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Wie-o-wie
is baby

van de maand?

Alle ballen
op

Bertha!

Op zoek
naar

grote grazers

“Als je doet wat je
altijd deed,

krijg je wat je 
altijd kreeg”

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!

...dé lokale huis-aan-huiskrant voor Limmen NOVEMBER 2022

LOVLOVkrantkrant
SINTERKLAAS-EDITIE

De persoonlijkste slijterij van Neder-
land viert feest. Op 26 november 
bestaat Gall & Gall Limmen 25 jaar. 
De goedheilig man himself opent de 
lokale slijterij in 1997 en de rest is ge-
schiedenis. Het begint klein, slechts 
75 m2. Richard en Danielle bouwen de 
boel met z’n tweeën op en uit. In 2010 
wordt het pand naast de winkel, de 
apotheek, overgenomen. Apotheek 
en slijterij liggen eigenlijk in elkaars 
verlengde dus dat lijkt een logische 
zet. Het oppervlak breidt zich uit naar 
150 m2. Nog meer ruimte voor spirits.

Gall & Gall Limmen is een franchise- 
samenwerking en staat bekend om 
het aanbod van lokale producten 
zoals Dampegheest bier en Limmen-
cello, maar ook om hun persoonlijke 
aanpak en vakmanschap. Syrah of 
toch een Bordeaux? Als je het zelf 
even niet meer weet kun je altijd 

vertrouwen op professioneel advies. 
Inmiddels werken ze met z’n zessen 
en bedienen ze ook vaste klanten uit 
Heiloo, Castricum en Akersloot. En 
we hopen dat ze dat nog lang blijven 
doen.

Ter ere van dit jubileum ontvangt 
iedere klant van maandag 21 no-
vember tot en met zondag 27 
november een lokale verrassing. 
Proost!

Gall & Gall Limmen 25 jaar…
Champagne!

Sp�l m� en...

prachtige prijzen!

Hierrrrr met jeHierrrrr met je
KASSABONKASSABON

Koop bij één van de deelnemers (herkenbaar aan het raambiljet) en 
schrijf je naam en telefoonnummer achterop de kassabon en stop deze 
in de speciale box. Trekkingen op maandag, 5, 12 en 19 december.

KOOP LOKAAL, DOE MEE EN WIN!

ACTIE START 28 NOVEMBER MET 3 TREKKINGEN

De Sint en zijn grote groep Pieten 
zullen om ongeveer 14.00 uur per 
schip aanmeren in de haven ’t Stet 
aan de oostzijde van Limmen. Zijn 
Pieten die hem altijd vergezellen 
zullen weer veel capriolen uithalen 
om de feestvreugde te verhogen. 
En natuurlijk zullen zij heerlijk ge-
vulde zakken met pepernoten bij 
zich hebben.

Sinterklaas zou het geweldig vinden 
als niet alleen de kleine en grote kin-
deren, maar ook de ouders, opa’s en 
oma’s aan de kade staan om de Sint 

welkom te heten. Laten we er samen 
een heel groot feest van maken! We 
gaan zingen, springen, dansen, dus 
heel veel plezier maken.

Voorbereidingen
Het altijd actieve Sint. Nicolaas Co-
mité in Limmen heeft de website 
inmiddels aangepast. Al tijdig is men 
begonnen met de voorbereidingen 
voor de intocht. Er is overleg geweest 
met de gemeente Castricum, met an-
dere comités binnen  de kernen Aker-
sloot en Castricum om alles zo goed 
en veilig mogelijk te laten verlopen.

Programma
De Sint en zijn grote gevolg zullen om 
ong. 14.00 uur voet aan wal zetten in 
de haven. Uiteraard zal burgemeester 
Toon Mans de Sint persoonlijk wel-
kom heten. Na de ontvangst op ’t Stet 
zal er een korte optocht, met Harmo-
nie Excelsior, zijn door het dorp. Het 
feest wordt daarna voortgezet in 
sporthal De Enterij, dat zal zijn vanaf 
ongeveer 15.00 uur. Daar zal de Gro-
te Pietenband zorgen voor een groot 
en feestelijk spektakel. Er zullen ook 
dansers zijn die hun kunsten gaan 
vertonen.  Iedereen is welkom, maar 
kom echter wel op tijd! Zoals eerder 
gezegd: Limmen gaat er weer een 
heel groot familie- en kinderfeest van 
maken! Sint Nicolaas en de Pieten kij-
ken er reikhalzend naar uit!

Om dit unieke feest te kunnen blijven 
organiseren is het Sinterklaas Comi-
té Limmen deels afhankelijk van uw 
giften. U kunt uw bijdrage leveren 
op rek.nr. NL05 RBRB 0841 3408 89, 
(Univé Regiobank) t.n.v. Sint Nico-
laascomité Limmen. Ook kunt u een 
donatie doen tijdens de intocht in de 
sporthal in de melkbussen. Hartelijk 
dank!

Zondag 13 november om ca. 14.00 uur arriveert onze Goedheiligman...

Sinterklaas komt aan
in de 'Limmer Jachthaven'

Sinterklaas is dit jaar weer bereid 
gevonden om een stop te maken in 
Limmen voor een leuke, gevarieerde 
feestavond. Op geheel eigen wijze 
zal hij zangers en zangeressen, 
bekende en minder bekende gasten 
ontvangen, dit keer in Heeren van 
Limmen. De show vindt plaats op 
zaterdag 26 november en start om 
20:30 uur, inloop vanaf 20:00 uur. 
Niemand minder dan burgemeester 
Mans zal aanwezig zijn om de avond 
te openen. 

Het programma zelf zal tot circa 
23:00 uur duren, waarna er nog 
gelegenheid zal zijn om na te praten 

en te borrelen. Toegangskaarten 
voor de avond zijn voor 12,50 euro 
(inclusief koffie/thee en een koek) te 
koop bij Slagerij Snel en Stuifbergen, 
beiden te vinden op de Kerkweg in 
Limmen. 

De gehele opbrengst zal deze keer 
ten goede komen aan KiKa (Stichting 
Kinderen Kankervrij). Sinterklaas 
en kinderen zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden, zeker als het om 
ernstig zieke kinderen gaat.

Samen met de Sint hopen we daarom 
weer op een volle zaal. Heel erg graag 
tot zaterdag 26 november!  

Zaterdag 26 november, Heeren van Limmen, aanvang 20:30 uur:

Superleuke feestavond
'Okommurruskijkuh...'
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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 

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

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

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

een groot-boek!

Vroeger 
hadden
   wij ook...

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

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

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! PAVO RUWVOER SENIOR FIBRE
12 kilo € 17,50 met gratis emmer OP=OP

VOOR DE BUITENVOGELS: 
o.a. mezenbollen, pindanetjes en vele voersystemen

WEER OP VOORRAAD: WINTERPENEN
10 kilo € 2,50
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L I M M E R  K R O O S T
Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester 
de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. 
Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, 
waarin we mogen zien wie wij eigenlijk zijn... Namens alle limmer onder-
nemers feliciteren wij alle ouders met de geboorte van deze prachtige 
baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Willem Pepping ‘Baby van de maand’ geworden! De baby 
van de maand krijgt (naast eeuwige roem in de krant): een waardebon 
van 50 euro beschikbaar gesteld door Studio Welgraven en een waar-
debon van Kits Oonlie Kinderopvang en een heerlijk ijsje voor het hele 
gezin beschikbaar gesteld door IJssalon Onder Nul.
De winnaar kan op vertoon van deze krant en het geboortekaartje de 
prijzen in ontvangst nemen bij Studio Welgraven aan de Schipperslaan 
9 in Limmen (stuur wel een mail naar redactie@lovkrant.nl voor een 
afspraak).

‘BABY VAN DE 
MAAND’

‘BABY VAN DE 
MAAND’

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

studio
welgraven.nl

Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

 Willem Pepping
–  Geboren op 29 augustus 2022 –

Zoon van Willem en Femke Pepping

Elin de Rooij
–  Geboren op 18 oktober 2022 –

Dochter van Mark de Rooij en Sanne van Balen

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

Met dit keurmerk kunnen organisa-
ties laten zien dat zij serieus werk ma-
ken van kwaliteit en dat ze voldoen 
aan de eisen die gesteld worden door 
onder andere haar klanten, externen 
en gestelde wet- en regelgeving. Een 
organisatie met dit keurmerk heeft 
intern de zaken goed op orde, stelt 
de klant centraal en werkt voort-
durend aan het verbeteren van de 
dienstverlening.
Op 25 augustus en 30 augustus 
2022 stond de jaarlijkse externe au-
dit van het Keurmerkinstituut voor 
Kits Oonlie weer gepland. Dit jaar 

Het gemengd koor De Vredeburgers 
heeft zondag 30 oktober jl. een bij-
zonder geslaagd concert gegeven. In 
een overvolle kerk genoot het publiek 
van een gevarieerd programma met 
bekende religieuze liederen zoals Ave 
Verum en Panis Angelicus en liede-
ren uit diverse opera’s, o.a. gedeelten 
uit de opera La Traviata van G. Verdi. 
Het koor had een blijde uitstraling en 

Komedie 'Alle ballen op Bertha'
voor De Zonnebloem Limmen 
Op vrijdagmiddag 11 november a.s. brengt de toneelvereniging De Limmer Plankeniers de komedie “Alle 
ballen op Bertha” voor gasten van De Zonnebloem Limmen.
Het vrolijke stuk speelt zich af in een zogenaamd exclusief restaurant waar allerlei verwisselingen plaats 
vinden, die voor vele hilarische situaties zorgen. Deze dolkomische klucht zit van het begin tot het einde 
vol met grappen en onverwachte verwikkelingen. 
In de pauze worden loten verkocht waarmee na afloop mooie prijzen te winnen zijn.
De voorstelling vindt plaats in Heeren van Limmen en begint om 14.00 uur. De zaal is open om 13.30 uur.
Heeft u  problemen met vervoer? bel Ria Hooijboer: 072 505 22 35. (Zie ook artikel op pagina 7)

JOOST PRINSEN, 80 jaar, ongelooflijk veelzijdig en inspi-
rerend! Hij is acteur, presentator en columnist. Hij speelde 
45 jaar in het theater. Hij werd bekend met zijn tv-optreden, 
onder andere als Erik Engerd in de Stratemakeropzeeshow 
en Het Klokhuis en als presentator van de quiz Met het mes 
op tafel. Hij publiceerde meerdere boeken, waaronder Mijn 
vrouw pikt zeepjes en Na Emma. Hij is groot bewonderaar 
van Godfried Bomans. Zijn voordrachten van poëzie zijn on-
geëvenaard en raken in het hart. Joost Prinsen inspireert je 
en draag je in je hart mee naar huis. Joost Prinsen zorgt voor 
een avond om niet te vergeten.

Informatie over tijden, kaartverkoop, toegangsprijzen en re-
serveren is te vinden op www.limmencultuur.nl. 
Vrijdag 25 november 2022 
Locatie: Cultureel Centrum Vredeburg
Zaal open: 19.15 uur. Aanvang 20.00 uur. 
Prijs € 15,00 inclusief koffie of thee voor aanvang.

Keurmerkinstituut
op bezoek bij Kinder-
opvang Kits Oonlie

zijn kinderdagverblijf De Rimboe en 
BSO Ypestein in Heiloo en kinder-
dagverblijf Picobello in Alkmaar, door 
het Keurmerkinstituut bezocht. Ook 
werden de kwaliteitsmedewerker en 
algemeen directeur geaudit. Tijdens 
de bezoeken beoordelen de audito-
ren alle processen van het kwaliteits-
systeem. Inmiddels heeft Kits Oonlie 
weer een positieve beoordeling ge-
kregen van het Keurmerkinstituut en 
wordt Kits Oonlie gezien als een pro-
fessionele organisatie, waarin het ple-
zierig werken is en waar hoogwaardi-
ge kinderopvang wordt geboden. 

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

Succesvol herfstconcert van
De Vredeburgers in de PKN kerk

zong met enthousiasme. Medewer-
king werd verleend  door de sopraan 
Suzanne Leegwater, die tevens op de 
fluit soleerde. Koor en soliste werden 
begeleid door Janneke Koetsier op 
de piano. De algehele leiding was in 
handen van Gerard Leegwater.
Na dit succesvolle concert gaat het 
koor weer aan de voorbereidingen 
voor het volgende concert beginnen, 

dat waarschijnlijk in 2023 zal plaats 
vinden. Het nieuwe programma zal 
vnl. in het teken staan van de opera. 
Het is nu een prima moment voor 
nieuwe leden om in te stappen; voor-
al versterking van de tenoren is zeer 
gewenst.

Voor meer info: Marianne Rijser 072-
5337158 en www.devredeburgers.nl

Vrijdag 25 november in Cultureel Centrum Vredeburg...

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

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies & Verzekeringen

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

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Autorijles
Motorrijles

Theoriecursussen
Voor auto en motor

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

mr. F.J. (Freek) ten Seldam
Schipperslaan 4H-8

1906 BG Limmen
06 - 20 59 48 94

fj@tenseldamadvocatuur.nl
www.tenseldamadvocatuur.nl

VOOR ONDERNEMERS EN PARTICULIEREN
• Huurrecht • Contractenrecht • Incasso’s
• Personen- & familierecht
• Consumenten- & burenrecht
• Rechtsbijstand bij verdenking van strafbare feiten
Eerlijkheid & daadkracht in samenwerking met cliënt

NIEUWIN LIMMENvoorheen Haarlem

• dakbedekking • zinkwerk
• sanitair • centrale verwarming 

• riolering

Brugstraat 35,
1906 WT Limmen

Tel.  (072) 5055540
Mobiel: 0653285293

VRIJDAG 4 NOVEMBER 20.30-23.30 UUR

POPQUIZ 
ZATERDAG 12 NOVEMBER 18.00-00.00 UUR

DARTTOERNOOI (VOL=VOL) 
KOM GEZELLIG KIJKEN!

MAANDAG 21 NOVEMBER 17.00 UUR

SENEGAL-NEDERLAND
VRIJDAG 25 NOVEMBER 17.00 UUR

NEDERLAND-ECUADOR
DINSDAG 29 NOVEMBER 16.00 UUR

NEDERLAND-QATAR
 

Alle wedstrijden van het Nederlands Elftal op groot scherm. 
Elk Nederlands doelpunt is een biertje kado!

VRIJDAG 23 DECEMBER 20.30-23.30 UUR

POPQUIZ 
ZATERDAG 24 DECEMBER

WITTE KERST met div. DJ'S 
Elke donderdag onbeperkt tapas eten voor € 24,50

EVENEMENTEN IN EETBARLEKKER:

T E G E L W E R K E N

LD
Wat
een
machtig
mooi
vak!

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,  
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Het nieuwe seizoen van september 
t/m ong. mei 2023 is alweer van start 
gegaan. Er is bij alle gebruikersgroe-
pen binnen “Vredeburg” en bij de 
Jeu de Boulesvereniging nog steeds 
plaats voor nieuwe leden. Kom gerust 
even langs om te kijken hoe gezellig 
alle activiteiten zijn. Jeu de Boules 
kan het jaarrond gespeeld worden bij 
goed weer.

Terras en horecavergunning
Het bestuur van de SWOL is in goed 
overleg met de gemeente Castricum 
om te komen tot de aanleg van een 
bescheiden terras aan de voorzijde 
van de boerderij, voor de openslaan-
de tuindeuren. Verder worden alle 
formaliteiten gedaan en formulieren 
ingevuld om te komen tot een per-
manente (paracommerciële) horeca-
vergunning voor de gehele beneden-
verdieping en het buitenterrein. Dit 
alles onder beperkende voorwaarden 
en zonder in directe concurrentie te 
gaan met de gevestigde horecabe-
drijven in de om-
geving. Uiteraard 
beschikt Horeca 
Vredeburg al vanaf 
de opening van het 
gebouw over een 
eigen volledige ho-
recavergunning.

Activiteiten
Naast alle activitei-
ten van de gebrui-
kersgroepen en de 

Lieve mensen, via de media heeft u 
ongetwijfeld vernomen dat er Oe-
kraïense  mensen in Limmen zijn/ 
worden geplaatst en wel in het 
Paulusgebouw van de voormalige 
Oosthoek aan de Oosterzijweg. 
Met behulp van enkele vrijwilli-
gers zijn zij vanuit diverse plaatsen 
daar naartoe verhuisd. Niet alle-
maal hebben zij echter de nodige 
documenten  voor het aanvragen 
van een BSN-nummer en leefgeld 
kunnen regelen. Daarom is het zo 
fijn dat er door u, de Limmer ge-
meenschap, zo veel  levensmidde-
len in de Mariakapel zijn gebracht. 
Wekelijks kunnen wij daarmee ver-
schillende adressen, waaronder 
dus ook die van mensen uit Oekra-
ine, van een gevulde tas voorzien. 

De werkgroep heeft dankzij uw do-
naties op ongeveer 75 adressen at-
tenties kunnen brengen, zodat die de 
feestdagen met Kerstmis en Pasen 
wat aangenamer konden doorbren-
gen; wij steunen 2 inloophuizen, de 
Zonnebloem en het Noodfonds (Sa-
menwerkingsverband van diaconie-
en en werkgroepen Caritas in onze 
gemeente)  daarnaast hebben wij in 
individuele gevallen wat verlichting 
kunnen brengen.
Wij denken dit jaar behoorlijk wat 
meer te gaan uitgeven, denk aan de 

Caritas
energiecrisis, meer aanvragen voor 
hulp door de inflatie, we hebben een 
donatie gedaan voor hulp aan Oekraï-
ne en we willen uiteraard onze beken-
de vaste activiteiten ook graag blijven 
doen. Dus… mogen we weer op u re-
kenen voor een financiële bijdrage?
Wij worden er blij van om onze me-
demens een beetje blijer te maken. 
Helpt u ons daarbij? Met uw bijdra-
ge wil de werkgroep Caritas Limmen 
ook het komende jaar de schouders 
eronder zetten.

Het bankrekeningnummer is NL32 
RBRB 0900 8330 25 t.n.v. RK H 
CORNELIUS INZ PCI. 

Tijdens het weekend van 12 en 13 no-
vember is het Diaconaal weekend en 
zal de collecte bestemd zijn voor de 
Caritas. De werkgroep zelf zal in de 
dienst een korte toelichting geven op 
hun werk. 

U kunt ons bereiken:  tel. 0610791996, 
caritas@corneliuskerk-limmen.nl of 
schriftelijk: Pastorie H.Corneliuskerk 
Limmen t.a.v. werkgroep Caritas, Dus-
seldorperweg 74, 1906 AL Limmen.

Zoals u wellicht weet is het deze we-
ken de tijd voor de Grote Clubactie. 
Door het kopen van loten steunt u 
uw favoriete (sport)vereniging en 

geven! Dit jaar heeft Valkering De 
Graaf Accountants te Limmen zich 
van zijn sportiefste kant laten zien, 
door het Superlot van TIOS Limmen 
te kopen. 

Het ondersteunen van maatschappe-
lijke en sportieve activiteiten wordt 
binnen Valkering De Graaf als erg 
belangrijk gezien, aldus René Hes en 
Peter Valkering, beiden directeur bij 
Valkering De Graaf.

Op vrijdag 14 oktober heeft de ver-
koper, Storm de Winter, het Superlot 
overhandigd aan René en Peter. Ui-
teraard ging deze overhandiging ge-
paard met een sportief hoogstandje 
van breakdancer/freestyle-gymmer 
Storm! De bijgaande foto laat het 
zien: Valkering De Graaf, uw nummer 
1 accountantskantoor en TIOS Lim-
men, uw nummer 1 beweegsportver-
eniging in Limmen!

Prijswinnaars wedstrijd 'Cornelius'
Ter ere van de wederopbouw van de Corneliuskerk werd eerder dit jaar het glossy 'Cornelius' huis aan huis in Limmen 
bezorgd. Naast interviews met o.a. Johan Olling, pastor Mike, Rowwen Hèze en Wim Daniels werd ook chefkok en ex-
dorpsgenoot Peter Lute voor Cornelius geïnterviewd vergezeld met hemelse recepten en een prijsvraag. Deze maand 
was dan eindelijk de prijstrekking door pastor Mike Nagtegaal en de prijsuitreiking door Michel Welgraven, de maker 
van 'Cornelius'.
Leuk detail: winnaressen Manon Zeeman en Sasha Scheerman hebben echt iets met koken, maar beide op een andere 
manier.  Manon kookt voor mensen in de dagopvang Thuisbij, heeft inmiddels een moestuin en experimenteert er 
op los met groente en kruiden. Sasha heeft zich noodgedwongen 
geïnteresseerd voor koken omdat ze een zoontje heeft met 
voedselallergeen en is zo langzamerhand expert geworden in 
‘voedselallergievriendelijk’ eten. Twee dankbare prijswinnaressen van 
respectievelijk een lunch in het nieuwe restaurant van Peter Lute ' 
Gastrobar Green’ aan de Zuidas en het nieuwe boek van Peter Lute 
“de kracht van kruiden” van Peter Lute. Winnaressen Kim Bos en 
Martine Boon ontvangen hun prijs op een later moment.

Kom erbij...
Samen Eten!
In Limmen wordt weer een Samen Eten - maaltijd georganiseerd voor wie                              
aan wil schuiven voor wat gezelligheid op woensdag  30 november a.s.                     
in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen.                                   
De deur staat open vanaf  17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd. Graag 
vooraf opgave i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: tel. 5052871 
of per email: margreetdenekamp@outlook.com. Bij de uitgang staat een 
mandje voor een vrijwillige bijdrage. U bent van harte welkom!

De gezamenlijke ouderenbonden 
van Castricum – Akersloot en Lim-
men zetten zich in voor het welzijn 
van senioren, het behartigen van 
hun belangen en het organiseren 
van gezellige, nuttige en interes-
sante activiteiten.

Limmen
In de kern Limmen zijn de activitei-
ten in “Vredeburg”, beheerd door 
de SWOL. Er zijn o.a. klaverjassen, 
keezen, bingo, biljarten (ook voor 
dames) en af en toe themamiddagen. 
Al deze evenementen zijn toeganke-
lijk voor de leden, soms kunnen ook 
introducees worden meegenomen. 
Ook worden er dagtochten en een 
vakantieweek georganiseerd.

Vacatures
De lokale afdeling Limmen is naarstig 

Nieuws van de KBO/PCOB-ouderenbonden

op zoek naar enkele vrijwilligers voor 
het jaarlijks invullen van de Inkom-
stenbelasting aangifte voor senioren/
leden. Het huidige team gaat gelet 
op hun leeftijd langzaam met “pensi-
oen”. Welke jongere (senioren) men-
sen zouden dit kunnen overnemen? 
Een leuke en aangename bezigheid 

met veel persoonlijk contact. Het is 
maar een betrekkelijk korte periode 
in het voorjaar.

Dan is er nog een vacature: voor een 
nieuwe penningmeester. Geen echt 
zware klus, gewoon een man/vrouw 
die graag met cijfers werkt en de ad-
ministratie voor de afdeling kan bij-
houden. De penningmeester maakt 
uiteraard ook deel uit van het dage-
lijks bestuur van de vereniging. Het 
bestuur is een prettig en collegiaal 
bestuur van gemotiveerde senioren.

Besturen houd je geest scherp en 
je blijft er jong bij!

Interesse? Neem vrijblijvend contact 
op met Johan Werring 072 505 3702.
of: penningmeester@kbocastricum.nl

Diaconaal weekend
12 en 13 november

KBO (zie elders in dit blad nieuws 
van de KBO), is “Samen Eten ….Gezel-
lig”, een absolute topper met steeds 
(maximaal) 60 deelnemers. Zie de 
SWOL website voor de eerstvolgen-
de maandagavonden in november 
en december. Helaas, maar Cinema 
Vredeburg komt nog steeds niet 
echt op stoom. Het bestuur beraadt 
zich op welke stappen te nemen, bij-
voorbeeld verplaatsen naar dagvoor-
stellingen. Zodra er meer bekend is 
melden wij dit in de pers en op de 
wesbite. Een nieuwe activiteit is dan-
sen op de dinsdagavond. Zie de web-
site voor informatie en aanmelding/
meedoen.

Kerstmis en Nieuwjaar
Medio december zullen wij “Vrede-
burg: gaan omtoveren in kerstsferen. 
De altijd gezellige Nieuwjaarsreceptie 
van de SWOL zal zijn op woensdag 
middag 4 januari vanaf 16.00 uur tot 
18.00 uur. Alle senioren zijn welkom!

Nieuws vanuit ’Vredeburg’

Valkering De Graaf koopt TIOS Superlot!
maakt u kans op mooie prijzen. En 
door het kopen van een Superlot, ter 
waarde van 50 loten kunt u uw favo-
riete vereniging helemaal een boost 
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NO STRESS!
online & bezorgen

slagerijsnel.nlGroot assortiment
heerlijk verse
kant-en-klaar

gerechten!

Gemak dient de mens:

Bestel ook uw Gourmetvlees online!

Tijdens SinterklaasTijdens Sinterklaas
gezellig thuis tafelen?gezellig thuis tafelen?
Kom naar de winkel Kom naar de winkel 
of nog makkelijker:of nog makkelijker:

BESTEL ONLINE!BESTEL ONLINE!

Ontvang bij aankoop van een nieuw 
bed tijdelijk een dekbed en kussens 
cadeau ter waarde van € 617,-

* Deze actie is geldig bij Slaapkenner Lute, 
van 7 november t/m 20 november. Vraag in 
de winkel naar de voorwaarden.

Kerkweg 1, Limmen  |  slaapkennerlute.nl

cadeau*
Auping dekbed 
    en kussens

M
el

d 
je

 a
an

!

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!

©
20

20
 S

dH
 V

or
m

ge
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ng
 

www.blosse.nl

Info en aanmelden 
Meer info en aanmelden op 
www.kleurenorkest.nl 

Hogeweg 55, Limmen 
(072) 5054606

Leren wie je nog meer kunt zijn 
Met dit prachtige motto ver‐
woorden wij waar kinderen, 
leerkrachten en medewerkers 
iedere dag samen aan werken.

• Ontwikkelingsgerichte opvang
en onderwijs vanuit de basis‐
principes van NLP, systemisch
werken en oplossingsgericht
werken.

• Veel aanpassingsruimte voor
je kind, voor wat betreft het
leren en het welbevinden,
binnen duidelijke kaders.

• Doorgaande ontwikkelings ‐
begeleiding van 2 ‐ 13 jaar.

Informatie 
ochtend!

Peuterspeelzaal, basisonderwijs,  
buitenschoolse opvang, alles onder één dak

23 november 2022

09.30 uur tot 11.00 uur

 

 

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

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

 

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

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

Wij wensen u
een fijn sinterklaasfeest!
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Toen het nieuwe orkest ONE MORE 
voor het eerst optrad bij de Jazz 
Session Club “Vredeburg” was het 
meteen DE openbaring van het sei-
zoen.  Maar wat wil je ook met vijf 
topmuzikanten.  Het swingde de pan 
uit en het talrijke publiek was razend 
enthousiast.
De vijf toppers van links naar rechts:  
Cees van Nieuwburg - slagwerk; Rieks 
Schreuder – contrabas; Jan Horjus 
– saxofoon; René Nijenhuis – gitaar;  
Hans Gosselink – hammondorgel.
Oh ja en het repertoire?  Pure jazz.  
Bekende en minder bekende stan-

De voorstellingen zijn dit jaar op:
•  vrijdag 11 november 14.00 uur voor 

gasten en genodigden van De Zon-
nebloem. (Voor problemen met 
vervoer bel Ria Hooijboer, 072-
5052235)

• zaterdag 12 november 20.00 uur
• vrijdag 18 november 20.00 uur
• zaterdag 19 november 20.00 uur

Heeren van Limmen is een half uur 
voor elke voorstelling geopend. In de 
pauze kunnen er loten gekocht wor-
den waarmee na afloop weer mooie 
prijzen te winnen zijn. 
De entreeprijs voor de avonden be-
draagt €12,50 (inclusief kopje koffie/
thee en één consumptie in de pauze). 
Wilt u in het vervolg zeker zijn van 
een plekje in Heeren van Limmen? 
Wordt dan donateur voor €7 per 
jaar en wij komen volgend jaar bij u 
langs.  U ontvangt de kaarten dan 
voor €6,50 (maximaal 2). U kunt zich 
aanmelden via:  limmerplankeniers@
gmail.com

En dan nu het blijspel wat we voor u 
gaan spelen. Het is wederom een zeer 
komisch stuk wat gespeeld wordt in 
drie bedrijven en geschreven is door 
Winnie Abel (vertaald en bewerkt 
door Ben ten Velde).

Alle ballen op Bertha!
Eten bij Bertha Wolters is niet  be-
paald een genoegen. In haar verlopen 
café De Warme Bal ruikt het naar oud 
frituurvet. Ze raakt volkomen in pa-
niek wanneer ze haar kroeg binnen 24 
uur moet omtoveren tot een prach-
tig restaurant, want haar rijke neef 
komt op bezoek. Om van hem geld te 
krijgen voor haar kroeg, heeft Bertha 
hem jaren geleden verteld dat ze een 
goedlopend en zeer exclusief restau-
rant heeft. Wat ze echter nu heeft, 
is een verlopen kroeg met weinig 

klanten. Bertha moet nu plotseling 
doen alsof ze een sterrenrestaurant 
heeft!!  Hierdoor staat de dagelijkse 
gang van zaken in de kroeg behoorlijk 
op zijn kop. Stamgast Mieke, die elke 
ochtend langs komt moet plotseling 
de rol van een charmante dame aan-
nemen. Bertha’s onhandige vriend 
Job struikelt van de ene ramp in de 
andere ramp. De zwijgzame stamgast 
Henk weigert resoluut om de kroeg 
te verlaten en Bertha’s jaloerse hore-
ca buurvrouw zet ongedierte in haar 
kroeg. Wat volgt is een heerlijk en 
grappig verwisselingsspel waarbij van 
alles fout gaat. Zal het Bertha gaan 
lukken om haar neef te overtuigen 
dat ze een exclusief restaurant heeft? 
Wanneer haar neef dan ook nog een 
bezoek aankondigt van een culinair 
recensent van het blad “De Fijnproe-
ver” breekt in het zogenaamde exclu-
sieve restaurant de chaos helemaal 
uit…….
Kortom een hilarisch stuk van begin 
tot het einde. Grappen en komische 
situaties volgen elkaar in een razend 
tempo op, waardoor het publiek bij-
na geen tijd heeft om op adem te 
komen.

Wij hopen u tijdens één van de 
voorstellingen te mogen begroeten!

Wie lichamelijk beperkt is in zijn mo-
biliteit, is ook beperkt in zijn activitei-
ten, terwijl die juist zo nodig kunnen 
zijn. De Heiloose Stichting Rolstoel-
bus Heiloo voorziet in  vervoer bij 
een buitenactiviteit, voor familiebe-
zoek of naar een behandelcentrum. 

Limmen
Het vervoer zorgt voor een grote 
tevredenheid onder de gebruikers, 
niet alleen vanuit Heiloo, maar bij-
voorbeeld ook uit Limmen. Zo doen 
bewoners van zorgcentrum ‘De Ca-
meren’  regelmatig een beroep op 
de rolstoelbus. ‘Ik ben erg blij met ze. 
Het zijn heel vriendelijke chauffeurs, 
die van wanten weten en zij rekenen 

‘Alle Ballen op Bertha!’
Na 2 jaar van afwezigheid door de pandemie zijn we ontzettend 
blij om weer de bühne op te gaan. De maatregelen van de overheid 
voelen al weer even terug. Elke maandagavond wordt er weer druk 
gerepeteerd in Heeren van Limmen. Onder leiding van regisseur 
Stina Hof en met een strak leerschema wordt er tot in de late uur-
tjes geoefend. 
De donateurs hebben persoonlijk bezoek gehad om als eerste de 
kans te krijgen om kaarten te kopen voor één van de voorstellin-
gen. Nu is de vrije verkoop van start gegaan. U kunt de kaarten 
kopen bij Gall en Gall aan de Vuurbaak in Limmen. 

een bescheiden prijs omdat het vrij-
willigers zijn,’ aldus een bewoonster.
Rob van Tuin, penningmeester van 
Rolstoelbus Heiloo, vertelt dat de 
stichting al bijna 40 jaar het vervoer 
verzorgt van mensen met een licha-
melijke beperking die aangewezen 
zijn op een rolstoel. Vervoer waarin 
de reguliere busbedrijven niet voor-
zien. ‘Onze chauffeurs - we hebben er 
14 - zijn zeer ervaren, zijn 365 dagen 
per jaar beschikbaar en kunnen van 
deur-tot-deur naar elke bestemming 
in Nederland rijden.

We maken zo’n 900 ritten per jaar - 
dat zijn ca 30.000 kilometers. Onze 
bus biedt plek voor maximaal drie rol-

stoelen en drie begeleiders. Eventu-
eel kan een rolstoel geleend worden.’

De stichting ontvangt geen subsidie. 
‘Maar mede dankzij vrijwilligers, do-
nateurs en giften hoeven we alleen 
maar de kosten voor de bus in reke-
ning te brengen. Ons basistarief van 
40  cent  per kilometer hebben we 
al meer dan 10 jaar in stand kunnen 
houden.’

Voor meer informatie: 
reserveer@rolstoelbusheiloo.nl  of 
administratie@rolstoelbusheiloo.nl 
of vraag de penningmeester telefo-
nisch via 072-532 0001.
www.rolstoelbusheiloo.nl

Ook vanuit Limmen steeds meer 
vraag naar de Rolstoelbus Heiloo

Zondag 20 november 2022 vanaf 15.00 uur

One More bij Jazz Session 
Club Vredeburg

dards.  Maar het swingt de pan uit.  
Dus komt allen kijken en luisteren in 
de Vredeburg op zondag 20 novem-
ber van 15.00 tot 18.00 uur. Zoals al-
tijd is de toegang vrij.
NB:  de volgende sessie: 18 december.

Inlichtingen:
Fred Timmer, tel: 072-5053414 e-mail: 
timmerlimmen@kpnmail.nl

anoniem
dag en nacht

Help door 
te luisteren

anoniem
dag en nacht

Help door 
te luisterenLuister jij?

Als iemand zijn  
verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word  vrijwi�iger!
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Sp�l m� en...

prachtige prijzen!

Hierrrrr met jeHierrrrr met je
KASSABONKASSABON

Koop bij één van de deelnemers (herkenbaar aan het raambiljet) en 
schrijf je naam en telefoonnummer achterop de kassabon en stop deze 
in de speciale box. Trekkingen op maandag, 5, 12 en 19 december.

KOOP LOKAAL, DOE MEE EN WIN!

ACTIE START 28 NOVEMBER MET 3 TREKKINGEN
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Grote grazers zijn gemakkelijk te vin-
den. Om ze te spotten hoef je niet 
vroeg uit bed of op stap naar verre 
uithoeken. Het zijn tamme runder- en 
paardenrassen die door beheerders 
in afgerasterde duinterreinen zijn uit-
gezet. In de meeste gebieden lopen 
ze het hele jaar. Ze zijn winterhard 
en hebben maar weinig verzorging 
nodig.

Hooglanders en Koniks
De bekendste grote grazers zijn 
Schotse Hooglanders. Ze hebben 
een lange, roodbruine vacht en gro-
te, imposante horens. Vergeleken 
met gewone koeien zijn ze vrij klein. 
Galloways zijn nog wat kleiner. Dit 
runderras heeft een zwarte, borsteli-
ge vacht en geen horens. Koniks en 
Shetlandpony’s zijn de meest voorko-
mende paardenrassen. Koniks lijken 
op wilde paarden: ze zijn licht grijs-
bruin met donkere manen, staart en 
poten. Shetlandpony’s zijn kleiner en 
variabel van kleur. In de duinen van 
Noord-Holland grazen ook Exmoor-
pony’s. Zij hebben een donkerbrui-
ne vacht en een kenmerkende lichte 
snuit, de ‘meelsnuit’.

Tegen vergrassing en verstruiking
Grote grazers worden door duin-
beheerders ingezet om bijzondere 

duingraslanden in stand te houden. 
Deze dreigen te verdwijnen door 
sterke uitbreiding van ongewenste 
grassoorten en struiken. Dit komt 
doordat er te veel stikstof uit de lucht 
valt en er te weinig verstuivingen zijn. 
Bovendien gaat het al tientallen ja-
ren slecht met het konijn, verreweg 
de beste natuurlijke ‘beheerder’ van 
soortenrijke duingraslanden.

Vreedzaam
Alle paarden en runderen in de dui-
nen stammen af van tamme dieren. 
Ze zijn niet agressief. Als ze met rust 
worden gelaten vallen ze mensen dus 
niet lastig. Blijf op gepaste afstand en 
ga niet naar kalfjes toe, want dat vin-
den de moederkoeien niet goed.

Duinbehoud is dé onafhankelijke 
stichting voor bescherming van de 
kust. In belang van de natuur en men-
sen. Want de kust, die koesteren we. 

Meer weten?
Ga naar www.duinbehoud.nl

Zou het niet zonde zijn, als je iets NIET hebt 
gedaan in je leven wat je heel graag had 
willen doen? Ze zeggen wel eens dat het 
erger is om spijt te hebben van de dingen 
die je NIET hebt gedaan dan van de dingen 
die je WEL hebt gedaan. Hoeveel mensen 
leven niet een leven dat voor hen is uitge-
stippeld, of omdat het zo hoort of omdat 
de hypotheek moet worden betaald? Hoe-
veel mensen zitten niet gevangen in hun 
dagelijkse sleur en kunnen daar op de een 
of andere manier niet uitbreken? Waarvan 
zou jij nou spijt hebben als je het niet zou 
hebben gedaan?

Het is nooit te laat om te veranderen
Nou ja, bijna dan. In ieder geval is het belangrijk 
om bij jezelf na te gaan hoe jouw ideale leven 
eruit zou zien. En vervolgens te bekijken hoe je 
dit kunt realiseren. Kan dat? Dat is een prach-

tig spel van optellen en aftrekken, vermenig-
vuldigen en delen, dat financiële planning heet. 
Het wordt ook wel eens ‘financial life planning’ 

Had ik maar...... genoemd, om te benadrukken dat de cijfertjes 
en rekensommen dienstbaar zijn aan een rijk 
leven. Een rijk leven in de zin van betekenis. 
Moet je daarvoor rijk zijn wat geld betreft? Ja 
en nee. Er kan meer dan je denkt, als je het 
maar goed organiseert.

Maak een levensplan
Financial life planning is als term bedacht in 
Amerika. George Kinder was een van de be-
denkers. Hij maakte mensen ervan bewust 
door vragen te stellen over wat ze echt met 
hun leven wilden. De eerste vraag: Maak je le-
vensplan. Stel je bent financieel onafhankelijk. 
Hoe zou je dan je leven leven? Hoe zou je je 
leven veranderen? De tweede vraag is al wat 
lastiger. Je komt bij de dokter en die zegt dat 
je nog maar vijf tot tien jaar te leven hebt. Wat 
zou je dan aan je leven veranderen? Bij deze 
vraag hoort, dat je financiële situatie is zoals 
die is, dus je kunt niet zomaar fors ‘uitpakken’ 
als je het geld niet hebt. Ga je dan van baan 
veranderen?  Ga je minder werken?  Ga je 
meer met je partner of je gezin doen?  Ga je 

een droom laten uitkomen? En dan de derde 
vraag: De dokter komt langs, het ziet er slecht 
voor je uit, je hebt nog maar 24 uur te leven. 
Waarvan heb je spijt dat je het niet hebt ge-
daan?

Financiële planning draait om het leven 
van mensen
Sommige mensen denken wel eens dat fi-
nanciële planning alleen om cijfertjes draait 
of voor de rijken is. Fout! Financiële planning 
draait om het leven van mensen, om jou te 
helpen je leven in te richten zoals jij graag je 
leven wilt leiden. Ja, daar heb je financiële 
cijfers voor nodig. Want hoeveel je nu uit-
geeft en hoeveel je aan salaris of winst uit je 
onderneming krijgt, geeft wel aan wat er nu 
mogelijk is. Wij leren je echter anders te kij-
ken naar geld en helpen je in het struikgewas 
van regelgeving jouw levensboom te vinden. 
Die kan groeien zoals jij dat wilt. Zodat je er de 
vruchten van kunt plukken die jou een waar-
devol leven geven.

Door het ondertekenen van de in-
tentieverklaring is Noord-Holland 
weer een stapje dichterbij het bij-
dragen aan de klimaatdoelen. In 
2030 moet 70% van de elektriciteit 
uit hernieuwbare bronnen komen, 
zoals wind- en zonne-energie. De 
benodigde ruimte vinden, is in Ne-
derland een grote uitdaging, zo ook 
in Noord-Holland. Daarom werken 
partijen in Noord-Holland, regionaal 
en lokaal,  samen aan de Regionale 
Energiestrategie (RES). Hierin staat 
hoe - en waar - duurzame elektriciteit 

Komend jaar onderzoekt de gemeente Castricum samen met Rijkswater-
staat, provincie Noord-Holland, Liander en 11 andere gemeenten de mo-
gelijkheden voor het opwekken van duurzame energie langs snelwegen 
in Noord-Holland. Dat hebben deze partijen afgesproken in een intentie-
verklaring.

Duurzame energie-opwek
langs Noord-Hollandse snelwegen

met zonne- en windenergie kan wor-
den opgewekt. De ruimte langs snel-
wegen is daar onderdeel van. 

Eerdere voorverkenning
Vanaf afgelopen voorjaar is een voor-
verkenning gedaan naar de ruimte 
langs snelwegen in Noord-Holland. 
Hieruit bleek dat zo’n 686 hectare 
potentieel beschikbaar is voor het 
opwekken van energie. Het gaat om 
zijbermen, aansluitingen, geluids-
schermen en naastgelegen stukken 
grond. In gemeente Castricum is 

aandacht voor lokale ontwikkelingen 
en initiatieven, voor opwek van her-
nieuwbare energie. Dit gebeurt in het 
programma Opwek van Energie op 
Rijksvastgoed (OER). 

Verkenning
De volgende stap in het programma 
OER is de verkenning. Daarbij wordt 
gezocht naar een set aan percelen en 
uitgangspunten wat betreft ruimtelijk 
ontwerp. Deze uitgangspunten en 
percelen moeten door de omwonen-
den gedragen worden, en moeten 
aangeven waar de zonne-opstellin-
gen aan moeten voldoen. De com-
municatie en participatie met omwo-
nenden zal een grote rol spelen. Naar 
verwachting is het onderzoek eind 
2023 afgerond.

OER-Programma
Met dit landelijke Programma OER 
stelt het rijk haar vastgoed ter be-
schikking voor de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie. Gemeenten 
en provincies kunnen hiervoor een 
verzoek neerleggen. Er lopen al een 
aantal pilotprojecten in Nederland. 
In Noord-Holland is eerder een pi-
lotproject gestart langs de A7, bij vier 

knooppunten; Wognum, Abbekerk, 
Medemblik en Middenmeer. Met 
deze pilot is o.a. gekeken naar inpas-
sing in het landschap, kosten en ver-
keersveiligheid. 

Geef je op voor
‘Limmen Artistiek & Creatief
Limmen Artistiek & Creatief, onderdeel van de Stichting Limmen Cultuur, organiseert op 11 en 12 maart 2023 voor 
de 48e keer de expositie ‘Limmen Artistiek & Creatief’. We zoeken kunstenaars uit Limmen en de verre omgeving 
die het leuk vinden om hun werk te tonen aan de bezoekers. Nieuw is dat we tijdens dit weekend ook maximaal 
zes workshops willen aanbieden aan de bezoekers. Wij zoeken hiervoor mensen die een creatieve hobby hebben 
en die het leuk vinden om actief tijdens een workshop een groepje deelnemers kennis te laten maken met hun 
hobby. De expositie is in Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64 te Limmen. De creatieve work-
shops zijn in een overdekte tent in de tuin rondom Cultureel Centrum Vredeburg. Beide dagen is de expositie te 
bezichtigen en kan aan de workshops worden deelgenomen van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de expositie 
is gratis. Zodra wij meer informatie hebben, plaatsen we deze op onze website www.limmencultuur.nl.

Vandaag in het duin

Op zoek naar 
de grote grazers...
Stichting Duinbehoud - Elke maand hebben we het over een dier of 
plant die je op dat moment in de duinen kunt spotten.
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Van maandag 21 november t/m zondag 27 november:

Voor iedere klant een lokale verrassing!

Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880

Slijterij R. Booms

IN LIMMEN

JAAR

26-11-1997  -   26-11-2022

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

• Speciale thermo-sokken • speldjes • sieraden
• Heerlijke parfums • Horloges • Wekkers
• (Haar)verzorgingsproducten • Aftershaves
• En natuurlijk nog héél véél meer!

Kom gewoon eens kijken, 
je slaagt altijd!

Volg ons op
Facebook!

CADEAUTJES AL VANAF 1 EURO!

Heb je inspiratie nodig voor 
een cadeau/suprise?

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

* U kunt ons dag en nacht bereiken. 
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden. 

      

 

 

 

 

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen 

072-5053009 
info@uitvaartverzorging-groot.nl 
www.uitvaartverzorging-groot.nl 

www.uitvaartverzorging-groot.nl 
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De natuur om ons heen...

Het programma van nu wordt niet 
uitgezonden vanuit  de studio in 
Hilversum, maar bijna altijd vanuit 
de studio in het Naardermeer. Een 
scala aan onderwerpen komen voor 
het voetlicht. Afgelopen zondag (30 
oktober) kwam o.a. aan bod het on-
derwater zetten van de Hedwige pol-
der (kostbare landbouwgrond) die 
nu gevuld gaat worden met zwaar 
met PFAS vervuild water vanuit de 
Westerschelde, hoe gek kun je het 
bedenken….Dit gebied ligt in Zeeuws 
Vlaanderen en wordt als natuurcom-
pensatie door Nederland voor België 
opnieuw nat gemaakt. De Wester-
schelde is en wordt nog altijd zwaar 
vervuild door industrie in België en 
vanuit de haven van Antwerpen. Je 
kunt hoog of laag springen, het is 
een gelopen politieke race. Jammer. 
In het zelfde programma hoor je ook 
veel waarnemingen van mensen op 
hun dagelijkse wandeling of fietsrit. 
Zeer interessant en leerzaam. Zo ook 
het vrijdagse tv programma, met al-
tijd bijzondere landschappen, dieren, 
nieuwe natuur et cetera.

Warmterecords…..
Het jaar 2022 wordt gekenmerkt 
door het ene record na het andere, 
ongekende temperaturen, mensen 
die baden in zee tot en met eind ok-
tober. Er zijn natuurlijk altijd diehards 
die het gehele jaar door dagelijks in 
de zee gaan…., respect. Maar we mer-
ken allemaal dat het klimaat veran-
dert, is dat nieuw of is dat van alle tij-
den? Omdat wij niet van alle warme/
hete, droge/natte periodes op aarde 
gegevens hebben kunnen bewaren 
is het soms gissen, maar één ding is 
zeker, het klimaat wijzigt zich over de 
gehele aardbol. Dat is ook af te leiden 
uit alle (weer)satelliet waarnemingen.
Welke gevolgen dit wereldwijd zal 
hebben is ook niet altijd even duide-

lijk en soms spreken de wetenschap-
pers elkaar tegen. En als je klimaat 
verandert, dan verandert de natuur 
ook mee. We zien en krijgen andere 
planten, andere vlinders en insecten, 
maar ook vogels schuiven op naar 
het noorden. Klimaatverandering 
kan ook zeer verstrekkende gevolgen 
hebben voor land- en tuinbouw, als-
mede veeteelt. En voor deze laatste 
drie heb je altijd en overal water no-
dig. En hoe nijpend kan dat worden in 
de toekomst? Kijkt u zelf maar eens 
op internet over waterverbruik en 
waterproductie in ons Nederland.

Van herfst naar winter….
De herfst begint op gang te komen, 
er is veel bladval, maar ook schitte-
rende kleuren zowel in  de dorpen als 
in de bossen. In heel veel straten in 
Limmen en Castricum  zijn de schit-
terende roodwarme kleuren te zien 
van de Liquidambar Styracifula = Am-
berboom. Een prachtige laanboom, 
mooi opgaand en zowel groen als in 
de herfst een mooie en sterke boom. 
Maar ook eiken en beuken kleuren 
heel mooi, evenals esdoorns en pla-
tanen. En als we het toch over blad 

hebben (ook in Vroege Vogels uitge-
breid besproken), laat zoveel mogelijk 
blad in de borders liggen, het gazon 
vrijhouden van blad, maar juist in de 
borders zorgt het voor voedsel voor 
de wormen, voor kleine insecten die 
het blad afbreken. Het is tegelijkertijd 
een mooie schuilplaats voor kleine 
zoogdieren als muizen, egels e.d., en 
ook salamanders, kikkers en padden 
kunnen er een schuilplaats vinden. In 
het voorjaar zijn de lijsters en merels 
u dankbaar voor het oude blad om te 
gebruiken als nestmateriaal. Uitein-
delijk verteert alle blad langzaam en 
vind je in het voorjaar soms niet veel 
meer terug.

Vogels
Op de groentetuin wemelt het nog 
van de kepen, putters, vinken en 
mezen, die zich nog steeds tegoed 
doen aan de zonnebloemen, nu bijna 
voor 90% leeggegeten. De stammen 
en koppen gaan allemaal weer in de 
recycling voor compost. In de wei-
landen bevinden zich grote groepen 
wulpen, langs ’t Stet zijn al veel smien-
ten neergestreken, en ook de witte 
reigers scharrelen hun kost weer bij 

elkaar langs de slootkanten. Ook zag 
ik al flinke groepen koperwieken en 
kramsvogels langskomen, allemaal 
op doortocht naar het zuiden. In het 
weiland is volop voedsel in de vorm 
van wormen en insecten. De vele re-
gen heeft de bodem zichtbaar goed 
gedaan. De schapen worden volop 
gedekt door flinke rammen met een 
kleurig stempel op de borst opdat de 
boer kan zien welke schapen gedekt 
zijn en wanneer. Daarna noteren voor 
het berekenen van de lammertijd.

Paddenstoelen en zwammen
De afgelopen maand was ideaal voor 
de ontwikkeling van paddenstoelen in 
heel veel kleuren, soorten en maten, 
maar wel heel veel giftig. Het advies is 
sowieso om helemaal niet te plukken 
in de natuur, laat alle paddenstoelen 
hun sporen maar heerlijk rondstui-

Liquidambar styraciflua (= Amberboom)

Wandelen in het bos is een genot voor het oog...

Vroege vogels... Iemand zei eens: “De vroegste vogels hebben de beste wormen”…, dat zal onge-
twijfeld zo zijn. Maar wormen vangen is weer afhankelijk van de vochtigheid van de grond en andere 
factoren. De ene vogel schraapt (zoals kippen…) de andere stampt met de poten (meeuwen), weer 
andere trippelen en luisteren waar een worm omhoog komt, de natuur …… een groot wonder. Maar 
VROEGE VOGELS is zowel een heel mooi en interessant tv programma op de vrijdagavond en een bij-
zonder radioprogramma op de vroege zondagmorgen vanaf 07.00 uur…, en dat al sedert 1955… toen 
nog geheten Weer of geen weer, door Bert Garthoff, in 1978 omgedoopt tot Vroege Vogels en nog 
altijd actief en actueel.

ven, dat is goed voor de volgende 
generaties. De hoge dag- en nacht-
temperaturen en daarbij een lucht-
vochtigheid die bijna steeds rond de 
90% hing. Betere omstandigheden 
kan een schimmel zich niet wensen. 
Ze groeien veelal op dood hout, maar 
ook in de vollegrond. Het leven van 
de schimmels is maar kort, daarna 
verteren ze of worden weer gege-
ten door b.v. slakken of andere klei-
ne dieren. Maar het is altijd een lust 
voor het oog. De tondelzwammen 
op dode bomen kunnen daar jaren 
op blijven zitten en zijn keihard. Op 
Facebook zijn werkelijk schitterende 
foto’s te zien, zo ook op natuurweb-
sites.

Werkzaamheden op de groente- 
en bloementuin
Zeer binnenkort gaan de dahlia’s ge-
rooid worden en naar de winterop-
slag. Volgend voorjaar (medio april) 
gaan ze weer de grond in en gaan we 
weer (uit)delen. En mensen blij ma-
ken. Nu hebben we beste boeren- en 
palmkool. Nog steeds heerlijke rode 
bieten en winterwortelen. De knof-
look is geplant en groeit als kool. 
Onze aardbeistekken staan best. De 
uitlopers van de bramen zetten zich 
vast in de volle grond en maken zo 
weer mooie nieuwe stekken. Bin-
nenkort is er ook weer witlof van het 
zand, lekkerder is er niet. We zijn al 
aan het plannen voor mesten, spitten 
en een teeltplan voor 2023. Afgelo-
pen weekeinde zijn de laatste pom-
poenen verdeeld, de oogst was best. 
Grote exemplaren van ruim boven de 
30kg, boordevol mooi oranje vrucht-
vlees. KookKönst heeft nog steeds 
top bio pompoensoep, zo ook bij 
Brasserie In ’t Groen (Golfbaan Hei-
loo) en de restaurants van zoon Daan 
in de regio Amsterdam. Allemaal uit 
onze bio kwekerij. Met liefde en zorg 
gekweekt. En altijd heerlijk buiten 
in de zon en frisse lucht. Nog geen 
bloembollen geplant? Bij open weer 
kan dat nog zeker tot Kerstmis 2022, 
maar voor mooie soorten nu doen: 
kijk even bij Tuin- en Groenshop Nuy-
ens voor beste kwaliteit. Succes en in 
het voorjaar van 2023 volop genieten 
van de bloemenpracht.

Kees Kroone
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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

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

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.

•  Limmen, Castricum e.o.

•  24 uur per dag bereikbaar

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

Uitvaartverzorging 
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk · Respectvol · Betaalbaar

10 
JAAR

Bezoek uitvaartverzorgingyvonne.nl 

voor al uw vragen.

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

Om uw huis voor de beste prijs te kunnen verkopen, willen we er alles van  
weten. Hoe zijn de omgevingsgeluiden, zowel overdag als ‘s nachts. Hoe is 
de sfeer in huis? Wat zijn de unieke aspecten ervan? Is er groen in de buurt? 
Openbaar vervoer? Scholen? Om al deze aspecten zelf te ervaren, komen we 
eventueel een nachtjes slapen. Wilt ook u de beste prijs voor uw huis, bel 
dan met Erik Nieman 072  505 14 64.

Om de beste prijs voor uw huis 
te krijgen, gaan we nogal ver

Sterk in huiswerk

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


