is 
het kommer en kwel door het Corona virus. Maar zij laten zich niet 
uit het veld slaan. Er komen zeker ook weer betere tijden aan. Dus, 
zodra het kan: direct reserveren! 

weer openen en is iedereen weer van 
harte welkom om de gezellige avon-
den te beleven zoals wij dit al jaren 
samendoen.
Liefs en tot snel! Ageeth & Dimitri
Bistro Limmen

Horeca Vredeburg

Hebben jullie nog iets kunnen organi-
seren sedert de eerste lockdown van 
medio maart 2020? 
Nee helemaal niets. Er is driemaal 
een bridgeavond geweest op afstand 
en toen kwam de volgende lockdown. 
En daarna is er jammer genoeg niets 
meer geweest.

Komt Horeca Vredeburg ook nog in 
aanmerking voor financiële compen-
satie? Zijn jullie daar iets mee opge-
schoten? 
Ja we krijgen NOW steun en hiervan 
kunnen we bijna alle kosten betalen. 
Behalve de pacht aan de stichting die 
zo coulant is dat wij die op dit mo-
ment niet hoeven te betalen. Daar 
zijn we uiteraard heel blij mee en ook 
dankbaar voor.. 

Hoeveel feesten of partijen hebben 
jullie moeten annuleren? Zijn er ook 
nog doorgeschoven naar een nieuwe 
datum? 
Diverse mooie feesten zijn geannu-
leerd. We hadden voor de zomer van 
2020 veel partijen staan, helaas die 
vonden geen doorgang. En er zijn een 
paar datums doorgeschoven. Daar 
zijn we blij mee, nu nog afwachten of 
het ook daadwerkelijk op termijn zal 
kunnen.

Normaal kunnen er 125 personen op 
de bovenverdieping, hoeveel is dat 
maximaal bij 1,5 meter afstand? Is dat 
mogelijk bij een feest of partij? Denk 
je dat er dan mogelijkheden zijn?
Maar dan zou je bijna niet kunnen lo-
pen…..We hebben nog een wijn/bier 
avond gehad in september vorig jaar 
met 50 personen. Die konden dus op 
afstand zitten. De meeste tafels wa-
ren groepjes van 4 die bij elkaar hoor-
den. Echt gezellig is het niet dat zul je 
begrijpen.

Kunnen jullie deze crisis financieel 
overleven? 
Ja, daar gaan we natuurlijk voor. We 
strijden gewoon door, er komen ab-
soluut ook weer andere tijden.

Wat hebben jullie in de voorbije 
maanden wel kunnen doen in het ge-
bouw?
De vloeren zijn nog eens extra onder 
handen genomen De trap is opnieuw 
gelakt. De bovenverdieping is weer in 
een perfecte conditie, laat maar ko-
men de gezelligheid van het ontvan-
gen en bedienen van mensen, ieder-
een is meer dan welkom!

Begrijpen jullie de overheidsmaatre-
gelen?
Ja, helaas, maar het kan niet anders. 
Wij hebben er ook alle begrip voor. 
Maar het is zuur voor elke onderne-
mer, niet alleen de horeca, het treft 
ook al onze (toe)leveranciers.

Zijn jullie als horeca onevenredig 
hard getroffen?
Inderdaad, maar dat geldt ook voor 
onze cliënten, die op de gezellige din-
gen afkwamen.

Kunnen mensen alweer bij jullie iets 
bespreken, vastleggen onder voorbe-
houd e.d.?
Natuurlijk kunnen zij altijd bellen/
mailen. We bespreken alles onder 
voorbehoud. En daar zijn geen an-
nuleringskosten aan verbonden. We 
horen graag van de lezers!

Fijn dat er aan on ze branche aan-
dacht is besteed in de LOV krant. 
Maar wij denken uiteraard ook aan 
alle andere winkels en bedrijven die 
ernstig getroffen zijn. Wij kunnen 
niet wachten om onze gasten weer 
te kunnen ontvangen, niet allen voor 
feesten, maar ook voor bridgen en 
vergaderingen. Samen nog even 
doorbijten, we komen hier doorheen 
met elkaar! Wij zijn altijd bereikbaar: 
072 5 05 19 50.
Kijk ook eens op onze mooie website: 
www.vredeburglimmen.nl

Deze horeca-pagina's zijn mede mogelijk gemaakt 
door de gemeente Castricum.
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Meer dan 40 jaar geleden begon Adri Hopman zijn eigen  
makelaarskantoor in Castricum. Tegenwoordig is ons bedrijf 
met vestigingen in Castricum, Heiloo en IJmond uitgegroeid 
tot een van de grootste makelaarskantoren in de regio.

In 2021 viert Hopman ERA Makelaars haar 40-jarig bestaan 
en dat vieren wij met u. Wie jarig is trakteert! Als u uw huis 
aan- of verkoopt via één van onze kantoren krijgt u bij een 
succesvolle transactie in 2021 een deurportret en een spon-
sorbedrag van € 40,- te besteden aan een goed doel naar 
keuze.

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

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

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

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

DeurportetDeurportret

Scan de code voor meer informatie 
over onze acties

Like & Dine

Maak kans op 
een diner voor 

4 personen!

Deurportret
Een waardevolle herinnering aan uw oude woning of een 
mooie start van uw nieuwe woning. Uw deurportret laten wij 
maken door fotograaf Marleen Bos uit Limmen. 

Sponsoractie
Een bedrag van € 40,00 dat u kunt schenken aan een goed 
doel naar keuze. Dit kan een sportvereniging of stichting zijn. 
Eind 2021 schenken wij dit bedrag namens u aan het goede 
doel van uw keuze. 

Mijn naam is Rianne Sprengers, 
sinds maart ben ik werkzaam bij 
Hopman ERA Makelaars. Na 7 
jaar in de makelaardij in Haarlem 
te hebben gewerkt, heb ik de 
stap genomen om lekker dichtbij 
huis te gaan werken. Ik kijk 
ernaar uit om u te mogen 
ontmoeten. Wie weet spreken 
we elkaar snel via de telefoon.

Even voorstellen

KookKönst Limmen
Een horecaman en -vrouw in 
hart nieren, dat zijn Toon Könst 
en Georgina Könst-van der Wa-
gen, gastheer en gastvrouw in 
één. Toon is altijd al met horeca 
verweven geweest, Georgina is 
het geworden nadat zij elkaar 
hebben leren kennen. Inmid-
dels zijn zij alweer 6 jaar samen 
dagelijks actief in hun kookstu-
dio aan de Dusseldorperweg 75 
(recht tegenover cultureel cen-
trum “Vredeburg”). Ruim gra-
tis parkeren in directe omgeving, dus altijd bereikbaar. Zij maken 
alles klaar op bestelling, leveren ook af aan huis en bij buffetten: 
u heeft nooit afwas, dat doet KookKönst voor u. Maar nu helaas 
even niet. Want ook zij zijn hard getroffen door het Corona virus, 
geen feesten en partijen thuis, geen catering in horecabedrijven. 
Gelukkig nog wel altijd afhalen of bezorgen van soepen en royaal 
belegde broodjes, maar op veel kleinere schaal, immers iedereen 
is beperkt in het ontvangen van het aantal gasten. Ja, hoe komen 
Toon en Georgina deze crisis door. Zeker ook door allebei positief 
in het leven te staan met een blik op de toekomst, deze crisis moe-
ten wij met elkaar doorkomen is het devies. Maar het kost wel veel 
geld en hoofdbrekens. Tijd dus om hen beide te vragen naar hun 
bevindingen en ervaringen in deze zware tijden.

Hebben jullie slapeloze nachten ge-
had de afgelopen tijd? Huis in Uit-
geest verkocht, nieuw huis in Limmen 
gekocht, omzetdaling naar bijna nul, 
vooruitzichten nog niet erg hoopge-
vend. Wat geeft jullie kracht? 
Uiteraard want je moet toch iedere 
maand weer zowel zakelijk als privé 
alle kosten betalen. En we hadden net 
in januari een paar nieuwe investerin-
gen gedaan. Tijdens de 1e lockdown 
konden we ons heel goed vermaken 
met het klussen in ons nieuwe huis. 
In de zomerperiode dat er wat meer 
mocht merkten wij gelukkig dat onze 

gasten nog graag een feestje wilden 
vieren maar dan in zeer beperkte ge-
zelschappen. We hebben nieuwe con-
cepten bedacht zoals Chef’s Table bij 
u thuis en Broodje van Toon. Dit con-
cept zijn wij nu aan het optimaliseren. 
We merken dat er nog steeds nieuwe 
klanten bijkomen en de bestaande 
klanten erg enthousiast zijn. En wat 
ook erg belangrijk is: wij hebben er 
zelf ook heel veel plezier in. 

Missen jullie de vaste “kookkönste-
naars”  en hun maandelijkse leerzame 
en vooral gezellige bijeenkomsten? 

Hoe houden jullie de groepen vast 
tot het weer kan en mag?
Ja deze gezellige avonden missen wij 
zeker! Het leuke is ook om de menu’s 
samen te stellen en op zoek te gaan 
naar de juiste ingrediënten. Het houd 
je creatief en je bent bezig met de 
nieuwste trends en ontwikkelingen. 
En natuurlijk missen wij ook de gezel-
lige gesprekken en de spreekwoorde-
lijke oude koeien uit de sloot aan onze 
stamtafel. Het schrijven van de re-
ceptuur is altijd een uitdaging om het 
voor iedereen goed te verwoorden. 
Er zijn verschillende app groepen met 
onze vaste “kookkönstenaars” waarin 
de gemaakte creaties geregeld voor-
bijkomen. En natuurlijk in het voorbij 
gaan in het dorp horen wij regelmatig 
dat iedereen weer staat te springen 
om spoedig te mogen koken. 

Kwam KookKönst ook in aanmerking 
voor overheidssteun? Vinden jullie dit 
een redelijke tegemoetkoming?
Ja wij vallen onder de evenementen 
branche en 95% van onze omzet is 
verloren gegaan door de Corona 
maatregelen. Wat wij ontvangen van 
de overheid is zeer beperkt en zeker 
niet genoeg om alle maandelijkse 
kosten te kunnen dekken. Gelukkig 
hebben wij wel een zeer meedenken-
de en lieve verhuurder die zeer cou-
lant is. Waar wij erg dankbaar voor 
zijn. Maar wij zien onze bankrekening 
iedere maand slinken. 

Jullie zijn heel actief op Facebook 
en Instagram, met o.a. Broodje Toon 
(heel erg lekker en rijk belegd!), is er 
goede response op?
Ja wij hebben dit concept bedacht 
omdat wij dit erg missen in Lim-
men. Een adres waar je lekkere en 
goed belegde broodjes kan afhalen. 
Deze broodjes kunnen wij, als alles 
weer normaal is, erbij blijven doen. 
En tegenwoordig is social media 
erg belangrijk! Het is je visitekaart-

je. Er komen iedere dag toch weer 
vertrouwde en nieuwe gezichten de 
broodjes afhalen. Dus dat is een goed 
teken. Het is altijd moeilijk te meten 
waar klanten je van kennen. Meestal 
is dat toch mond-tot-mond reclame 
(de beste reclame die er is!). 

Crisistijd is ook een uitdaging om na 
te denken wat gaan we straks doen? 
Hebben jullie nog nieuwe plannen op 
het programma staan?
Plannen hebben wij natuurlijk altijd. 
We hebben de afgelopen tijd hard ge-
werkt aan onze nieuwe website. Deze 
is weer helemaal gemoderniseerd en 
up-to-date en voldoet aan alle nieu-
we eisen. Het Broodje van Toon gaan 
wij nog verder uitrollen. Maar omdat 
het nog redelijk uitzichtloos is en de 
regels iedere keer weer verschillend 
zijn laten wij onze nieuwe plannen 
nog even op de plank liggen.

Er zijn veel festiviteiten geannuleerd, 
staat er toch nog iets op het pro-
gramma zodra het weer mogelijk is, 
met andere woorden is de agenda 
toch (onder voorbehoud) gevuld?
Het aantal reserveringen is nihil maar 
dat is ook begrijpelijk. Omdat de Co-
ronamaatregelen het niet toestaan. 
Maar zodra het weer mag zal de agen-
da zeer snel gevuld zijn! Onze gasten 
staan te popelen om het leven weer 
te mogen vieren. Hopelijk mag er in 
de zomer weer iets meer en dan kun-

nen wij weer heerlijk bij onze gasten 
compleet verzorgde bbq’s afleveren. 

Wat zouden jullie nog willen zeggen 
tot de overheid over de aanpak van 
de crisis?
Dat vinden wij een lastige kwestie 
omdat je niet kan weten wat er was 
gebeurd als er vanaf het begin een 
andere koers was gevaren. Was er 
dan wellicht hetzelfde aantal be-
smettingen en ziekenhuisopnames 
geweest? Voor ondernemers is het 
lastig om je iedere keer weer te 
moeten aanpassen aan de regels die 
bedacht worden. En vaak blijkt ook 
dat deze regels in de praktijk niet te 
doen zijn. Als je onderneming vanwe-
ge overheidsmaatregelen gesloten 
wordt dan zou daar ook een andere/
hogere compensatie tegenover moe-
ten staan. Want de ondernemer kan 
hier immers niks aan doen.  Wij zijn 
er klaar voor, we wachten met span-
ning de nieuwe persconferentie(s) af, 
één ding is zeker er komen binnen-
kort versoepelingen. Wij wensen ook 
onze collega’s sterkte en succes voor 
de toekomst!

www.kookonst.nl, tel. 072 5 05 15 19 
en/of 06 20 74 15 11 en 06 12 26 97 22.
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Een veelzijdig horecabedrijf, 
ooit gebouwd als het Parochie-
huis St. Maarten, en 26 jaar 
geleden door de kerk verkocht 
aan de Stichting Dorpshart, 
daardoor behoed voor sloop. 
Het is een aantal malen flink 
verbouwd (veel in eigen beheer 
met vrijwilligers) en nu sinds 
2016 gerund door Marieke van 
Zilt en haar medewerkers. Een 
gebouw met een zaal die ook 
nog een toneel heeft, waar vind 
je dat nog? In de kelder een keuken voor het bereiden van war-
me en koude gerechten. Boven het gebouw is Jongerencentrum 
“Conquista” gevestigd. Vroeger was het ook het thuis voor de 
Carnavalsvereniging en heette dan De Leutbunker. Na de brand in 
de Corneliuskerk van 3 mei 2018 vonden alle kerkvieringen plaats 
in “Heeren van Limmen”. De toneelvereniging De Limmer Plan-
keniers heeft hier onderdak en trekt jaarlijks volle zalen bij de uit-
voeringen. Tot in maart 2020 geheel Nederland bijna tot stilstand 
is gekomen door het Covid-19 virus. Ook “Heeren Limmen” wordt 
hard getroffen. Nu zijn Marieke en haar team er de mensen niet 
naar om bij de pakken neer te gaan zitten, integendeel altijd brui-
send van energie en vol ideeën. Op 10, 11, 12, 15, 16 en 17 maart was 
het bedrijf open…., maar slechts voor het inleveren van de Brief-
stembiljetten voor de 70 plussers binnen de gemeente…. Toch nog 
een klein beetje inkomsten. We zijn eens gaan vragen hoe het gaat 
met Marieke en het team, hoe hebben zij dit bijzondere jaar erva-
ren, teleurstellingen, hoop, teleurstellingen, kortom het was niet 
allemaal rozengeur en maneschijn.

Hoe hebben jullie het voorbij jaar met 
elkaar ervaren. Er zat ook nog een 
privé verhuizing in, ook dat kost geld. 
Hoe was het en hoe gaat het nu?
Heeren van Limmen in combinatie 

vergaderingen, partijen en evene-
menten. Hierin is bijna alles gean-
nuleerd afgelopen jaar en staat het 
bedrijf stil. Dat is wel even wennen 
geweest maar persoonlijk kregen wij 
meer tijd en regelmaat voor ons ge-
zin en onze eigen plannen. Er kwam 
een landelijk gelegen woning op ons 
pad. Wij blijven zeker actief bij Hee-
ren van Limmen!  Want wat missen 
wij de gezelligheid, van ons geweldige 
team collega’s, het contact met de 
klanten en het gezellig praatje. Wij 
hopen iedereen snel weer te kunnen 
ontvangen!

Waren de NOW of andere regelingen 
ook op jullie van toepassing en heeft 
dat jullie gered?
Heeren van Limmen komt in aanmer-
king voor regelingen vanuit de over-
heid. Het is fijn dat dit er is alhoewel 
een druppel op een gloeiende plaat 
en zeker lang niet kostendekkend. 
De inkomsten voor het bedrijf zijn 
geheel weggevallen. Voor Corona 
waren wij een gezond bedrijf zonder 
grote (wurg) contracten. Dit beperkt 
de schade in de vaste lasten. De re-
serves die wij hadden opgebouwd de 
laatste jaren verdwijnen snel tijdens 
deze crisis. 

Zijn er veel feesten geannuleerd? En 
er is ook geen kermis gevierd, ook dat 
kost geld.
Alle activiteiten in onze agenda van 
2020 zijn geannuleerd. Tijdens een 
feestje moet je je vrij kunnen bewe-
gen. Wij willen gastvrij zijn en niet de 
klanten moeten sommeren op hun 
plaats te blijven en hen te wijzen op 
anderhalve meter.  Het risico tot be-
smetting van Corona kan grote gevol-

gen met zich meebrengen. Het zou 
vreselijk zijn als er meerdere mensen 
een Corona besmetting hebben op-
gelopen doordat ze bij ons bedrijf zijn 
geweest. Hierdoor hebben wij geko-
zen dan ook geen kermis te vieren. 
Ons terras was wel open voor een 
kermisborrel. 

Hoe ziet de agenda ervoor 2021 uit, 
waarschijnlijk alles onder voorbe-
houd geboekt? Denken jullie dat er 
een stip aan de horizon is of spoedig 
komt? Ligt het in de lijn er verwach-
ting om ook in 2021 kermis te kunnen 
vieren?
Laten wij hopen dat de inentingen en 
uitbreidingen van testen in Neder-
land spoedig verlopen waardoor er 
meer ruimte ontstaat om activiteiten 
te kunnen organiseren. Dan gaan wij 
zeker weer aan de slag!

Zijn er nog grote onderhoudsprojec-
ten binnen of buiten geweest gedu-
rende het voorbije jaar?
Plannen die er zijn staan nu op een 
laag pitje, wij moeten eerste bekijken 
hoe we uit deze periode vandaan ko-
men.

Hebben jullie een grote loonlijst of 
werken jullie veel met ambulante me-
dewerkers, d.w.z. op afroep? 
Wij werken met een supermooi en 
fijn team! Collega’s werken bij ons 
op oproepbasis. Allemaal kijken wij 
ernaar uit om snel weer met elkaar 
te kunnen afspreken, bij te kletsen en 
onze gasten kunnen bedienen.

Kunnen jullie het financieel bolwer-
ken?
Hierbij gaat het niet alleen om ons 

maar ook over Stichting Dorpshart 
welke eigenaar is van het pand. Wij 
zijn door de crisis nauwelijks in staat 
om de huur te voldoen. Gelukkig 
komen wij wel in aanmerking voor 
de lastenverlichting vanuit de over-
heid waardoor wij een deel van de 
vaste lasten kunnen betalen en een 
gedeelte van de huur kunnen afdra-
gen. Door ontvangst van huur kan de 
Stichting Dorpshart ook weer aan zijn 
verplichtingen voldoen. De Stichting 
komt namelijk op geen enkele wijze 
in aanmerking voor subsidies of te-
gemoetkomingen. De Gemeente Cas-
tricum heeft aangegeven dat, mocht 
de nood hoog zijn, zij het belangrijk 
vinden om het pand met zijn bijbeho-
rende functies te behouden en er een 
beroep op hen kan worden gedaan. 

Is er veel motivatie bij jullie en het 
team om er binnenkort hopelijk weer 
vol tegen aan te gaan?
Wat zou het mooi zijn om weer een 
leuk feest te kunnen geven voor Lim-
men. Natuurlijk bruisen wij van de 
ideeën maar het moet wel veilig kun-
nen. Wij hopen dat iedereen uit Lim-
men en omstreken de weg naar ons 
weer weet te vinden voor een feest 
of partij.  In ieder geval kan men nu 
al bij ons terecht voor een vergade-
ring of bijeenkomst. Een uitvaart in 
huiselijke omgeving behoort ook tot 
de mogelijkheden. Onze zaal is ruim 
genoeg en wij beschikken over een 
goed afzuigsysteem.

www.heerenvanlimmen.nl, telefoon 
(072) 5 05 52 20 en/of 06 45 50 60 02

Heeren van Limmen

met onze eigen banen maakte dat 
wij vele werkzame uren achter ons 
hebben liggen in de afgelopen jaren. 
Inkomsten voor Heeren van Limmen 
komen voor een groot gedeelte uit 

EetBarLekker
Wie had ooit kunnen vermoe-
den dat Caroline en haar man 
Rob, na de aankoop en totale 
metamorfose van het bedrijf 
plotseling geconfronteerd zou-
den worden met totale sluiting 
wegens de Corona pandemie. 
Iedereen zou je voor “knetter-
gek” hebben verklaard als je dit 
in januari 2020 gezegd zou heb-
ben. Maar het werd de naakte 
waarheid. Alles, maar dan ook 
bijna alles ging op slot. De ho-
reca werd, geheel onterecht, zwaar getroffen. Nergens is bewe-
zen dat de horeca een groter besmettingsbron was dan overige 
bedrijfstakken, zeker niet de restaurants, laat staan de terrassen 
buiten en met voldoende afstand. Maar toch, het geschiedde. Het 
kostte onze economie, maar ook wereldwijd, miljarden en miljar-
den euro’s/dollars. Een steunpakket van de overheid is welkom, 
maar dekt nimmer de kosten. EetBarLekker, het liep als een trein 
na de verbouwingen, er was grote behoefte aan een gezellig (fami-
lie)restaurant, aan mooie zalen, met de nieuwste technische snuf-
jes en airconditioning door het gehele bedrijf. Het werd angstig stil 
aan de Dusseldorperweg 56. Ja, hoe lang nog??
Hoog tijd om dat aan Caroline Glorie en haar team te vragen.

Caroline, hoe overleven jullie deze 
afschuwelijk moeilijke periode? Zijn 
de steunpakketten voldoende om de 
kosten te dekken?
Nadat wij dicht moesten op 15 maart 
2020 zijn wij meteen omgeschakeld 
en woensdag 18 maart direct begon-
nen met afhalen en bezorgen omdat 
we totaal niet wisten hoe lang dit zou 
gaan duren en wat het financieel voor 
gevolgen zou hebben. Verder hebben 
we van alles verzonnen om in beeld te 
blijven bij de mensen. Met de mobie-
le vrijmibo (=vrijdagmiddag borrel…) 
door het dorp, paashazen, zwarte 
Pieten, eetBarLekker Adventskalen-
der en kerstmenu’s, Oliebollen gebak-
ken, menu special’s, bier/wijn/cocktail 
en ginkissies bijna teveel om op te 
noemen. De steunpakketten zijn niet 
voldoende maar met de steun van de 
mensen uit het dorp en eromheen 
gaan we deze crisis overleven.

Al snel na de eerste lockdown beslo-
ten jullie voor afhaalmenu’s. Dat is fijn 
voor de motivatie van jullie team en 
de keukenbrigade. Is er veel animo 
voor en blijft er ook onder de streep 
nog iets over voor jullie?
Het is goed dat we dat gedaan heb-
ben, als team blijf je gemotiveerd en 
bezig met je vak en het duurt nu al 
een jaar, als we het afhalen/bezorgen 
niet hadden gedaan waren de men-
sen ons waarschijnlijk vergeten door-
dat je uit beeld raakt en waren we er 
waarschijnlijk niet meer geweest.

Ze eten je arm en ze drinken je 'rijk', 
zegt men... is dat ook waar? Waar-
om deze vraag, nu namelijk wel eten, 
maar niet drinken…, of is er ook vraag 
naar jullie mooie wijnen en bieren?
De combinatie eten en drinken maakt 
het aantrekkelijk om nog een horeca-
zaak te beginnen dat “rijk” is echt van 

vroeger. We verkopen in deze corona 
crisis bar-lekkere “kissies” met onze 
speciaal bieren/wijnen/gin tonics en 
cocktails. Samen met heerlijke war-
me en koude hapjes om thuis echt 
van te genieten.

Jullie missen bruiloften, verjaarda-
gen, jubilea, recepties etc. Zijn veel 
data doorgeschoven naar een tijdstip 
zodra het weer wel mogelijk is?
Ja er zijn feesten afgezegd maar 
er zijn er ook doorgeschoven naar 
het najaar, maar de meeste mensen 
wachten toch tot het einde in zicht is 
van de crisis en dan weer een datum 
prikken.

En dan nog kermis vieren in Corona 
tijd. Hoe is dat gegaan? Hield men 
zich goed aan de regels?
Ja deze corona editie was wel een 

hele speciale die je eigenlijk niet hebt 
mogen missen. We hebben er alles 
aangedaan om het zo gezellig moge-
lijk te maken door anders te entertai-
nen d.m.v. Popquiz, Pubquiz, stropdas 
spijkeren, biefstuk ontbijt en gezellige 
iets rustiger muziek, iedereen die ge-
weest is heeft genoten. We hadden 
beveiligers lopen die in de gaten hiel-
den of de gasten bleven zitten en dat 
ging op een paar mensen na eigenlijk 
vrij goed, de mensen hebben bewe-
zen dat je “op je reet” heel goed een 
“feessie” kan bouwen.

Denk je dat er een ongekende toe-
loop zal zijn op de terrassen, zodra 
open, en een maandenlang volge-
boekt restaurant, zodra wij weer mo-
gen dineren, met in achtneming van 
gepaste afstanden?
Ja dat denk ik zeker we hebben het al-

lemaal ontzettend gemist en kunnen 
niet wachten tot alles weer open is.

Ben je “boos” op de overheid, of kun 
je ook begrijpen dat de pandemie 
ernstig is? 
Nee zeker niet boos, ga er maar aan-
staan om het voor iedereen goed te 
doen, dat gaat nooit, maar de horeca 
wordt wel zwaar gestraft terwijl we er 
alles aan gedaan hebben om een vei-
lige omgeving te creëren voor onze 
gasten.

Tenslotte willen wij iedereen ontzet-
tend bedanken die ons het afgelopen 
jaar hebben gesteund en hopelijk tot 
snel!!! Wij zijn er klaar voor! Wil je iets 
met ons bespreken: telefoon 072 5 05 
13 13, of kijk op www.eetbarlekker.nl

Lieve groet team eetBarLekker

De redactie wil graag een woord van dank uitspreken aan de horeca in Limmen voor de spontane 
reacties. Jullie hebben een zwaar jaar achter de rug, het einde is nog niet in zicht, en toch, jullie zijn 
gemotiveerd en positief en opmerkelijk genoeg er is draagvlak voor de genomen maatregelen. 
Gelukkig is dat draagvlak ook nog volop aanwezig bij een grote meerderheid van onze bevolking. 
Ook is het prijzenswaardig dat daar waar gehuurd wordt, jullie een goede regeling met elkaar 
hebben kunnen bereiken. Samen kunnen jullie overleven. Van harte wensen wij jullie alle goeds 
en sterkte voor de toekomst.

Kees G. Kroone
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DIRKSON
LIMMEN
I N S TA L L AT I E T E C H N I E K

Visweg 52 • 1906 CS  Limmen • tel 06 514 783 56

www.dirksonlimmen.nl

Loodgieterwerkzaamheden

CV installaties

Warmtepomp installaties

Sanitaire installaties

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

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.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

• 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

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

U bent welkom!

Bel ons voor een afspraak en kom 
veilig winkelen in onze showroom

072 505 1454
Ook voor bed- & badtextiel 
kunt u een afspraak maken. 

Uiteraard is dit geheel vrijblijvend.

Rijksweg 108 Limmen
Tel. 072-505 14 54
www.slaapkennerlute.nl

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

 

 

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE

REFORMARTIKELEN
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE

STOMERIJDEPOT
UPS VERZENDSERVICE

PASFOTO’S

Wist u dat:
...  wij supplementen hebben die zeer goed helpen tegen 

de klachten van kortademigheid en langslepende 
vermoeidheid na een coronabesmetting?

...  het onzekere tijden zijn en wij voldoende 
paracetemol, vitamine-C, Zink, Vlierbessensap en 
-tabletten en Quercetin tabletten hebben?

...  onze medewerkers u goed kunnen adviseren om uw 
weerstand op peil te houden?

...  ons assortiment homeopathische producten één van 
de grootste van de regio is?

...  ook op het gebied van hooikoorts er diverse opties 
zijn en wij u daar goed over kunnen informeren?

...  u bij ons terecht kunt voor gecertificeerde pasfoto’s 
voor uw officiële documenten?

...  u eigenlijk gewoon eens binnen moet stappen met 
inachtneming van de 1,5 meter regel?

Volg ons op
Facebook!

We controleren de volgende punten:
+  De bandenspanning
+  De ruit en de ruitenwissers
+  Diverse vloeistoffen
+  De verlichting

Meld je auto snel aan: www.aas-schadeherstel.nl/koesterweken/?id=207
De A.A.S. Koesterweken lopen van 22 maart t/m 9 april 2021.

Tijdens de A.A.S. Koesterweken laat je tegen een zeer scherp tarief 
je auto eens even goed in de watten leggen.

Is jouw auto 
toe aan 
een verwen
moment?

De auto krijgt de volgende services:
+  De auto wordt gestofzuigd én gewassen
+  Het interieur wordt op vitale delen gedesinfecteerd
+  We verwijderen een ondiepe kras (max. 20 cm)

Rijksweg 154a  |  1906 BL  Limmen  |  (072) 505 75 10  |  www.kleverlaan.nl

49,-
nu slechts

scan me!
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De online Banenmarkt NHN biedt in 
coronatijden extra mogelijkheden 
voor zowel werkgevers als werk-

zoekenden. Elke werkgever kan zelf 
aangeven naar welke competenties 
hij voor zijn bedrijf op zoek is. Ook 

Beste mensen, de paasactie 2020 
was een groot succes. Het geeft een 
enorm goed gevoel om medemen-
sen, die het niet zo makkelijk hebben, 
blij te kunnen maken met een extra-
tje. In samenwerking met u hebben 
wij 23 gezinnen en 50 alleenstaanden 
fijne Paasdagen kunnen bezorgen. 
Mensen die financieel en ook vaak so-
ciaal in een moeilijke positie verkeren. 
Het  blijkt steeds weer dat er in onze 
omgeving mensen zijn die iets extra’s 
hard nodig hebben. Zelf smachten we 
naar het opheffen van de maatrege-
len in de coronapandemie, maar deze 
groep zit als het ware in een jaren-
lange lockdown.  Het feest van Pasen 
nodigt ook uit om solidair te zijn met 
onze naasten, veraf maar ook dicht-
bij. Daarom blijft dit een jaarlijkse ac-
tiviteit van de werkgroep Caritas.

De parochieraad van de Corneliuspa-
rochie heeft besloten om vanaf het 
Palmpasenweekend weer 30 kerk-
gangers toe te laten. Dit houdt wel 

Doe mee aan de tweede online banenmarkt op 15 april

Op zoek naar werk? Grijp je kans 
bij Banenmarkt NHN!
Donderdag 15 april organiseert het WerkgeversServicepunt 
Noord-Holland Noord (WSP-NHN) voor de tweede keer een on-
line banenmarkt. Net als bij de eerste banenmarkt worden werk-
zoekenden en werkgevers op een innovatieve manier bij elkaar 
gebracht, op basis van competenties.

Werkzoekenden kunnen zich van 23 maart tot en met 8 april aan-
melden op www.banenmarktnhn.nl. 

werkzoekenden voeren hun compe-
tenties in. Het matchsysteem zorgt 
er vervolgens voor dat de werkgever 
via een online videoverbinding kan 
speeddaten met werkzoekenden die 
de gezochte competenties in huis 
hebben. 

Extra services voor werkgevers én 
werkzoekenden
Werkgevers kunnen via een livestream 
een bedrijfspresentatie geven en een 
bedrijfsfilm plaatsen op hun profiel-

pagina op banenmarktnhn.nl. Een 
mooie manier om je als werkgever 
te presenteren! Daarbij is meedoen 
aan dit online event geheel kosteloos. 
Voor werkzoekenden biedt de online 
banenmarkt vacatures vanuit diver-
se branches.Zij kunnen bovendien 
verschillende webinars volgen, over 
online solliciteren en het maken van 
een cv. Ook kunnen werkzoekenden 
een cv check laten doen. Op banen-
marktnhn.nl kunnen werkzoekenden 
daarnaast ook informatie vinden over 
omscholingstrajecten en werken in 
het buitenland. 

Werkgevers eerst aanmelden, 
daarna werkzoekenden
Vanwege de match op competenties 
melden werkgevers zich eerst aan. 
Vervolgens kunnen werkzoekenden 
zich vanaf 23 maart tot en met 8 april 
aanmelden via hetzelfde platform. 
Op donderdag 15 april kunnen werk-
zoekenden in de ochtend drie rondes 
met bedrijfspresentaties en work-
shops volgen. Vervolgens vinden ‘s 
middags de speeddates plaats. Elke 
speeddate duurt maximaal 12 minu-
ten. 

Successen tijdens eerste Banen-
markt NHN 
Met 52 werkgevers, 316 werkzoeken-
den en 441 ‘blind speeddates’ was de 
eerste online banenmarkt, ondanks 
een aantal verbeterpunten, een suc-
ces. De eerste editie leverde veel 
positieve reacties op van zowel werk-
gevers als werkzoekenden. Ook het 
matchen op basis van competenties 
werd positief ontvangen, dit biedt 
mooie kansen in de huidige arbeids-
markt. Tijdens de eerste banenmarkt 
is bijvoorbeeld een kandidaat met 
een verzekeringsachtergrond gaan 
werken in de thuiszorg.

WerkgeversServicepunt NHN
In het WSP-NHN werken gemeenten, 
UWV en de SW-bedrijven samen. 
Zij bieden één aanspreekpunt waar 
werkgevers terecht kunnen met hun 
arbeidsmarktvragen. Adviseurs van 
het WSP-NHN bemiddelen tussen 
werkgevers en werkzoekenden en 
adviseren werkgevers over mogelijke 
subsidies, regelingen en/of begelei-
ding op de werkvloer.

Werkgroep Caritas Corneliuskerk Limmen

Paasactie
I.v.m. de coronamaatregelen hebben 
wij ervoor gekozen om supermarkt-
bonnen te verstrekken. Wij doen een 
beroep op u om ons hierbij te helpen. 
U kunt uw gift overmaken op bank-
rekeningnummer NL32 RBRB 0900 
8330 25 tnv RK H Cornelius inz. PCI 
Limmen.

Blijf de Voedselbank steunen
Achter in de kerk, in de Mariakapel 
staat ook nog steeds de bank waar 
een ieder spullen op kan zetten die 
dan elke week naar de Voedselbank 
gebracht worden.  U zult begrijpen, 
de voedselbank voorziet het gehele 
jaar in een behoefte en u kunt dus 
ook het hele jaar door producten bij 
ons afgeven.
Bedankt voor uw gaven!
Werkgroep Caritas

Vanaf zaterdag 27 maart weer 30 kerkgangers in de Corneliuskerk... 
houdt u wel aan de coronaregels en u dient zich aan te melden!

Wijziging aantal 
kerkgangers...

in dat je je moet aanmelden. Dat kun 
je doen door een briefje met je tele-
foonnummer in de brievenbus van de 
pastorie doen of per e-mail: pastor@
corneliuskerk-limmen.nl
Pas als je van ons bevestiging hebt 
gehad, en aan de coronaregels vol-
doet, (mondkapje bij binnenkomst en 
verlaten van de kerk, handen wassen, 
anderhalve meter afstand houden en 
je laten registreren bij binnenkomst) 
zal je naar je plaats begeleid worden.  
Ook zal je gevraagd worden of je 
geen bezwaar hebt in beeld te komen 
bij Kerk-TV. (AVG-regels). Meld je wel 
aan. Vol is vol. Je krijgt na je aanmel-
ding een bevestiging. Hou nog even 
vol.  We rekenen op uw begrip en me-
dewerking.

Vieringen in de 
Goede Week 2021
van de Corneliusparochie

Zondag 14 april: Palmzondag 
10.00 uur Palmzondagviering 
  
Donderdag 18 april: Witte Donderdag
19.30 uur  Witte Donderdagviering

Vrijdag  19 april:  Goede Vrijdag 
15.00 uur Kruisweg 
19.30 uur Goede Vrijdagviering 

Zaterdag 20 april: Paaswake
21.00 uur  PAASWAKE 
   
Zondag 21 april: Eerste Paasdag
10.00 uur Eerste Paasdagviering 

Maandag 22 april: Tweede Paasdag
10.00 uur Tweede Paasdagviering 

De vieringen zijn ook rechtstreeks 
of later mee te vieren via Kerk-TV 
(Zie onze website: www.cornelius-
kerk-limmen.nl of ga naar www.kerk-
dienstgemist.nl)

We gebruiken op dit moment 
veel te veel materialen en gooi-
en producten na gebruik ge-
woon weg. Dit zorgt voor een 
zware belasting op ons klimaat 
en een tekort aan grondstof-
fen. Dat kan anders! Te begin-
nen bij onze milieustraten.

Startschot ontwerp op 17 maart
Hoe ziet een milieustraat eruit als we 
zoveel mogelijk van de ingebrachte 
spullen willen hergebruiken en repa-
reren? Wethouder Erik Bekkering van 
de gemeente Bergen en wethouder 
Paul Slettenhaar van de gemeen-
te Castricum gaven woensdag 17 
maart het digitale startschot en de 

opdracht aan veertig leerlingen van 
het Technasium in Castricum om een 
nieuwe milieustraat voor de BUCH 
(de gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo) te ontwerpen. 
Het moet een bruisende plek in de 
regio worden, waar hergebruik en 
reparatie van materialen en spullen 
centraal staat. 

Samenwerking met architectenbu-
reau Natrufied
De leerlingen van het van het Bon-
hoeffercollege in Castricum gaan 
hier de komende maanden mee aan 
de slag onder leiding van het Bergens 
architectenbureau Natrufied. Hoe 
ziet het gebouw eruit? Hoe werkt een 
architect aan dit vraagstuk? En hoe 
bouw je die zelf ook weer van her-
bruikbare materialen?

Juni: tentoonstelling maquettes in 
Heiloo
In juni gaan tien groepjes leerlingen 
hun maquettes en posters tentoon-
stellen in Heiloo. Wethouder Bekke-
ring: ‘Gemeente Bergen is samen met 
de gemeenten Castricum, Uitgeest 

en Heiloo aan het onderzoeken hoe 
de milieustraat van de toekomst eruit 
ziet. Je moet echt anders gaan den-
ken over de milieustraat. Stel je voor 
dat je in de toekomst bijna geen con-
tainers meer hebt waarin je spullen 
weggooit. Dat dan de meeste spullen 
ingezameld worden en door lokale 
ondernemers worden opgeknapt en 
een nieuw leven krijgen.’ Wethouder 
Slettenhaar:  ‘Hoe de milieustraat van 
de toekomst eruit ziet, daar hopen 
we veel inspiratie over op te doen 
met deze opdracht. Ik kijk uit naar de 
tentoonstelling!’ 

In juni reiken de wethouders van de 
vier gemeenten gezamenlijk een prijs 
uit aan het beste team. 

Wethouders Erik Bekkering en Paul Slettenhaar geven startschot 

Leerlingen Bonhoeffercollege
ontwerpen nieuwe milieustraat
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• 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

Na een jaar in lock-down is er een 
klein beetje licht aan het einde van 
de tunnel: Thuiswerken is voorlopig 
nog wel de norm, ook als we kunnen 
terugkeren naar een “normale’ samen-
leving en de winkels en kantoren weer 
open kunnen. De verwachting is dat 
we allemaal meer zullen blijven thuis-
werken dan voor de pandemie. 

De vraag om een vaste of flexibele 
werkplek in huis is dan ook bijna stan-
daard bij de interieurplannen die we het 
laatste half jaar hebben gerealiseerd of 
waar we mee bezig zijn. Maar ook als je 
niet van plan bent om je huis te verbou-
wen, verhuizen of aan te passen kun je 
prima creatief en gezond thuiswerken. 

Ik help jullie uiteraard graag een beetje 
op weg! Een gezonde werkplek hoeft 
namelijk helemaal niet duur te zijn. 
Maar het is wel prettig om te weten hoe 
je nek en rugklachten kunt voorkomen. 
Soms kunnen een strijkplank of trip-
trap-kinderstoel al een uitkomst bie-
den. Denk aan een stapel tijdschriften 
of schoenendoos om je laptop op de 
juiste hoogte te brengen.  

Zelf ben ik weer niet het juiste voor-
beeld, daar ik lekker vanuit mijn winkel 
kan werken zittend op een mooie in 
hoogte verstelbare bureaustoel of op 
een zitbal van Vluv, maar ik zit wel vele 
uren achter mijn computer om de vele 
interieurvragen te beantwoorden die 
blijkbaar ook bij deze lock-down horen. 
Een statische houding is niet goed 
voor de doorbloeding, dus de manier 
waarop we zitten is van belang voor de 
zuurstof toevoer van onze spieren. Hoe 
doorbreek je die belemmering?

In eerste instantie is het van groot 
belang een goede werkhouding te vin-
den of eventueel te creëren. Probeer 
daarnaast ook je werk in blokken van 
maximaal 1 uur te plannen en sta na 
een uur even op om bijvoorbeeld kof-
fie of wat anders te pakken, even een 
blik uit het raam of je bij je planten te 

voelen of ze water nodig hebben. Het 
is fijn om af en toe van werkhouding te 
veranderen. 

Zit je thuis op een harde (keuken) 
stoel? Ga dan op een kussen zitten, 
dat vermindert de druk op je benen, 
zorg ervoor dat je goed aan de tafel 
bent aangeschoven zodat je onderar-
men op de tafel rusten. Dat is belang-
rijk om je nek en schouders te kunnen 
ontspannen. Als je meer balans zoekt is 
een luchtkussen zoals de Pil&Ped, ver-
krijgbaar bij Huisvanbinnen een idee. 

Het stimuleert de spieren in beweging 
te blijven en te zorgen voor een recht 
houding. De hoeveelheid steun die het 
kussen biedt is gemakkelijk aan te pas-
sen doordat het kussen opblaasbaar is. 
Heb je nog meer behoefte aan balans? 
Probeer eens een zitbal! Zelf ben ik 
enorm fan van de zitbal van Vluv; niet 
een suf plastic ding zoals je de skip-
pie-bal van vroeger kent, maar bekleed 
met luxe vilt, stof of leder. Je kunt ze 
(op afspraak, uiteraard) komen uitpro-
beren in de winkel. Met een zitbal daag 
je jezelf uit te zitten met beide voeten 
stevig op de grond. Doordat je je even-
wicht moet blijven bijsturen zijn je spie-
ren (ongemerkt) in de weer en af en toe 
lekker wippen of wiebelen is ook een 
prettige afwisseling. Er zijn zelfs fitness 
oefeningen om je lijf te trainen met de 
zitbal of het luchtkussen! 

Meer weten over 
kleine of grote 
aanpassingen om 
prettig en gezond 
thuis de werken? 

We helpen je 
graag op weg! 

Creatief thuiswerken

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 
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Interieurontwerper 
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1906 AW Limmen 
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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!  

SCAN & PLAN

Voor advies of bestellen van verf, behang en kadobonnen
bel: 072 260 50 40 of mail naar melanie@huisvanbinnen.nl

Wij werken uitsluitend 
op afspraak
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Kom eens langs 
voor een proefsessie

Kom eens langs 
voor een proefsessie

Liever vanuit huis therapie? 

Zoutkamer
Het inhaleren van zout werkt ontstekingsremmend, 
vernietigt bacteriën, virussen en schimmels in de 
luchtwegen.

Helpt bij:
ASTMA, BRONCHITIS, COPD, herstel na 
LONGONTSTEKING OF LONGEMBOLIE, 
HERSTEL NA COVID 19, BIJHOLTEONTSTEKING, 
HOESTEN, VASTZITTEND SLIJM, ALLERGIEËN, 
VOORHOOFDSHOLTE ONTSTEKING, andere 
luchtweg gerelateerde klachten. Ook e� ectief bij 
eczeem, psoriasis en andere huidaandoeningen. 

Magnesiuminhalatie
Het inhaleren van magnesium heeft een enorm gunstig 
e� ect op de longen. Het werkt ontstekingsremmend, 
verbetert de bloeddoorstroming, verwijdt de 
bronchiën en verbetert de functie van de trilhaartjes. 
Door het inhaleren komt het magnesium meteen 
in de bloedbaan terecht, waardoor je gehele 
immuunsysteem een boost krijgt (vergelijkbaar met 40 
keer een magnesium supplement).

Helpt bij:
LUCHTWEGKLACHTEN, SPIERKRAMPEN, 
RESTLESS LEGS, HUIDKLACHTEN, OSTEOPOROSE, 
FIBROMYALGIE, REUMA, MIGRAINE, TINNITUS, 
HOGE BLOEDDRUK, DIABETES, STRESS, BURN-OUT, 
HOOG CHOLESTEROL, PARKINSON, ALZHEIMER, 
ECZEEM, PSORIASIS, ALLERGIEËN, HOOIKOORTS

Ontstekingsremmende 
zuurstoftherapie: 
Inhaleer 80 - 90% zuurstof voor een betere weerstand, 
ontgifting, verbetert longfunctie, circulatie, cognitie, 
bespoedigt herstel na ernstige ziekten, remt 
ontstekingen. 

Mooi nieuws is dat u ook al onze 
inhalatietherapieën thuis kunt doen.

Wij bespreken graag de mogelijkheden met u! 

Multi Wave Oscilator: 
Hoge frequentie therapie; ontwikkeld door Nikola 
Tesla. Deze bijzondere machine helpt je lijf te 
ontgiften en zet je immuunsysteem aan het werk. 
Lichamelijke pijnen kunnen zeer snel en e� ectief 
behandeld worden. Ook infecties en wonden kunnen 
bijzonder snel helen. De multi wave oscilator is een 
behandeling voor het gehele systeem!

PROEFSESSIE: 
COMBINATIE VAN TWEE THERAPIEËN 

NAAR KEUZE NU VOOR 

€ 22,50

Thermaal water inhalatie: 
Het inhaleren van thermaal water werkt: desinfecterend, 
reinigend en kalmerend, doodt bacteriën, schimmels en 
virussen, lost slijm op (voornamelijk door de aanwezigheid 
van zwavel), ontstekingsremmend en vaatverwijdend. 
Antioxiderende werking: in het thermaal water zijn veel 
spoorelementen aanwezig. De antioxidanten helpen 
agressieve sto� en te elimineren die schade zouden 
kunnen geven aan cellen en weefsels.

Helpt bij: 
Alle ontstekingen van de slijmvliezen die de onderste en 
bovenste luchtwegen aantasten zoals: astma, bronchitis, 
keelontsteking, laryngitis, opgezette en pijnlijke 
stembanden, ziekten van het ademhalingssysteem, 
middenoorontsteking, rhinitis, allergieën, sinusitis.

NIEUW in Limmen! 

HEEFT U LAST VAN 
LUCHTWEGKLACHTEN?
HEEFT U LAST VAN 
LUCHTWEGKLACHTEN?

WAAROM JE JUIST NU MOET 
WERKEN AAN JE WEERSTAND!
Corona... Opvallend is het hoe weinig er gesproken wordt over het verhogen van je weerstand, 
waardoor je beter beschermd bent tegen ziekteverwekkende organismen zoals o.a. corona.

Het coronavirus nestelt zich in de longen.
Wat betekent dat het NU juist belangrijk is om je luchtwegen zo 
schoon mogelijk te houden en te krijgen. Wij kunnen u daarbij 
ondersteunen met behulp van onze inhalatietherapieën. 
Longen zijn geweldig om gezonde sto� en/ mineralen aan het 
lichaam toe te voegen. Zo behandel je actief het aangedane 
weefsel in de longen en tevens het gehele systeem!

*Annie Roozing (70 jaar) last van chronisch hoesten
Dag in dag uit was ik aan het hoesten. Ik sliep er niet van, 
gebonk in mijn hoofd, alles zat vol! 4 keer kreeg ik een 
kuur antibiotica en prednison. Ook kreeg ik 2 pu� ers en 
neusspray. Bezoek aan de longarts en kno arts leverde niks 
op. Als ik zo zou blijven hoesten zou ik worden doorgestuurd 
naar de hoestkliniek in Zwolle. Ik hoestte inmiddels al bijna 
4 jaar! Oktober 2019 ben ik begonnen in de zoutkamer. Als 
ik in de zoutkamer geweest was kwam er enorm veel slijm 
los elke keer en dit werd steeds minder. Een aantal maanden 
verder kan ik zeggen dat ik helemaal geen klachten meer 
heb. Mijn pu� ers en neusspray heb ik letterlijk in december 
al in de prullenbak gegooid. Ik merkte dat ik juist moest 
hoesten van mijn pu� ers.

*Wil de Boer (64 jaar) Klachten na longontsteking
5 jaar geleden liep ik een � kse longontsteking op. Na 
een lang traject knapte ik enigszins op, maar ik bleef 
klachten houden. Via mijn zus kwam ik bij Marleen 
in zoutkamer Hoorn terecht. Na een maand intensief 
bezoek kan ik zeggen dat mijn klachten weg zijn.

Wat betekent dat het NU juist belangrijk is om je luchtwegen zo 
schoon mogelijk te houden en te krijgen. Wij kunnen u daarbij 

Longen zijn geweldig om gezonde sto� en/ mineralen aan het 
lichaam toe te voegen. Zo behandel je actief het aangedane 

Michiel Gunning en Marga Scheide 
(Luv; de bekende popgroep uit de 70’s/ 80’s) 
bezoeken Halomedics wekelijks. 
“Om de conditie van onze longen zo goed mogelijk 
te houden, bezoeken wij Halomedics in Limmen.”
Komende uit ‘t Gooi hebben wij het uurtje rijden 
een paar keer per week er graag voor over.

Over ons
Halomedics, opgericht in januari 2017 door 
Kim Zandbergen, is een bedrijf gespecialiseerd 
in natuurlijke inhalatietherapieën met 
vestigingen in Limmen, Schagen en Hoorn.

www.halomedics.nl

””
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u telefonisch 

of per e-mail (info@halomedics.nl) contact met ons opnemen.

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

*

Marathonloopster Jill Holterman uit Eg-
mond aan den Hoef kan door de steun 
van de lokale sponsors Tervoort Eg-
mond, Kleverlaan, FDS Signmakers en 
NXT (het duurzame mobiliteitsconcept 
van GP Groot) voortaan duurzaam naar 
haar trainingen en wedstrijden rijden.
Jill droomt van deelname aan de Olym-
pische Spelen in Parijs in 2024 en om dit 
ook waar te maken, heeft ze in 2019 het 
rigoureuze besluit genomen om haar 
baan als advocate op te zeggen en zich 
volledig op de sport te richten. En dat 
bracht meteen resultaat! Begin 2020 
kwalificeerde ze zich voor het Europees 
Kampioenschap op de halve marathon. 
Deze werd helaas afgelast vanwege de 
COVID-pandemie. Toen vervolgens de 
Olympische Spelen van Tokio werden 
uitgesteld, heeft Jill besloten eerder te 
debuteren op de marathon en liep ze in 
Valencia afgelopen december een tijd 
van 2:34’52.

Bouwbedrijf Tervoort Egmond, Autobe-
drijf Kleverlaan uit Limmen, FDS Sign-
makers uit Warmenhuizen en NXT (het 
duurzame mobiliteitsconcept van GP 
Groot) hebben de krachten gebundeld 
om Jill te ondersteunen bij het waarma-
ken van haar Olympische droom. Cor 
Tervoort: “We hebben respect voor de 
passie en inzet van Jill en de opofferin-
gen die ze doet om haar doel te bereiken. 
We hebben daarom met Jill overlegd 
hoe we ons steentje aan haar route bij 
kunnen dragen. Daaruit bleek al snel dat 
Jill hecht aan duurzaamheid, een thema 

dat ook centraal staat bij de sponsors.” 
Sinds kort rijdt Jill dan ook rond in een 
100% elektrische Renault Zoë van Kle-
verlaan Lease. Voor het laden kan Jill 
terecht bij Tervoort Egmond, zo’n 300 
meter vanaf haar woning, waar de 1.100 
zonnepanelen op het bedrijfspand van 
Tervoort duurzame stroom produceren. 
De overige duurzame stroom kan Jill in 
heel Europa laden met de laadpas van 
NXT, het onderdeel van GP Groot dat 
zich richt op duurzame mobiliteit. FDS 
Signmakers heeft ervoor gezorgd dat de 
auto een fantastische uitstraling heeft 
gekregen en Kleverlaan houdt de auto in 
topconditie.

Door haar debuutresultaat op de ma-
rathon in Valencia, krijgt Jill de kans om 
deel te nemen aan een speciaal ingelaste 
marathon in Hamburg op 11 april. Hier-
bij zal Jill een ultieme poging doen zich 
al eerder dan Parijs te plaatsen voor de 
Olympische Spelen, namelijk die van To-
kio in 2021. Ze zal daarvoor in Hamburg 
onder de limiet van 2.28,30 moeten lo-
pen. "Het is een one shot, one opportu-
nity, waarbij ik alles op alles zal zetten om 
de vereiste limiet te lopen. Ik ben enorm 
dankbaar voor de steun die ik nu krijg en 
zal waarschijnlijk straks elektrisch naar 
Hamburg af kunnen reizen” geeft Jill 
aan. De sponsors wensen Jill uiteraard 
alle succes toe bij haar uitdaging in Ham-
burg!

Lees alles over de Olympische droom 
van Jill op: www.jillholterman.nl

Op de foto van links naar rechts: Jan Kleverlaan, Marcel Wester (GP Groot), Cor Tervoort 
en Jill Holterman. Fotografie: Cor Mooy

Marathonloopster 
Jill Holterman 
duurzaam mobiel

Join us helpt jongeren die zich eenzaam 
voelen met het maken van vrienden. In 
Nederland voelt 8% van de jongeren tus-
sen de 12 en 25 jaar zich chronisch een-
zaam. Deze jongeren voelen zich dag-in-
dag-uit alleen en weten niet hoe ze dat 
moeten veranderen. Join us brengt hier 
verandering in door jongeren samen te 
brengen en hen te helpen sociaal sterker 
te worden! 

Sociaal sterker worden
Join us helpt jongeren die het lastig 
vinden om contact te maken met leef-
tijdsgenoten. In de gemeente Castricum 
starten vanaf april 2021 twee groepen: 
een voor jongeren tussen de 12 en 18 
jaar, en een voor jongeren tussen de 18 
en 25 jaar. Iedere twee weken ontmoe-
ten de jongeren elkaar bij Ontmoetings-
centrum Conquista. Samen doen ze 
allerlei activiteiten die ze zelf bepalen 
en organiseren. Tijdens de avonden zijn 
er ervaren begeleiders aanwezig die de 
jongeren helpen met het verbeteren van 
hun sociale vaardigheden.

Drempelvrees
“Ik vond het spannend om naar Join us 
te gaan. En ook een beetje stom!”, zegt 
Lisa (17 jaar). Ze vertelt: “Voordat ik naar 
Join us ging had ik geen vrienden. Ik wil-
de dat wel graag, maar wist niet hoe ik 
het moest aanpakken. Tot ik hoorde van 
Join us. Ik vond het een beetje stom om 
te gaan. Ik had toch geen probleem? Ge-
lukkig ben ik gegaan. Ik voel me prettig in 
de groep en heb er leuke vrienden ont-
moet waarmee ik afspreek, ook buiten 
Join us.”

Kom erbij. Join us!
Ben je nieuwsgierig naar Join us? Ieder-
een is van harte welkom! Jongeren kun-
nen zich gratis aanmelden via de web-
site. De groepen van Join us Castricum 
starten in april 2021.
Op www.join-us.nu vind je meer infor-
matie en veel ervaringsverhalen van jon-
geren. Join us Castricum werkt samen 
met Stichting Welzijn Castricum. Join 
us is ook actief in steden als, Dordrecht, 
Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.

Join us start in Castricum in samenwerking met Stichting Welzijn Castricum  

Maak vrienden bij Join us
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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

Altijd een kindcentrum bij jou in de buurt! 
Je vindt ons in Akersloot, De Rijp, Egmond aan den Hoef, Groet, Heerhugowaard, Heiloo, Limmen,  
Schermerhorn, Tuitjenhorn, Waarland, Warmenhuizen, Westbeemster en Zuidschermer.

één in opvang en onderwijs! ©
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www.blosse.nl

•  Professionele opvang 
•  Vanaf 6.30 open! 
•  Warme maaltijden  
    (tegen vergoeding) 
•  Grote speel‐ en beleeftuin 
•  Babygroep met rust,  
    reinheid en regelmaat 
 
 
 
 
 
 
•  Peutergerichte activiteiten 
•  Keuze uit horizontale of  
    verticale groep 
•  Doorgaande ontwikkelings‐ 
    begeleiding naar de twee  
    basisscholen in Limmen
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Lage Weide 1b 
Limmen 
T 072 ‐ 505 24 18 
 

Zin in de tuin?
Wij zijn open!

Bel ons even 072 505 24 84,
dan plannen wij uw bezoek!

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!


