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Wie-o-Wie
is baby

van de maand
maart?

Alles wat ik 
doe

begint bij
illustreren'

De natuur
om ons

heen

VOORJAARS-EDITIE

krantkrant

“Men maakt regels 
voor anderen

en uitzonderingen 
voor zichzelf...”

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

Weekendje weg Kiev
Sinds twee weken staat de wereld op z’n kop. Het lijkt alsof 
ik in een parallel universum leef. Enerzijds het (hopelijk 
voorgoed) einde van het corona tijdperk. Mondkapjes 
zijn richting de achterbak van de auto verdwenen en de 
vakantie is geboekt. Anderzijds Oekraïne. Pure ellende, 
pure wanhoop, pure angst. Al dagenlang neem ik het 
nieuws tot me. Ik lees en luister me suf, probeer het 
allemaal te duiden. Hoe is het zo ver gekomen, wat bezielt 
zo’n man, waarom gebeurt dit, wat zijn de scenario’s?  
Inmiddels zijn hoogleraar geschiedenis Beatrice de Graaf 
en generaal buiten dienst Mart de Kruif duiders waar ik iets 
mee kan. Het voelt raar om in de prille lentezon te genieten 
van een post corona biertje op het terras. Er hangt een 
donkere wolk boven. Het geeft hoop om te zien hoeveel 
mensen begaan zijn met Oekraïne. Krachtige gebaren 
links en rechts. Maar wat kan ik doen? Volgens mij zijn er 
al voldoende vuilniszakken met ongesorteerde kleding en 
afgedankte knuffels richting Polen verzonden. Giro 555 gaat 
ook goed, maar Ik wil direct impact hebben. Mijn oog valt 
op een actie van Airbnb: boek een weekendje Oekraïne, 
kom niet opdagen en je steunt direct iemand financieel. 
Gelijk gedaan. Op 11, 12 en 13 maart ga ik als spookgast een 
weekendje weg naar Kiev. Mijn host stuurt de bevestiging 
en sluit af met de woorden: we will fight till the end… Ik 
word er stil van en hoop dat Andrev en al zijn landgenoten 
snel verlost zijn van deze waanzin.

Michel Welgraven

Voor alle motorrijders uit Limmen en 
omstreken heeft motortoerclub De 
Zuchtende Man wederom een prach-
tige eendaagse toertocht in de maak. 
We kunnen nog niet teveel verklap-
pen. Het belooft in ieder geval een 
prachtige heroïsche rit te gaan wor-

alvast in je agenda! Uitgebreide infor-
matie volgt later. Natuurlijk zijn ook 
nieuwe motorrijdende inwoners van 
Limmen van harte welkom.
Wil je op de hoogte blijven van onze 
activiteiten? Stuur dan een mail aan  
dezuchtendeman@gmail.com voor 
meer informatie.
U kunt De Zuchtende Man ook vin-
den op facebook.

Zondag 12 juni heeft De Zuchtende Man 
iets moois in petto...

den, inclusief lunch- en drinkplekken.
Er wordt gereden in meerdere groe-
pen met een voor- en achterrijder. 
Bij terugkomst wordt er genoten van 
een heerlijk buffet bij EetBarLekker.
Deze happening zal plaatsvinden op 
zondag 12 juni. Noteer deze datum 

Versnippering
Schrik niet, maar de raad is nu ver-
deeld over 11 partijen/lijsten/eenmans- 
fracties. Door een fusie van een aan-
tal lokale partijen is deze versnippe-
ring nu teruggebracht tot 8 partijen.

Kieslijst-kiesbiljet
Voorafgaande aan de verkiezingen 
ontvangt elke stemgerechtigde per-
soon een oproep om te komen stem-
men. Elk huishouden ontvangt een 
volledige lijst van alle partijen en de 
kandidaten, waaruit een keuze ge-
maakt kan worden. Elke partij kent 
een volgorde in de kandidaten die bij-
na altijd door de leden van die partij 
is samengesteld. De kandidaten die 
de partij graag in de raad wil hebben 
staan op een zgn. verkiesbare plaats, 
dus hoog op de lijst.

Wat is en doet een lijstduwer?
Op elke lijst staan een aantal mensen 
die gezien hun rangorde op de lijst 
niet in de raad zullen komen, vaak 
noemt men die “lijstduwer”.

Wat is en doet een lijstduwer op een kieslijst?

Laat uw stem 
niet verloren gaan!
Binnen enkele dagen kunt u een stem uitbrengen voor de gemeente-
raadsverkiezingen in de gemeente Castricum. Er is een grote keuze in 
kandidaten. Er doen 8 partijen (lijsten) mee, in totaal staan er 102 mensen 
kandidaat. Een aantal van deze kandidaten zijn nu raadslid of wethou-
der. In totaal kent de gemeenteraad van Castricum 25 leden. Wie dat nu 
zijn? Kijk dan op de website van de gemeente Castricum. Naast de raad is 
er nog het College van Burgemeester en Wethouders: 1 burgemeester, 3 
wethouders, 1 secretaris en ter ondersteuning een Griffie van 3 personen.

Wikipedia zegt hierover: 
“Een lijstduwer is een verkiezings-
kandidaat namens een politieke par-
tij die persoonlijk naar verwachting 
veel stemmen zal trekken, maar op 
een (vrijwel) onverkiesbare plaats op 
de kandidatenlijst staat. Meestal gaat 
het om iemand die niet gekozen wil 
worden, maar wel wil bijdragen aan 
de populariteit van zijn of haar partij.  
Bij lokale verkiezingen wordt ook wel 
gekozen voor oud-wethouders die 
de nodige resultaten hebben behaald 
in het verleden”. Lijstduwers zijn dus 
mensen die vaak al op politiek vlak 
voor langere tijd actief zijn of zijn 
geweest. Zij zijn ook altijd aanspreek-
baar voor die partij om mensen met 
vragen of problemen op gemeentelijk 
terrein van advies te dienen of hen op 
het juiste spoor te zetten naar raads-
leden of het gemeentehuis. Velen van 
hen zijn ook in het verleden zelf lid 
van de raad geweest.

Wanneer zijn de verkiezingen?
De data zijn 14, 15 en 16 maart a.s., 

echter niet elk stemlokaal is drie 
dagen geopend. In Limmen is de 
locatie “Vredeburg”, Dusseldorper-
weg 64, wel drie dagen geopend van 
07.30-21.00 uur. Op de gemeentelijke 
website vindt u alle informatie terug 
omtrent de locatie van de stemloka-
len en de actuele openingstijden. Ie-
dereen mag op een stembureau naar 
keuze zijn of haar stem uitbrengen. U 
dient te beschikken over een oproep-
kaart en een geldig identiteitsbewijs. 
Als u ook één of twee machtigingen 
(= maximum) heeft dan moet u die 
altijd gelijktijdig met uw eigen stem 
uitbrengen. Zorg ervoor dat u van de 
persoon die de machtiging geeft ook 
een (kopie) legitimatiebewijs heeft. 
Heeft u geen oproepkaart ontvan-
gen, neem dan direct contact op met 
uw gemeente. Laat geen stem verlo-
ren gaan!
Wilt u meer weten over de partijen? 
Kijk dan op de respectievelijke web-
sites of www.castricum.nl

Kees G. Kroone

Weet u nog niet op 
wie u gaat stemmen?
•  Zie een overzicht van partijen op pagina 8 en 9 

van deze lovkrant

•  Kijk op www.castricum.nl voor meer informatie 
en de websites van de deelnemende partijen

•  Er is een handige online kieswijzer: 
castricum.kieskompas.nl

•  Volg het Grote Slotdebat op zondag 13 maart, 
19.45 uur, via Omroep Castricum 
(Ziggo kanaal 46 en KPN & XS4ALL kanaal 1459)

•  Gebruik uw democratisch recht en ga stemmen!
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Rijksweg 49C
1906 BD Limmen

 072 505 3300
 www.zonneveld-autoschade.nl

UW AUTO, ONZE SCHADE!

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

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

Bouwbedrijf C. Bos bv  
www.bouwbedrijfcbos.nl 

Al meer dan              uw betrouwbare partner in de bouw  
100 
Jaar 

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

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

tel. 06 106 145 89
info@schildersbedrijfpeterdekker.nl

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

* 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 

 

 

HH
Kijk voor meer informatie op heerenvanlimmen.nl

Wilt u een leuk feest of evenement
organiseren neem dan contact op!Heeren

vanLimmen  
✆ 072 505 5220
contact@heerenvanlimmen.nl

Vergadering | Verjaardag | Toneel | Uitvaart | Feesten | Optredens | Bu�etten | Bruiloften

Eindelijk... We ‘mogen’ weer!
2 april: Tribute Creedence Clearwater Revival
12 juni: The Cats in the House
Kaarten te verkrijgen bij Gall&Gall en Heeren van Limmen.
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L I M M E R  K R O O S T
Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. 
Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we 
mogen zien wie wij eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij alle ouders met de geboor-
te van deze prachtige baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

‘BABY VAN DE 
MAAND’

‘BABY VAN DE 
MAAND’

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

studio
welgraven.nl

Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

Tess van Leen
–  Geboren op 1 maart 2022 –

Dochter van Nick van Leen en Arja Olling

Yarah Sophia Bloedjes
–  Geboren op 18 januari 2022 –

Dochter van Richard en Marjolein,
zusje van Romée, Esmée, Youri en Jelte

Luna Weisz
–  Geboren op 26 februari 2022 –

Dochter van Marco Weisz en Cindy Theissling,
zusje van Tommie

Tributes band zijn helemaal hot deze 
tijd, wij hadden al eerder in de gaten 
dat deze muziek fantastische avon-
den kan opleveren. Vandaar dat wij 
op zaterdag 2 april de jaren 60 en 70 
muziek laten horen met de Creeden-
ce Clearwater revival tribute!!
Met Callahan  Clearwater Revival ga je 
terug naar de tijd van de onvervalste 
Roots en Swamp Rock. Dat wordt ou-
derwetse gezelligheid. De avond be-

gint om 21 uur. Kaarten verkrijgbaar 
bij Heeren van Limmen of Gall en Gall 
in Limmen.

12 juni krijgen wij ‘The Cats in the 
House’!! Deze 7 man sterke band 
speelt de onvervalste Volendamse 
Catsmuziek met veel passie. Zelfs 
oud leden van de Cats werken hier-
aan mee! Vanaf volgend jaar zal deze 
band ook door de theaters van Ne-

Tribute bands bij Heeren van Limmen

Na 2 jaar corona crisis mogen we 
eindelijk weer open volgens de oude 
openingstijden en zonder corona 
regels. We hebben de komende tijd 
allerlei evenementen op de agenda 
staan.

We beginnen vrijdag 25 maart met de 
Hollandse Avond met plaatselijke  
DJ’s Jeff & Dave Veldt met een op-
treden van Joey Nicolay(bekend van 
Jantjes verjaardag).

Zaterdag 2 April gaan we eindelijk 
weer gezellig keezen, inloop is van 
20.00 en 20.30 uur start het Keez-

We mogen eindelijk weer...

Leuke evenementen bij eetBarLekker!
toernooi tot ongeveer 23.45 uur. 
Van te voren op geven als duo aan 
de bar of mail caroline@eetbarlekker.
nl of bel 0654235682. De kosten zijn 
30 euro p.p dit is inclusief hapjes en 
drankjes (geen buitenlands gedisti-
leerd). Na de prijsuitreiking zijn de  
drankjes voor eigen rekening. Wees 
op tijd met inschrijven: vol is vol!!!

1ste Paasdag (17 april) hebben we live 
muziek we maken later nog bekend 
welke artiest/band/DJ.

Zaterdag 23 april Lentebokken-
tocht met DJ Michael.

Het Corona virus heeft het leven al 
een hele tijd in de greep en dat heeft 
ons doen besluiten om de expositie 

Om het stimuleren van de ontwik-
keling verder vorm te geven heeft 
Kits Oonlie ervoor gekozen om 
bij de kinderdagverblijven en de 
peuteropvang te werken met het 
Voor- en Vroegschools Educatie-
programma (VVE) Uk & Puk. 

Uk & Puk is een educatief totaalpro-
gramma, gericht op de brede ont-
wikkeling van kinderen van 0 tot 4 
jaar. Uk & Puk is speciaal ontwikkeld 
voor kinderdagverblijven en peuter-
speelzalen. Taalontwikkeling staat 
daarbij voorop: spreken, luisteren en 
uitbreiding van de woordenschat zijn 
belangrijke onderdelen. Daarnaast is 
er bij Uk & Puk aandacht voor soci-
ale vaardigheden, motoriek en is er 
een eerste oriëntatie in rekenen. Uk 
& Puk gebruikt dagelijkse routines, 
zoals samen eten of buitenspelen, als 
vertrekpunt voor speelse activiteiten. 
Hierdoor worden dagelijkse bezighe-
den omgebogen tot leersituaties.
Uk & Puk is opgebouwd uit verschil-
lende thema’s. Momenteel vindt het 
thema ‘Knuffels’ plaatst en vanaf 28 
maart gaat het thema ‘Hatsjoe’ van 
start. 
Tijdens het thema ‘Knuffels’ wordt er 
uiteraard aandacht besteed aan knuf-
fels en geknuffeld worden. Bij ‘knuf-
felen’ hoort aaien met je handen, lief 
zijn voor elkaar en vriendjes worden. 
De kinderen nemen hun knuffels mee 
naar de opvang en ondernemen sa-
men allerlei activiteiten. Dit thema 

kan ook thuis worden opgepakt door 
bijvoorbeeld de knuffel van het kind 
overal bij te betrekken. Bij elk thema 
leren de kinderen een aantal nieuwe 
woorden. Gedurende dit thema zijn 
dat onder andere; het bed, de knuffel, 
in slaap vallen, aaien, wakker, logeren. 
Bij het volgende thema ‘Hatsjoe’ leren 
de kinderen aan de hand van spelacti-
viteiten de verschillende lichaamsde-
len te benoemen. De kinderen zorgen 
voor de zieke Puk, gaan op ziekenbe-
zoek en brengen een bezoek aan de 
dokter. De kinderen leren hierdoor 
zorgzaam te zijn voor anderen en 
vragen te stellen. De nadruk ligt in dit 
thema dan ook op ziek zijn en weer 
gezond worden. Bij dit thema komen 
onder andere de woorden bed, hand, 
niezen, pleister en fruit aan bod. 
Ben u nieuwsgierig geworden en wilt 
u meer informatie over de plaat-
singsmogelijkheden op de vestiging 
in Limmen? Neem gerust contact 
op met de Centrale administratie 
van Kits Oonlie op telefoonnummer 
072-5323576, of stuur een e-mail naar 
info@kits-oonlie.nl. 

Voor- en vroegschoolse 
educatie Uk & Puk 
bij Kits Oonlie

Tess van Leen is ‘Baby van de 
maand’ geworden! De baby van de 
maand krijgt: een waardebon van 
50 euro beschikbaar gesteld door 
Studio Welgraven en een waarde-
bon 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 geboortekaart-
je de prijzen in ontvangst nemen 
bij Studio Welgraven aan de 
Schipperslaan 9 in Limmen (stuur 
wel een mail naar redactie@
lovkrant.nl voor een afspraak).

Exposanten gezocht voor 
Limmen Artistiek & Creatief 2022

van maart 2021 en 2022 niet door te 
laten gaan. 
Nu de maatregelen gelukkig weer 

worden versoepeld, wil de commissie 
Limmen Artistiek & Creatief graag 
weer de expositie organiseren.

Deze zal plaatsvinden in het weekend 
van 21 en 22 mei 2022 in Cultureel 
Centrum Vredeburg, Dusseldorper-
weg 64 te Limmen. Beide dagen is de 
expositie te bezichtigen van 11:00 tot 
17:00 uur en de toegang voor het pu-
bliek is gratis.
We zoeken kunstenaars uit Limmen 
en de verre omgeving die het leuk 
vinden om zijn of haar werk te tonen 
aan de bezoekers. Vind je het leuk om 
jouw werk te exposeren, misschien 
wel voor de eerste keer, meld je dan 
aan via het aanmeldingsformulier. 

Die is tot 20 maart te downloaden via 
onze site www.limmencultuur.nl.

derland toeren maar op 12 juni zijn 
ze te zien op het podium van Heeren 
van Limmen. Kaarten verkrijgbaar via 
de website thecatsinthehouse.nl of 
bij Heeren van Limmen.

Natuurlijk kunnen wij ook uw verjaar-
dag, bruiloft of vergadering verzor-
gen. Neem vrijblijvend eens contact 
met ons op en vraag naar de moge-
lijkheden. Contact@heerenvanlim-
men.nl of 06 45506002.

Elke woensdag en donderdag  
’Breek de week have á steak’...
Kom gezellig een kogelbiefstuk eten 
met champignons en patat of ou-
derwets gebakken aardappels voor 
slechts € 16,95.

Vanaf vrijdag 18 maart hebben wij 
weer een NIEUWE MENUKAART!!!
Er is door onze keukenbrigade vol 
passie gewerkt aan een nieuwe me-
nukaart met verrukkelijke gerechten.

We hebben er weer zin in wie weet 
tot snel. Lieve groet, team eBL.
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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 

NIEUW! ENERGIQUE VLEES VOOR DE KAT
diverse smaken 400 gram € 3,95

MILBEMAX WORMENKUUR HOND / KAT
twee tabletten vanaf  € 4,95

2 IN 1 AUTOGORDEL-UITLAATTUIG
diverse maten vanaf € 17,95

Onzekere tijden...
Wilt u weten wat 
dat (kan) doen met 
uw hypotheek?
Kom gerust bij ons langs.
Wij vertellen u er graag 
meer over! 

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies & Verzekeringen

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

Afscheidshuis Venire
Schipperslaan 4k
1906 BG Limmen

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

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

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

Recordprijzen 
aan de
pomp...

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering

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

  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

 Datanetwerken

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

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

M a LLp
mek miStaz I ekw ru e n

klassieke, jazz-en popmuziek
beginners, gevorderden,

De muziekschool voor alle leeftijden,  

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

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

Doneer via unhcr.nl

MILJOENEN MENSEN
UIT OEKRAÏNE OP DE VLUCHT

Uw hulp is nu nodig
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Medeleven betuigen met de vluchte-
lingen uit Oekraïne en meteen kijken 
hoe de Oekraïners die in Castricum 
komen, geholpen kunnen worden. 
Dat is het doel van de manifestatie 
voor Oekraïne die de gemeente Cas-
tricum zaterdag 12 maart organiseert.
 
Sluit je aan!
De gemeente roept iedere organisa-
tie en particulier die hart heeft voor 
Oekraïne en de Oekraïne op om za-

,,Alles wat ik doe begint bij illustre-
ren,” vertelt Alex. ,,Ik ben ooit be-
gonnen op het Bonhoeffer. Toen er 
op mijn niveau geen tekenen meer 
gegeven werd belandde ik een niveau 
lager en uiteindelijk op een andere 
school. Ik wilde alleen maar tekenen. 
De tekeningen die ik tijdens school 
maakte waren een reminder van de 
les die ik had gehad. Later kwam ik 
erachter dat dit een officiële lesme-
thode is, mindmappen heet dat in 
Amerika. Daarna ben ik naar de Grafi-
sche School gegaan.” 

Illudée 
Begin 2000 is Alex samen met zijn 
vrouw Mirjam officieel hun eigen be-
drijf begonnen. Alex deed dat vanuit 
het werk als art director bij een recla-
mebureau. ,,Ik had al 20 jaar ervaring 
binnen die wereld en veel contacten 
door alle mensen die ik ben tegenge-
komen. Ik kon vliegend starten. Twee 
dakkapellen op zolder erop, een stu-
dio geïnstalleerd en ik ben gewoon 
begonnen. Illudée is een combinatie 
van illustratie en idee. Ik ben illustra-
tor die kan ontwerpen en ontwerper 
die kan illustreren. Ik doe logo’s, huis-
stijlen en het bewaken daarvan. Mijn 
vrouw regelde het drukwerk en de 
financiën. Maar doordat alles gedigi-
taliseerd is, is heel veel drukwerk op-
gedroogd. Alle dagelijkse dingen doe 
ik nu in mijn eentje. De zakelijke kant 
regelt Mirjam nog steeds en uiteraard 
sparren we veel over ideeën.” 

Zoon als inspiratie 
Na de geboorte van hun zoon komen 
Alex en zijn vrouw erachter dat er iets 
met het gehoor van de kleine aan de 
hand is. ,,Aan beide kanten had hij 
slecht gehoor. Daar kwam bij dat hij 
op het autistisch spectrum zat. Een 
kind met een eigen agenda noem-
den ze het. Alles wat hem niet inte-
resseerde, legde hij naast zich neer. 
Heerlijk als je 58 bent en je moet je 
concentreren, maar als je jong bent 
en je moet leren dan is dat een be-
perking.” Omdat hij niet praatte is 

Alex’ zoontje naar de Burgemeester 
de Wildeschool in Schagen gegaan. 
,,Elke dag met de taxi die kant op, als 
drie-en-een-half jarige. Op school is 
zijn spraak op gang gekomen door 
het gebruik van ondersteunende ge-
baren. Vanaf het moment dat hij daar 
heen ging begon hij met communi-
ceren. Wij zijn ook cursussen gaan 
doen. Je praat dus gewoon, maar 
voegt daar gebaren bij.” 

Tekeningen 
De juf maakte elke dag een verslag 
van wat er die dag gebeurd was. 
,,Mijn vrouw Mirjam schreef dan ‘s 
avonds ook een verhaal erbij over 
wat we bij ons thuis gedaan hadden. 
Ik maakte daar elke ochtend om 6 
uur een tekening van. Van hem, wat 
hij had meegemaakt. Heel simpel, 
bijvoorbeeld een bezoek aan opa en 
oma. Zo beleefde hij allemaal dingen, 
voor alle kinderen natuurlijk heel nor-
maal. Maar ze hadden heel snel door 
dat in de map van onze zoon allemaal 
tekeningen zaten. Elke ochtend wilde 
iedereen op school ze zien.” Zo ont-
stond er heel veel communicatie in 
de klas, rondom de tekeningen van 
Alex. ,,Toen vroegen ze me om een 
aantal basisemoties te tekenen. Pijn, 
boos, blij, verdrietig. Die zijn moeilijk 
uit te leggen. Dit gaf ze een manier 
om zich te uiten. Toen dacht ik, als ik 
het kan doen voor de klas, dan ik ik 
het ook voor school doen. En als dat 
kan, dan kan ik het ook voor Neder-
land doen.”

Alex is met de illustraties naar het 
Nederlands Gebarencentrum gegaan. 
Vandaaruit is een stichting opgericht, 
stichting Maak een leuk gebaar. ,,We 
hebben wenskaarten gemaakt in ge-
barentaal, dat werd een landelijk suc-
ces. Van het opgehaalde geld is het 
eerste gebarenboek gedrukt. En van 
die opbrengst is deel 2 gedrukt. Het 
jongetje uit die boeken is gebaseerd 
op Alex’ zoon. ,,Toen werd mijn doch-
ter jaloers en is er ook een ‘gebaren-
meisje’ gekomen.” 

Drijfveer 
Tegenwoordig zit de zoon van Alex 
nota bene in de marketing en com-
municatie. Een success story. ,,Toen 
hij slaagde voor de havo was hij in 
mijn ogen al wereldkampioen. Dit was 
de drijfveer waarom we deze boeken 
gemaakt hebben. Nu zijn we ik weet 
niet hoeveel boeken, lesmateriaal en 
spelletjes verder.” Waarom hij goed is 
in wat hij doet? ,, Ik denk in beelden. 
Mijn kracht zit hem in het meevoelen 
en meedenken met iemand. Ik heb 
niet het idee dat ik meer verstand 
heb van jouw business dan jijzelf. Al-
leen ik kijk altijd anders naar dingen, 
op mijn eigen manier. Een beeld zegt 
10 keer meer dan een heleboel tekst.” 

Nijntje in gebarentaal 
Gebarentaal is pas vorig jaar erkend 
als officiële taal. En er is geen betere 
pr geweest dan tijdens de coronacri-
sis. 
Na allerlei boeken en 4000 gebaren 
verder werd Alex gevraagd om een 
gebarenboek van Nijntje te maken. 
,,Dick Bruna is een held van me en 
Nijntje is ultiem. Maar die kon ik voor 

de gebaren niet gebruiken, want Nijn-
tje heeft geen vingers. Dus ik moest 
een figuurtje ontwikkelen dat wel 
past bij Nijntje, maar niet Nijntje is. 
Alleen al voor die goedkeuring ben je 
al een paar weken verder.” 
Het boekje ‘Nijntje gaat logeren’ 
kreeg dus de gebaren aangemeten 
van Alex’ hand. ,,Voor een illustrator 
is dit het summum. In het persbericht 
dat is verstuurd staat een quote van 
mij, dat ik apetrots ben dat mijn teke-
ningen naast die van Dick Bruna mo-
gen staan. Als ik het écht mag zeggen 
zou ik zo trots als een aap met zeven 
lullen hebben gezegd. Dit is een van 
die monumenten waar ik het over 
had. Alles wat ik doe moet zin heb-
ben, dat zeg ik mijn hele leven al.” 

Verbinden in crisistijd 
De crisis heeft weinig vat op het werk 
van de ontwerper, illustrator en te-
kenaar. Om zich heen merkt hij wel 
verandering in het doen. ,,Ik merk dat 
mensen sneller schakelen in crisis-
tijd. Dat mensen doorhebben dat het 
op een andere manier ook kan. Niet 
linksom, dan maar rechtsom. Ik noem 

dat ‘denken als water’. Water gaat al-
tijd een kant op. Ik heb dat zelf ook 
altijd al gedaan. Niet gehinderd door 
kennis, historie of obstakels. Die zijn 
er juist om te overwinnen. Iets mak-
kelijk doen is niet leuk.” 
Het ondernemerschap verbindt. Dat 
is ook waarom Alex lid is van Onder-
nemend Limmen. ,,Ik zweer bij de 
bourgondische avonden. Dat geeft 
zoveel meer verbinding dan alles di-
gitaal doen. Je hebt er veel meer aan 
om vanuit zo’n andere setting elkaar 
en elkaars wereld te leren kennen. 
Daar hoor je andere dingen, dus maak 
daar gebruik van. Ik hoop dat we snel 
weer terug kunnen naar gewoon.” 
Tips kan de illustrator ook wel geven. 
,,Kijk om je heen. Kijk hoe anderen het 
doen. De kansen die zich voordoen, 
moet je zien en moet je pakken.
Kijk ook naar andere soorten bedrij-
ven. Ik zie overal mogelijkheden. Van 
een rondje en een vierkantje maak ik 
een nieuw ding. Je moet juist kijken 
naar wat wél kan.” 
 

Dirk-Jan Kaan  (Kaan Teksten)

De Zonnebloem Limmen nodigt na 
lange tijd haar gasten weer uit voor 
een gezellige muziek- middag in 
“Heeren van Limmen” op woensdag 
20 april.
Peter Dekker, zeker geen onbekende 
in Limmen, treedt deze middag op 
met een gevarieerd repertoire van 
originele Nederlandse luisterliedjes, 
veelal met cabareteske inslag. Diver-
se tekstbijdragen komen van Henk 
Brandsma. Peter begeleidt zichzelf 
naast gitaar ook op mondharmonica. 
Zijn liedjes zijn o.a. afkomstig van zijn 
CD ' Nooit te laat '. Hij verbindt zijn 
nummers met mooie, humoristische 
verhalen over vroeger en nu, wat hem 
in het dagelijkse leven bezighoudt.

De muziekmiddag wordt gehouden 
op woensdag 20 april in” Heeren van 
Limmen” en begint om 14.00 uur. De 
zaal is om 13.30 uur open. Voor ver-
voer kunt u bellen met Ria Hooijboer 
5052235

'Alles wat ik doe begint bij illustreren...'
‘Hoi ik ben Alex en ik kan tekenen’. Met deze boodschap en een map vol 
tekeningen onder zijn arm ging Alex Stuifbergen (58) na zijn studie op pad 
langs bedrijven waar hij welkom was. ,,Ik heb altijd geweten dat ik teke-
naar wilde worden, nooit iets anders willen doen.” Nu is hij als illustrator 
en ontwerper al bijna 20 jaar eigenaar van Illudée in Limmen. Gehoor-
problemen van zijn zoon hebben hem in het illustreren van gebarentaal 
gestort. Na vele boeken en 4000 gebaren verder werd Alex gevraagd om 
een gebarenboek van Nijntje te maken. ,,Ik heb altijd gezegd: als ik dood-
val, dan moet er wat op de plank staan. Ik ben trots op een hele hoop 
dingen die ik doe, anders moet je het niet doen.” 

Zanger-gitarist Peter Dekker
bij de Zonnebloem

Doe mee in de 
nieuwe videoclip!
Aanstaande zondag 13 maart zal 
in EetBarLekker een clip worden 

opgenomen bij het nieuwe lied van 
onze Limmerse artiest Peter Dekker. 
Het nummer 'Wees Lief Voor Elkaar' 

ontstond ten tijden van de eerste 
lockdown en ademt de sfeer van 
de (uitgaans)gezelligheid die we 

allemaal zo hebben gemist. 
 

Gelukkig is nu dus de tijd gekomen 
om in een fijne ambiance met de clip 
aan de slag te gaan. En dat doet hij 
graag samen met u! Om 14.00 uur 

is de inloop op de Dusseldorperweg 
56, waarna rond 15.00 uur het filmen 
zal beginnen. Heel erg leuk als u deel 
uit wilt maken van het feestgedruis! 

 
Hopelijk tot zondagmiddag in 

EetbarLekker!

Oekraïne-manifestatie 
in gemeentehuis Castricum

terdag solidair te zijn en zich aan te 
sluiten. Hoe meer organisaties en 
mensen er meedoen, hoe meer we 
voor de Oekraïners kunnen beteke-
nen. We tonen verbondenheid en 
geven praktische hulp en ondersteu-
ning
 
De manifestatie begint om 11.00 uur 
in het gemeentehuis. Meer informa-
tie: bel Eric Baars, T. 06 - 423 37 228.



LOV-KRANT    MAART 2022 PAGINA 6

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

Een waardevol afscheid ontstaat door tijd en aandacht

072 5055740 / 06 23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging Yvonne van Ophuizen

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

WIJ NEMEN UW GEZONDHEID 
NIET MET EEN KORRELTJE ZOUT!

*Gonnie (75 jaar) hoesten, spierpijn en tinnitus 
Altijd hoesten, spierpijn en oorsuizen! Gek werd ik ervan! 
Elk onderzoek wat je kon bedenken heb ik gehad, maar 
nergens konden ze me verder helpen. Stad en land heb ik 
afgelopen tot ik bij Halomedics terecht kwam. Al na 5 keer 
in de magnesiumcabine waren mijn spierklachten zo goed 
als weg. Nu 2 maanden verder zijn mijn hoestklachten ook 
over en heb ik geen last meer van mijn tinnitusklachten; 
ik heb nog een lichte ruis en die gaat steeds meer naar de 
achtergrond.

*Annie Roozing (70 jaar) al 4 jaar chronisch hoesten 
Geweldig en een aanrader voor mensen met hoest - en 
longklachten. Na 2 maanden zoutkamer gebruik ik geen 
pufjes en neusspray meer. Ik zou op advies van de longarts 
voor consult moeten naar een hoestkliniek in Zwolle. Het 
gaat nu zo goed dat ik pas over 1 jaar weer terug hoef te 
komen! 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

*Melvin (48 jaar) klachten na corona 
Na heel ziek geweest te zijn door corona, ging ik op 
zoek naar iets wat me verder kon helpen. Klachten als 
benauwdheid, niet kunnen slapen, vermoeidheid en een 
mistig hoofd zorgden ervoor dat ik maar moeilijk mijn 
normale leven op kon pakken. Via via kwam ik uiteindelijk 
terecht bij Halomedics en ben ik met een intensieve kuur 
zoutkamer, magnesiuminhalatie en zuurstoftherapie 
begonnen. Al na 3 keer bemerkte ik dat de kortademigheid 
beter werd. Na een maand intensief bezoek zijn mijn 
klachten voor 80% opgelost en begin ik weer te genieten 
van het leven. De benauwdheidsklachten zijn verdwenen 
en mijn hoofd wordt steeds meer helder.

*Ankie du Pree - COPD 
Ik lijd aan COPD en had elke winter wel een 
longontsteking. Nu ik gebruik maak van de zoutkamer 
niet meer.

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

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

Voor het...

betere kop-werk!

VRIJDAG 25 MAART
HOLLANDSE AVOND

Met lokale DJ’s Jeff & Dave & zanger Joey 
Nicolay (bekend van Jantjes verjaardag)

aanvang 22.00 uur. 

ZATERDAG 2 APRIL
KEEZTOERNOOI

20.00 – 20.30 Inloop
20.30 – 23.45 KEEZTOERNOOI

ZONDAG 17 APRIL 1STE PAASDAG
Vanaf 21.00 uur ??????

Vrij entree

ZATERDAG 23 APRIL
LENTEBOKKENTOCHT

14.00 – 02.00 mmv DJ Michael

Meer info op www.eetbarlekker.nl

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

Rijksweg 31A - 1906 BC  Limmen
Tel. 072 222 3173 • www.ijssalonondernul.nl

7 dagen geopend van 12 tot 21 uur 

Bij aankoop van een overheerlijke

BUBBLE TEA
een bol ijs met slagroom voor 1 euro!



LOV-KRANT    MAART 2022 PAGINA 7

Terwijl dit stukje geschreven wordt, 
is op tv de actie gaande om geld op 
te halen voor de mensen uit Oek-
raïne. Indrukwekkend hoe massaal 
Nederland te hulp schiet. Ook uw 
werkgroep Caritas, die vooral de 
mensen binnen onze dorpsgemeen-
schap, die het wat minder hebben, 
een steuntje in de rug probeert te 
geven, heeft geld overgemaakt. Ca-
ritas houdt tenslotte niet op bij de 

dorpsgrens. Tegelijkertijd zijn wij 
bezig met onze inmiddels jaarlijkse 
Paasactie. Het feest van Pasen no-
digt uit om solidair te zijn met onze 
naasten, veraf maar ook dichtbij. De 
paasactie 2021 was een groot suc-
ces. Het geeft zo’n goed gevoel om 
medemensen, die het niet zo mak-
kelijk hebben, blij te kunnen maken 
met een extraatje. In samenwerking 
met u hebben wij bijna 80 adressen 

fijne Paasdagen kunnen bezorgen. 
Ook dit jaar zullen wij bonnen ver-
strekken. Wij hopen dat u ons hier-
bij wilt helpen. U kunt uw gift over-
maken op bankrekeningnummer 
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 naar de Voedselbank gebracht 
worden.  U zult begrijpen, de voed-
selbank voorziet het gehele jaar in 
een behoefte en u kunt dus ook het 
hele jaar door producten bij ons af-
geven.
                                            
Bedankt voor uw steun!
Werkgroep Caritas

Vanaf 25 februari zijn alle Covid-19 
Corona beperkingen binnen en bui-
ten 'Vredeburg' opgeheven. Wel ad-
viseert de SWOL alle gebruikers de 
nodige voorzichtigheid en hygiëne in 
acht te nemen.
De Horeca 'Vredebrug' draait weer 
op volle toeren, zonder enige beper-
king.
De benedenverdieping van het ge-
bouw is op 14-15 en 16 maart geopend 
voor de gemeenteraadsverkiezingen, 
zie ook elders in dit blad voor meer 
details. Rolstoel-rollator vriendelijk 
en toegankelijk. 
Vanaf woensdag 26 maart a.s. komen 
de 'Vredeburg' tuinlieden weer in 
actie om alles rondom het gebouw 
frisgroen en bloeiend te houden. Ook 

vrijwilliger worden? Kom gerust eens 
kijken en kennismaken, de koffie staat 
klaar.
Limmen Creatief exposeert weer, zo-
wel beneden als boven, in het week-
einde 20-21- en 22 mei a.s. Zie de 
website van Limmen Cultuur voor 
alle informatie.
Tijdens de Jaarmarkt op woensdag 
29 juni zal 'Vredeburg': ook geopend 
zijn en kunt u kennismaken met de 
activiteiten en de horeca.
De SWOL zal een Zomerfeest organi-
seren op vrijdag 26 augustus a.s.
Vanaf september 2022 beginnen 
weer de “VredeburgCinema” voor-
stellingen in de bovenzaal. Alle activi-
teiten en nieuwsfeiten van de SWOL 
vindt op de website.
Het bestuur van de SWOL helpt 
u graag verder op weg om kennis 
te maken met de activiteiten voor 
50Plus.

Oud papier ophalen voor de 
scholen
Zaterdag 12 maart word er weer Oud 
Papier opgehaald door een aantal 
vrijwilligers met een papierwagen van 
GPGroot. De opbrengst van het pa-
pier komt voor 100% ten goede aan 
de scholen van Limmen. Het papier 
wordt deze zaterdag opgehaald aan 
de Oostkant van Limmen. De west-
kant was vorige week aan de beurt.

In een feestelijke bijeenkomst op 
vrijdag 4 maart jl. is de bijna 90 jari-
ge, en nog altijd zeer vitale, Piet van 
der Heijdt voor eeuwig vernoemd 
in de Piet van der Heijdt Zaal in 
cultureel centrum “Vredeburg”, 
het onderkomen van de Stichting 
Welzijn Ouderen Limmen. Piet is 
van 1992 tot en met 2022 actief 
geweest binnen de SWOL en De 
Stichtring “Vredeburg”, van welke 
laatste hij ook mede bestuurslid is 
en lid is geweest.
In een gecombineerde bijeenkomst 
van SWOL en Stichting Vredeburg 
is aandacht aan dit feit besteed.

Behoud “Vredeburg”
In een ver verleden wilde de toen-
malige gemeente Limmen de stolp-
boerderij uit 1868 verkopen. Er was 
immers een nieuw raadhuis gebouwd 
waarin ook ruimte was voor de ge-
meenteraadsvergadering. Die zaal is 
de huidige apotheek in het Gezond-
heidscentrum. Het huidige Gezond-
heidscentrum was het vroegere ge-
meentehuis van Limmen. Piet van der 
Heijdt en met hem velen stonden pal 
voor het behoud van “Vredeburg”. 
Er werd een Stichting opgericht, met 
als doel behoud en exploitatie van 
de boerderij. Dat is gelukt. Voor het 
symbolisch bedrag van ƒ 1,00 (= één 
gulden) werd de Stichting eigenaar. 
Er volgde een grootscheepse inter-
ne verbouwing en zo ontstond op 
de bovenverdieping Horeca “Vrede-
burg” en werden de benedenruim-

De Limmer brandweer heeft na een 
afwezigheid van twee jaar weer een 
jaarvergadering gehouden welke 
plaatsvond op vrijdag 4 maart jl.

Op deze avond is teruggeblikt op de 
twee verenigingsjaren, zijn jubilaris-
sen in het zonnetje gezet en hebben 
de nieuwe Limmer brandweerlieden 
hun ambtsbelofte of ambtseed afge-
legd.

Op de foto jubilarissen v.l.n.r. Teamcommandant regio Alkmaar Petra Abma, Kees Admiraal, John Adrichem, postcom-
mandant Antoon Pepping, Bas Meegdes, Bart Kaandorp, Jos Mous, Jos Admiraal, Peter Bos en burgermeester Mans.

Het is inmiddels een drie jaarlijkse 
traditie geworden. Om de drie jaar is 
de Vastenactie van de Corneliuspa-
rochie en de Bron van Levend Water 
voor een project van Stichting WOL 
(Werkgroep Ontwikkelingssamen-
werking Limmen) in Burkina Faso. En 
traditiegetrouw spelen we dan met 
de hoogste klassen van de Limmer 
basisscholen een levend ganzenbord-
spel: “Op school in Burkina Faso”. De 
kinderen lopen in groepjes een route 
en komen onderweg allerlei hinder-
nissen tegen die kinderen in Burkina 
Faso ook ondervinden als zij naar 
school gaan: tekort aan schoolmate-
riaal, moeten helpen in de huishou-
ding, geen licht om ’s avonds huis-
werk te kunnen maken en nog veel 
meer. Voor de kinderen een leuke 
manier om met het leven van leef-
tijdgenoten in Burkina Faso kennis te 
maken.
Op woensdag 16 maart komen de 
groepen 6, 7 en 8 van de Kerkuil en 
het Kleurenorkest naar de Corne-
liuskerk. In de kerk is het parcours 
uitgezet. In ruim een uur tijd doorlo-
pen de kinderen het parcours met als 
beloning deelname aan het examen 

Piet van der Heijdt
gehuldigd bij afscheid

tes gebruikt door de senioren van 
Limmen. Later werd ook de Jeu de 
Boules baan op het buitenterrein 
toegevoegd.

Betrokken bij…..
Piet van der Heijdt is een bevlogen 
man en altijd in voor nieuwe initia-
tieven. Er ontstond een schaakclub, 
hij was de gangmaker bij het mozaïek 
voor 50Plus die jarenlang meedeed 
met de Bloemendagen en vele prijzen 
in de wacht sleepte. Er was bijna geen 
vereniging of initiatief of Piet droeg 
zijn steentje bij. Al vrij snel ontdekte 
Piet dat het gebouw door leeftijd en 
beperkte isolatie een energie-slurper 
was. Piet controleerde wekelijks de 
gas- en elektrameters en wist in kaart 
te brengen waar de extra verbruiken 
van energie lagen. Waar nodig wer-
den dan ook maatregelen getroffen 
om het verbruik te beperken. Piet 
hield altijd de vinger aan de energie-
pols.

Gedicht
Piet schreef jaren geleden in voor een 
wedstrijd gedichten bij De Uitkijkpost. 
Maar helaas werd zijn gedicht over de 
Cultuur in Limmen en met name dan 
in “Vredeburg”, (alom gewaardeerd 
in Limmen), echter niet gepubliceerd 
in de krant. Een pleister op de won-
de was dat het alsnog geplaatst werd 
in het blad van De Limmer Gemeen-
schap (destijds politieke partij) en op 
die wijze huis-aan-huis verspreid en 
gelezen. Ere wie ere toekomt.

Afscheid nemen
Piet neemt blij van geest afscheid 
van de Stichting. In geestige spee-
ches van Kees Admiraal en Hans Bus 
werden zijn vele kwaliteiten belicht 
en geprezen. Piet zelf had leuke ant-
woorden en anekdotes op de toe-
spraken en alles werd ondersteund 
met een Power Point Presentatie. 
Verschillende andere aanwezigen 
vulden waar nodig aan met leuke en 
bijzondere gebeurtenissen in al die ja-
ren. Voor Piet’s echtgenote Inge was 
er een schitterend boeket bloemen. 
Daarna toog het gezelschap naar de 
benedenverdieping voor de onthul-
ling van het naambord (zie foto). Piet 
was aangenaam verrast. De grote zaal 
draagt nu voor altijd zijn naam.
Piet was dankbaar voor zoveel eer. 
Hij blijft op vrijwillige basis de energie 
scherp in de gaten houden.

Kees G. Kroone

Hulp gevraagd bij
onderwijsspel

van de basisschool in Burkina Faso. 
Natuurlijk hopen we dat iedereen zijn 
of haar diploma haalt!
Om alles goed te laten verlopen kun-
nen we nog hulp gebruiken. Wilt u op 
16 maart helpen van 8.15 uur tot 13.00 
uur? Of een gedeelte van de dag door 
de tijd de delen met een andere vrij-
williger?
Meld je aan via 072 5051275 of 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl 

De Vastenactie is dit jaar voor het 
project “Kansen voor modeontwerp-
sters in Burkina Faso”. De modeont-
werpsters volgen hun opleiding op 
Onderwijscomplex Zoodo in de stad 
Ouahigouya. Dankzij jarenlange steun 
uit Limmen en omgeving heeft Stich-
ting WOL dit complex kunnen reali-
seren.

Meer over het project kunt u lezen op 
de website www.vastenactie.nl/pro-
jecten/kansen-voor-modeontwerp-
sters-in-burkina-faso . Wilt u het pro-
ject financieel steunen? Scan de QR 
code of maak uw bijdrage over naar 
NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vaste-
nactie o.v.v. projectnummer 401846.

Traditiegetrouw was ook burger-
meester Mans aanwezig om de on-
derscheidingen bij de jubilarissen op 
te spelden en wel te noemen; Peter 
Bos 12 ½ jaar, John Adrichem 25 jaar, 
Kees Admiraal 25 jaar, Bas Meegdes 
25 jaar, Jos Admiraal 30 jaar en ten 
slotte Jos Mous met een ruime 35 
jaar aan ervaring binnen de Limmer 
brandweer.
Na de verschillende onderscheidin-

gen moest een nieuwe lichting brand-
weerlieden de ambtsbelofte of ambt-
seed afleggen.
De volgende leden hebben hun 
ambtsbelofte afgelegd: Alexander 
Baartman, Marloes Beentjes-Zomer-
dijk, Larissa Boon, Luuk Faber, Bran-
don Gardiner, Barend Min, Rick Nuij-
ens en René Schuit. Het volgende lid 
heeft zijn ambtseed afgelegd: Thijs 
Groot.

Jubilarissen en beëdiging nieuwe 
leden bij brandweer Limmen

Korte nieuwsberichten vanuit 
Cultureel Centrum Vredeburg

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

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

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

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

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

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

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

dat elk dorp zijn sporthal behoudt.

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

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

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

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

VVD - Lijst 2

Limmen blijft goed, wordt beter

Waar             in Limmen voor staat 

Ondersteunen van de saamhorigheid van de
Limmense gemeenschap

Bouwen voor starters en doorstromers die uit
de huursector komen (laagbouw)

Continuïteit in agrarische sector borgen, in
balans met het landschap/buitengebied

Wandelpad tussen Limmen en Akersloot 

Prioriteit aan verminderen eenzaamheid en meer
kunnen ontmoeten voor jong en oud

OZB alleen verhogen met prijsindex

Lokale kunst, cultuur en erfgoed koesteren

scan QR code naar 
verkiezingsprogramma

lokaal, voor jou!lijst 3

John
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Stem 14, 15 of 16 maart

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

Hier gaan we voor:
3  De PvdA wil meer (40%) sociale woningbouw 

in elk nieuw project

3  We willen lokaal energie opwekken en de 
opbrengst gaat voor minimaal 50% naar 
omwonenden.

3  De PvdA is voor het behoud van natuur, 
landelijk gebied en meer bomenaanplant.

3  Betere ondersteuning voor ouderen 
(mantelzorg, respijtzorg en realisering van een 
hospice).

3  Geef jongeren invloed. We willen een 
jongerenraad, met eigen budget, die de 
gemeenteraad adviseert.

3  Meer zeggenschap voor inwoners bij nieuwe 
plannen (zoals rond het station).

Voor vragen: 
jcsmits@dds.nl
Verkiezingsprogramma: 
https://castricum.pvda.nl

STEM SOCIAAL 
STEM PVDA 
LIJST 8
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Iedere maandag en donderdag 
staan wij op de Vuurbaak!

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

t.o. de Appie

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

Online froods bestellen: froods.nl/bestelapp

Een gezond cadeau

Altijd prijs: check de Froods QR Code!

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

fruitmanden VERRASSINGSTAS BEDRIJFSFRUIT
Bij u thuis bezorgd Vitamines op de werkvloer

Vraag naar de 
mogelijkheden!

Heeft u onze 
erwtensoep al eens 
geprobeerd?

Ook verkrijgbaar: Gesneden Boerenkool!

vanaf
€15

vanaf
€15

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

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

Interesse?
Check de vacatures op 
onze vernieuwde site

Assistent accountant/
Relatiebeheerder m/v

Wij zijn
op zoek
naar
een...

Plezier
in het werk 

staat
voorop!

Goed
salaris

Geen
reistijd

=
meer

vrije tijd

Zelf-
ontwikkeling/ 
studie wordt 
gestimuleerd

Eigen 
bureau

Persoonlijk 
kantoor,

je bent geen
nummer
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Banenmarkt
Tijdens de Banenmarkt presenteren 
onze vier bedrijfsonderdelen zich: 
advies en infrarealisatie, brandstof-
fen en oliehandel, inzameling en re-
cycling. In de diverse hoeken op de 
locatie staan marktkramen waar GP 
Groot collega’s uitleggen welke acti-
viteiten dit bedrijfsonderdeel onder-
nemen. Ook vertellen ze graag over 
de diverse functies en vacatures die 
er zijn binnen deze verscheidenheid 
aan bedrijfsonderdelen: van vracht-
wagenchauffeur tot adviseur en van 
tankstationmedewerker tot machi-
nist. 

Speeddaten
Maak kennis met onze kenners! We 
vertellen mensen graag meer over de 
veelzijdigheid van onze vacatures bij 
de diverse bedrijfsonderdelen. Meld 

je bij onze bij een van onze vrijwilli-
gers. Wij koppelen je meteen aan de 
juiste collega van het betreffende 
bedrijfsonderdeel. In minder dan een 
half uur ben je op de hoogte! Neem 
alvast je CV mee!

Testrit 
Chauffeurs die wel eens een testrit 
willen maken in een andere vracht-
wagen, zijn bij ons aan het goede 
adres. GP Groot beschikt over een 
jong wagenpark van meer dan 400 
vrachtwagens, shovels en kranen. In 
diverse uitvoeringen voor verschil-
lende functies. Neem je rijbewijs C en 
chauffeurspas mee, want alleen dan 
kan de testrit worden gemaakt! 

Rondleiding
Mensen die nu werken als machi-
nist, (transport)chauffeur, planner 

of operator kunnen een kijkje achter 
de schermen nemen! Want als extra 
activiteit tijdens onze Banenmarkt 
wordt er voor serieus gegadigden 
een rondleiding verzorgd over ons 
terrein. Er wordt uitleg gegeven over 
de werkzaamheden bij de diverse re-
cyclingsinstallaties. 

Aanmelden Banenmarkt
Geïnteresseerden kunnen zich aan 
melden via onze site: banenmarkt-
gpgroot.nl. Op de site staat alle re-
levante informatie. De ontvangst-
bevestiging via de mail is ook het 
entreebewijs. 

Mensen uit de regio die vanuit rich-
ting Alkmaar rijden gaan misschien 
vanzelfsprekend naar het pand aan 
de Boekelerdijk 13, voor de Banen-
markt moeten zij twee deuren ver-
derop zijn: nummer 19. Bij het gloed-
nieuwe duurzame pand van GP Groot 
infrarealisatie en technische dienst. 

105 Jaar GP Groot 
De basis van het familiebedrijf GP 
Groot is in 1917 gelegd door Gerrit 
Pieter Groot, G.P. Groot. Begin van 

de vorige eeuw is hij begonnen als 
melkrijder en groenteman. Als zelf-
standig ondernemer met een goede 
handelsgeest stortte hij zich vervol-
gens op diverse activiteiten en legde 
hij zo het fundament voor het huidige 
GP Groot. Het bedrijf is inmiddels op 
vier fronten actief: advies en infrare-
alisatie, brandstoffen en oliehandel, 
en inzameling en recycling. Er werken 
meer dan 1100 medewerkers van-

uit veertien verschillende locaties in 
west en noord Nederland. 
GP Groot staat bekend als een goede 
werkgever: de medewerkers geven 
het bedrijf een dikke 8 plus! Daar-
naast zet het bedrijf in op persoonlij-
ke ontwikkeling, duurzame inzetbaar-
heid, een GP Gezondprogramma met 
lifestylecoach, extra fysiotherapie, 
psycholoog of gewoon meedoen met  
bootcamp en run4fun.  

Op zondag 27 maart kun je mee 
doen aan ‘Tafelen voor de Vaste-
nactie’. Een initiatief dat plaats 
vindt in Limmen. Er zijn door het 
dorp heen gastheren en gastvrou-
wen die hun huis en tafel beschik-
baar hebben gesteld voor het ver-
zorgen van een driegangenmenu. 
Het idee is dat je als deelnemer op 
drie verschillende adressen in Lim-
men een gedeelte van het menu 
toegediend krijgt.

Na aanmelding, meld je je om 17.00 
uur aan in de ontmoetingsruimte 
van de Corneliusparochie, je schenkt 
daar dan minstens € 15,- per persoon 
voor de Vastenactie en wordt dan – 
in koppeltjes van twee – naar een be-
paald adres gestuurd voor het voor-
gerecht. Na het voorgerecht krijg je 
– op de afgesproken tijd - als koppel 
een envelop met het adres waar het 
hoofdgerecht genuttigd kan worden. 
Daar ontmoet je weer andere tafelge-
noten. Daarna krijg je het adres voor 
het toetje. Diegene die de gasten 
ontvangt, krijgt dus drie keer twee 

koppeltjes van twee gasten op be-
zoek. Als gastheer en gastvrouw eet 
je natuurlijk zelf ook mee. Een initia-
tief waar iedereen aan mee kan doen.

Meld je aan
‘Tafelen voor de Vastenactie’? Het 
gaat bij deze actie om de verbon-
denheid met elkaar en dat gebeurt 
als gevers en ontvangers samen ko-
men. Het gaat bij dit alles ook om 
de verbondenheid met het Vasten-
actie-project voor Burkina Faso om 
meisjes, na de succesvolle actie drie 
jaargeleden met het maken en ver-
strekken van wasbaar maandverband, 
nog betere kansen te geven om als 
modeontwerpsters een zelfstandig 
bestaan op te bouwen.

Meld je wel aan: pastor@cornelius-
kerk-limmen.nl of tel. 072-5051275. 
Informatie en spelregels volgen daar-
na. Vol is vol.

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

Al eerder mocht het Jambokoor aan-
treden in de R.K.Kerk  te  Limmen   
om een viering luister bij te zetten 
en ook nu  zondag 27 maart a.s. kan 

Zaterdag 26 maart: Kom kijken. Kom werken. 
GP Groot zet haar deuren open
bij de Banenmarkt
HEILOO – GP Groot organiseert op zaterdag 26 maart een Banenmarkt 
aan de Boekelerdijk 19 in Alkmaar. Bezoekers kunnen een testrit maken, 
een speeddate krijgen of deelnemen aan een rondleiding. De Banenmarkt 
duurt van 10.00 tot 15.00 uur. Werkzoekenden kunnen zich aanmelden 
via banenmarktgpgroot.nl. Het bedrijf is de afgelopen jaren flink gegroeid  
door uitbreiding van activiteiten en innovaties op het gebied van de cir-
culaire economie en de energietransitie is er ruimte voor nieuwe mensen. 

27 maart om 10.00 uur in de Corneliuskerk

Jambokoor komt naar Limmen!
het weer! Heeft u dit al eens meege-
maakt?  Dan weet u welk een gewel-
dige sfeer ontstaat als het koor gaat 
zingen!  Het repertoire bestaat name-

lijk uit Afrikaanse liederen in verschil-
lende Afrikaanse talen!
Tijdens het zingen  spat het enthousi-
asme  er van af en ook de aankleding 
en muzikale begeleiding is geheel in 
de sfeer die je in Afrika kunt aantref-
fen tijdens vieringen in de kerk.

Deze sfeer  is nu precies wat het koor 
wil overbrengen  opdat u iets proeft  
van de manier hoe men in Afrika zo’n 
dienst meebeleeft.

Het koor dat al 30 jaar  bestaat komt 
met ruim 60 “man”.
De begeleiding bestaat uit een piano, 
gitaren en Afrikaanse drums en de 
dirigent is Dhr. Teun Steur uit Zuider-
meer waar ook het koor is ontstaan.
Meeklappen en meebewegen op de 
muziek is toegestaan!

U bent van harte welkom op zon-
dag  27 maart a.s. in de Cornelius-
kerk, aanvang 10.00 uur.

Doe mee met het driegangenmenu op zondag 27 maart:

Tafelen voor 
de Vastenactie
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dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Autorijles
Motorrijles

Theoriecursussen
Voor auto en motor

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding
www.dibolimmen.nl

072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880

Slijterij R. Booms

IEDERE
ZONDAG
GEOPEND
van 13.00 tot 18.00 uur

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

LATEN WE ER  
IETS MOOIS 
VAN MAKEN  
GP Groot werkt in vier marktsegmenten:  brandstoffen 
en energie, advies en infrarealisatie, inzameling 
en recycling. Op het eerste gezicht lijken deze 
activiteiten weinig met elkaar te maken te hebben, 
maar niets is minder waar. De circulaire economie en 
de energietransitie zijn de belangrijkste pijlers onder 
de dienstverlening van ál onze bedrijven. We werken 
samen aan hetzelfde doel: een circulaire, energie 
neutrale en klimaatbestendige toekomst.

Bij TIOS is iedereen welkom om te ko-
men sporten. Naast de turngroepen en 
de bodyshape/bodyfit groepen kun je 
bij ons ook terecht voor Zumba, Frees-
tyle Gym én Breakdance. 

Tijdens de Zumbales komen er verschil-
lende dansstijlen aan bod zoals salsa, me-
rengue, samba, calypso en nog veel meer. 
Het is een stevige cardio-workout waarbij 
je tegelijkertijd ook je spieren traint. Er 
wordt flink gedanst op opzwepende mu-
ziek!

De Zumbalessen worden door Kitty Hoek 
gegeven en vinden elke dinsdag plaats in 
de sportzaal de Hogeweg te Limmen. De 
eerste les is van 19.00-20.00 uur en de 
tweede les start om 20.00 en eindigt om 
21.00 uur. 

Bij de les Freestyle Gym kun je helemaal 
losgaan met je eigen moves. Onder be-
geleiding van Falko de Graaf leer je niet 
alleen deze nóg beter te maken maar ook 
nog nieuwe moves om je repertoire te 
vergroten.

Tijdens de Breakdanceles leer je verschil-
lende bewegingen zoals top rock (staand 
dansen), floorwork (vanuit een gehurkte 
positie), powermoves en freezes (poses). 
Bij breakdance draait het om het hebben 
van een eigen stijl, originaliteit en expres-
sie. 
Ook de Breakdance wordt gegeven door 
Falko de Graaf en beide lessen vinden 
elke zaterdag plaats in de sportzaal de 
Hogeweg te Limmen. 
Freestyle Gym is van 09.00–10.00 uur en 
Breakdance van 10.00–11.00 uur. 

Interesse in één van de lessen? Schrijf je 
dan in voor twee gratis proeflessen en 
ontdek of het iets voor jou is! 
Meer informatie nodig? Stuur dan een mail 
naar ledenadministratie@tioslimmen.nl

Sporten bij TIOS in Limmen! 



LOV-KRANT    MAART 2022 PAGINA 13

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

C.N. Druijven

De Hofstede Den Burch
in de Laanbuurt onder Limmen

Van Jacob Nobel tot Ko van Tol

D
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ruijven

Nieuw boek van Kees Druijven...

De Hofstede Den Burch
in de Laanbuurt onder Limmen

toen de familie het bouwwerk niet 
meer wilde behouden.
Via onderzoek en bestudering van 
een oud landmeterskaartje uit 1648, 
werd door mij een vroege eigenaar 

van Den Burch gevonden, dat aanlei-
ding vormde daar verder onderzoek 
naar te doen.  Bij het onderzoek vond 
ik ook aantekeningen van de histori-
cus Belonje uit Alkmaar, die iets der-
gelijks ondernam, en op weg was om 
over Den Burch een boekwerkje te 
laten verschijnen. 
Het boekje is verkrijgbaar te Limmen 
bij Stuifbergen, te Heiloo bij Bruna 
en te Castricum bij boekhandel Laan 
voor € 14,95.

De energielasten  voor Limmense 
ondernemers en inwoners kun-
nen drastisch omlaag als op elk 
bedrijfsdak in Limmen zonnepa-
nelen worden aangelegd. Als elk 
bedrijfsdak op die manier wordt 
benut, dan is het mogelijk dat Lim-
men nagenoeg zelfvoorzienend 
wordt in stroomopwekking.

De lokale energie coöperatie Calorie 
heeft in samenwerking met Aad de 
Wit verhuizingen een project voor de 
aanleg van zonnepanelen succesvol 
afgerond. Het verhuisbedrijf, geves-
tigd aan de Castricummerweg, heeft 
het dak volgelegd met zonnepanelen. 

Inwoners van Castricum konden cer-
tificaten kopen om zo mede-eigenaar 
te worden en te kunnen delen in de 
stroomopbrengst. Voor inwoners 
met een laag inkomen werd de mo-
gelijkheid getroffen om zonder voor-
afgaande investering mee te doen 
en evengoed te profiteren van de 
stroomopwekking en hun maande-
lijkse stroomrekening te reduceren.
PvdA in Castricum vindt dit project 
van Calorie en Aad de Wit verhui-
zingen een geslaagd voorbeeld van 
schone lokale energieopwekking. 
Bijkomend effect is dat inwoners die 
meededen hun snel stijgende ener-
gierekening omlaag kunnen brengen. 

Na een aantal jaar in verschillen-
de samenstellingen te hebben 
gespeeld, heeft dit combo een ge-
weldige zangeres aan zich weten 
te binden: Marleen Jane Schurer. 
Met haar warme en volle stem be-
tovert ze ieder publiek zoals Ella 
Fitzgerald dat deed in New York in 
de jaren ‘50.

Het Jazz Combo heeft een repertoire 
van klassieke jazz standards met hier 
en daar een ‘verjazzde’ pop song, zo-
als “Happy” van Pharrell Williams of 
“Summer in the City” van The Lovin' 
Spoonful.  Andere favoriete num-

Na 2 jaar gesloten te zijn geweest 
mogen we onze prachtige tuin weer 
openstellen voor het  grote publiek.

De Hortus Bulborum - de enige tuin 
ter wereld met ruim 4000 verschil-
lende soorten historische bloembol-
len- zal dit jaar voor de 94 ste maal 
voor het publiek geopend worden. In 
deze tuin worden onder andere oude 
tulpen, narcissen, crocussen, fritte-
laria’s en hyacinten die commercieel 
niet, maar botanisch wel interessant 
zijn voor het nageslacht bewaard.

De oudste tulp in de tuin is de “Duc 
van Tol, Red and Yellow”uit 1595. Op 
de tuin bloeien ook rassen die zijn 

Op elk dak zonnepanelen is winst 
voor ondernemers en inwoners

De PvdA Castricum bracht een be-
zoek aan het zonnepanelenproject bij 
Aad de Wit verhuizingen.

De PvdA zal de gemeente voorstellen 
om de komende jaren om op grote 
schaal dergelijke projecten te stimu-
leren in samenwerking met Calorie.
Meer energiebesparing kan worden 
bereikt door op grote schaal hybride 
warmtepompen te plaatsen bij huis-
houdens. Calorie heeft ook daarvoor 
een plan klaarliggen om met ener-
giecoaches huishoudens daarbij te 
helpen. Individuele bewoners, vooral 
huiseigenaren kunnen zelf initiatief 
nemen. De praktijk leert dat het helpt 
als inwoners gericht individueel tech-
nisch advies krijgen en hulp bij het 
voorfinancieren van de pompen en 
panelen.
 
Energiecoaches van Calorie kunnen 
per huishouden voorrekenen wat 
voor warmtepomp mogelijk is, wat 
het kost en wat het bespaard. Met 
de huidige energieprijs bespaart een 
eenvoudige hybride warmtepomp 
50% van de gaskosten.
De PvdA vraagt de gemeente om via 
Calorie inwoners actief te helpen 
om binnen enkele jaren volledig om 
te schakelen naar zonne-energie en 
warmtepompen.

Hortus Bulborum opent
2 april a.s. de poort!

verhandeld tijdens de Tulpenmanie 
uit de 17e eeuw.
De tuin geeft een b(l)oeiend over-
zicht van de ontwikkeling van deze 
zeer populaire voorjaarsbloemen. Elk 
voorjaar laat de Hortus Bulborum de 
bollengeschiedenis herleven. Duizen-
den kleine bollenveldjes kleuren in de 
meest uiteenlopende schakeringen. 
De tuin is een lust voor het oog en 
een genot voor de neus.

Openingstijden: 2 april t/m 16 mei, 
maandag t/m zaterdag van 10.00 – 
17.00 uur; zondag van 12.00 -17.00 
uur.
Houdt de website in de gaten:
www.hortus-bulborum.nl

Zondag 27 maart 2022 vanaf 15.00 uur in de Vredeburg

Jane & The Starlights
bij de Jazz Session Club 
Vredeburg

mers zijn “A Night in Tunesia”, “How 
High the Moon” en “Cheek to cheek”.

De band bestaat uit:
Zang: Marleen Jane Schurer
Saxofoon: Andrea Milano
Pianist: David Groen
Basgitarist: Rogier Verbeem
Drummer: Jannes Engel

De toegang is vrij, maar U kunt ons 
steunen door lid te worden voor  
€ 5,-  p.p. voor het gehele jaar. 
Inlichtingen:
Fred Timmer    tel: 072-5053414 
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

Middenweg 65, 1906 BN Limmen
Bel voor afspraak: 06 505 45 901
www.kapsalon-pedicure-marjon.nl

kapsalon - pedicure

GEDIPLOMEERD
MEDISCH PEDICURE
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www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

■  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

■  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

■ Datanetwerken

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

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

Het te kort aan woningen heb ik al eer-
der aangesneden en één van de gevol-
gen van deze woningruimte nood is het 
verder ontwikkelen van de urbanisatie 
ofwel verstedelijking. 

Er zijn in Nederland steeds meer klei-
ne huishoudens en daarmee ook de 
behoefte aan meer eengezinswonin-
gen of appartementen. Zo ook in onze 
omgeving waar meer woonruimte op 
een kleinere oppervlakte gewenst is. 
De omgeving is voor alleenstaanden 
bijvoorbeeld veel belangrijker dan een 
grote tuin. Als je alleen woont wil je 
immers op loopafstand van alle voor-
zieningen zijn zoals winkels, horeca en 
openbaar vervoer. 

We noemen die verstedelijking in deze 
tijd “Urban Living”, waarbij hip en hap-
pening, circulaire economie, klimaat en 
nieuwe mobiliteit sleutelwoorden zijn. 
We zien vooral bij de jeugdige bewo-
ners van appartementen of tiny huizen 
dat er veel wordt gedeeld: zo zie je 
bijvoorbeeld gezamenlijke opslagruim-
ten voor (tuin)gereedschap of auto’s, 
scooters of bakfietsen die met buren 
worden gedeeld. Caring is sharing. Ik 
merk dat we niet meer alles zelf willen 
bezitten. Dit is duurzamer en ook nog 
eens leuker zodat het contact met je 
buren hechter wordt. Dat woonwijken 
of gemeenten zich meer richten op 
zelfvoorzienend zijn is nu nog actueler!

De inrichting van een appartement of 
tiny huis vraagt om een andere bena-
dering dan een woonhuis met tuin. Het 
is uitermate belangrijk de, vaak beperk-
tere, woonruimte efficiënt en functio-
neel in te delen. Met alle gemakken en 

comfort van het hedendaagse wonen, 
maar zonder dat je het gevoel krijgt dat 
je ruimte te kort komt. 

Daarnaast is de behoeft aan comforta-
bel en luxe wonen groot. Het creëren 
van ruimtelijkheid in een kleinere ruimte 
is hierbij van heel groot belang. 

Graag deel ik een aantal inzichten: 
•		Wanneer	een	ruimte	klein	is	helpt	het	

enorm om te zorgen dat je de ruimte 
op 2 manieren kan verlaten. Er ont-
staat een “doorstroom” in de ruimte 
die je een vrij gevoel geeft. 

•		Als	dat	echt	niet	mogelijk	 is	probeer	
dan een meubel of object vrij in de 
ruimte te plaatsen zodat je erom-
heen kunt lopen; dan creëer je op die 
manier een doorstoomruimte en voelt 
het minder benauwd. 

•		Daarnaast	is	het	prettig	om	de	meu-
bels “luchtig” te houden. Met bijvoor-
beeld een bank op pootjes zorg je 
ervoor dat je meer van je vloer ziet en 
dus het vloeroppervlak optisch ver-
groot wordt. 

•		Een	 tafel	met	 4	 poten	 staat	 als	 het	
ware wijdbeens in de ruimte en neemt 
daarmee, optisch, meer ruimte in dan 
een tafel met 1 poot in het midden.

•		Evenals	bij	bovenstaande	tips	heb	je	
meer optische ruimte met een han-
gend dressoir of kast. 

•		Een	 vloer	 die	 doorloopt	 in	 de	 hele	
ruimte voorkomt dat het hokkerig 
wordt en de eventueel verschillende 
ruimten en functies met elkaar wor-
den verbonden. 

•		Eenheid	 en	 rust	 is	 ook	 belangrijk.	
Plaats daarom liever 1 grote kast dan 
verschillende kleine meubelstukken. 

•		Bij	een	L-woning	houd	de	ruimte	niet	
op bij de hoek, maar laat daarom een 

kast eens een hoek omlopen of de 
bank voorbij de muur komen. 

•		Gelukkig	 is	glas	ook	weer	 terug	van	
weggeweest en glazen tafels of zuilen 
zijn uitermate geschikt als bijzettafel 
of salontafel zonder dat het ruimte 
inneemt. Tegenwoordig natuurlijk wel 
bij voorkeur van gerecycled glas ;).

•		Zoals	 jullie	 inmiddels	wel	weten	ben	
ik een enorme voorstander van kleur-
gebruik: met kleur op de muur of een 
mooi behang kun je een ruimte meer 
diepte geven, waardoor er spanning 
ontstaat en een ruimte groter, breder 
of langer kunnen lijken. 

Het is zoals bij alle ruimten natuurlijk 
even puzzelen voordat je alle ingrediën-
ten op de juiste plaats hebt staan zodat 
het voor jou het beste comfort biedt. 
Het is het puzzelwerk wat ik het leukste 
onderdeel van mijn werk vind; dus kom 
maar op met je ruimtelijke vragen! 

URBAN LIVING

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 
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Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 

VERBOUWINGS 
UITVERKOOP    

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

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

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

bij de levering van                
meubels, verlichting en accessoires 

Alleen deze maand nog!  

U bent van 
harte welkom 
in onze winkel!

Openingstijden:
maandag: op afspraak
dinsdag: op afspraak
woensdag: 10.00-17.00 uur
donderdag: 10.00-17.00 uur
vrijdag: 10.00-17.00 uur
zaterdag: 10.00-17.00 uur
zondag: gesloten
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Dood hout
Stormen zorgen vaak voor een enor-
me hoeveelheid dode takken en dood 
hout uit de bomen. Bijna altijd is het 
hout al redelijk vermolmd en soms 
kurkachtig. Zodra het op de grond 
valt en in contact komt met aarde 
dan gaat het verteringsproces en de 
terugkeer tot de natuur beginnen. In 
de bossen blijft bijna alles dat valt lig-
gen, behalve als het wegen en paden 
blokkeert. Binnen enkele jaren is veel 
hout vergaan en komt als voedings-
stof ten goede aan bomen, struiken 
en planten. Een natuurlijke cirkel. 
Veel volwassen bomen in de steden 
sneuvelden door een geringe wortel-
krans, veroorzaakt door verdichting 
van de grond, non stop verkeer e.d., 
deze vormen altijd een groot valrisico 
met vaak fatale gevolgen.

De duinenrij
Wie de laatste weken op het strand 
van Bakkum of De Egmonden is ge-
weest heeft kunnen zien wat de woes-
te zee heeft genomen. Een enorme 
kustafslag en als je naar de houten 
(zes meter lange) palen op het strand 
kijkt (elke 250 meter staat er een), 
dan zie je ook hoeveel cm. zand er 
is verdwenen in de zee. Gedeeltelijk 
komt dit in de loop van het jaar wel 
weer terug, maar waar nodig zal het 

Hoogheemraadschap maatregelen 
gaan nemen. In elke kilometer paal 
(aangeduid met 000 onder de km.) 
zit een  bronzen pin met NAP aan-
duiding. Je kunt dan zien hoeveel cm. 
je onder de zeespiegel staat bij hoog 
water. Er moeten nu weer honderden 
kubieke meters zand verplaatst wor-
den om de strandhuizen te plaatsen.
Het strandseizoen staat in de start-
blokken.

Vogels
Er zijn al grote groepen vogels lang-
zaam aan het terugkeren. Sommigen 
bivakkeren hier een tot enkele weken 
alvorens nog noordelijker door te 
vliegen. Deze week zag ik grote groe-
pen koperwieken en kramsvogels. In 
het weiland ten oosten van het voor-

malige zwembad en de voetbalvelden 
was een grote groep (geschat 150…) 
grutto’s, zo’n grote groep heb ik nog 
niet eerder bij elkaar gezien. De vo-
gels foerageerden met elkaar op de 
nog natte weilanden, dus een eldo-
rado qua voedselaanbod. Binnenkort 
verspreiden zij zich naar de broedge-
bieden. Er zijn ook flinke groepen kie-
viten te zien. De buizerds cirkelen op 
zoek naar een geschikte nestplaats. 
De bonte specht hamert er op los op 
de kunststof kappen van de straat-
verlichting en de groene specht vliegt 
“lachend” door de boswal. De slecht-
valk miste op een haar een duif, lucky 
bird…. In eigen tuin zijn roodborstje, 
winterkoninkje, merels, kool- en pim-
pelmezen de meest actieve. Vooral 
de merels zijn heel blij met het afge-
vallen blad dat is blijven liggen en met 
plantenresten uit de vijvers om te 
gebruiken als nestmateriaal. Zowel de 
houtduiven als Turkse tortels paren 
en nestelen er op los. In het weiland 
zijn de hazen uiteraard ook actief. 
De eenden jagen achter elkaar aan, 
meerdere woerden duiken op één 
vrouwtje, bijna de verdrinkingsdood 
tot gevolg hebbende. De kikkers, 
padden en salamanders ontwaken, 
kortom alles begint aan een nieuwe 
levenscyclus en de voortplanting.

De groente- en bloementuin
Het spitten en mesten is bijna klaar. 
De grond kan opwarmen, dan kun je 
planten en zaaien. Ons zaai- en plant-
goed is binnen. De aspergebedden 
gaan “onder zeil”, dan kan de grond 
de warmte vangen en ten goede laten 
komen aan de wortelstokken.
De aardbeibedden wieden en de 
grond lekker loswoelen. Zaaien en 
planten is straks afhankelijk van bo-
dentemperatuur en goed weer. Alles 
op zijn tijd. Nu kunnen nog gemakke-
lijk struiken, bomen en planten in de 
grond worden gezet. Laat struiken 
voor heggen (en rozenstruiken!) niet 
te lang onbeschermd boven de grond 

In de duinen is de boomleeuwerik 
een van de allereerste lentebodes. 
Vanaf half februari is hij weer terug 
in het land en zingt hij het hoogste 
lied. Letterlijk, want de boomleeu-
werik zingt hoog rondvliegend in 
de lucht. 

Misleidend
De boomleeuwerik broedt in alle 
duingebieden langs Nederlandse 
kust, inclusief de Waddeneilanden en 
de kust van Zeeland. Vooral in brede 
duingebieden met veel open duin is 
hij vrij algemeen, en vind je hem ge-

Vandaag in het duin...

Op zoek naar de boomleeuwerik

Meedoen? Kijk op:
www.ondernemendlimmen.nl

De natuur om ons heen...
De stormen Corrie, Dudley, Eunice en Franklin raasden in een snel tempo over ons land. In Engeland en Schot-
land veel schade, water- en sneeuwoverlast. Duizenden huizen waren tijdelijk zonder energie. Luchthavens en 
zeehavens werden gesloten. In ons land vielen doden, meestal getroffen door vallende bomen, heel triest. Er 
werd voor miljoenen aan schade aangericht. Er viel ook in een week heel veel water. De windsnelheden waren 
voor ons land ongekend hoog.

liggen, wind en zon drogen de wor-
tels heel snel uit. Na het planten goed 
water geven.

Hortus Bulborum
De bloembollenschatkamer van Ne-
derland gaat na twee jaar weer open 
voor het publiek vanaf zaterdag 2 
april a.s. Zie meer informatie pagina 
13 van de LOV krant.

Voorjaar
De dagen lengen, dan gaat de winter 
strengen…., helaas maar de winter is 
voorbij.
Het daglicht neemt elke dag toe, de 
zon krijgt steeds meer kracht. Nacht-
vorsten, ja die zijn er tot medio mei, 
ze doen verder weinig kwaad, be-

halve bloesem van fruitbomen. De 
bloembollenvelden staan spoedig in 
volle bloei, overal in het wild zie je al 
sneeuwklokjes, winterakonieten, nar-
cissen, krokus etc., het gaat gewoon 
door. Maar ook wilde planten als 
fluitenkruid schiet de grond uit. De 
eerste heggen krijgen een zachtgroe-
ne gloed, het voorjaar staat voor de 
deur, geniet er van!
Het is tijd om te zaaien, tijd om te 
planten. Ga even langs bij Tuin- en 
Groenshop Nuyens en u vindt alles 
wat u nodig heeft voor een prachtige 
tuin.

Kees G. Kroone

makkelijk. Zijn naam is een tikje mis-
leidend, want het is een soort van 
open duinterrein. Wel vindt hij het 
prettig als er hier en daar wat bomen 
of struiken staan, en gaat hij regelma-
tig op een boomtak zitten.

Het hoogste lied
De boomleeuwerik is goed herken-
baar aan zijn zang. Het is een vrij sim-
pel maar vriendelijk klinkend liedje 
dat uit een paar tonen bestaat en, 
terwijl hij vliegt, aan één stuk door 
wordt herhaald. Om hem beter te 
herkennen kun je het geluid opzoe-
ken op de site van Vogelbescherming 
of op xeno-canto.org. 

Spotten
In het vroege voorjaar is de 
boomleeuwerik op deze manier pri-
ma te spotten. Het is de enige soort 
die op deze manier vanuit de lucht 
zingt. Je hoeft er ook niet vroeg voor 
op pad want hij zingt ook overdag 
volop, zeker bij rustig en zonnig weer.

De vogel is onopvallend: lichtbruin 
gestreept, met een heel klein kuifje. 
Er komen in de duinen meer onopval-
lende bruine vogeltjes voor. De zang 
is verreweg de beste manier om de 
boomleeuwerik te leren kennen.

De grutto.

De koperwiek.
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TOT 75% KORTINGSALE DAGENMORE THAN

Verkoop van vele honderden geschenken met kortingen 
tot 75% t.o.v. winkelprijzen. 

Keuze uit gadgets, producten voor huis & tuin, keuken, 
drank, food en sportartikelen. Maar ook demoproducten 

tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
 

Bezoekers maken kans op mooie prijzen en voor 
de kleintjes is er een springkussen en limonade!

Donderdag 31 maart  van 19:00 - 21:00 uur   Vrijdag 1 april  van 09:00 - 15:00 uur   Zaterdag 2 april  van 11:00 - 15:00 uur

Voor meer informatie bezoek www.morethangifts.nl/sale

More Than Gifts B.V.
Populierenlaan 82, 1911 BM Uitgeest


