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Sinds er weer meer mogelijk is op het 
gebied van binnensporten, is het als 
vanouds gezellig druk bij tafeltennis-
vereniging Limmen-Heiloo. De club 
heeft haar vaste honk in de sportzaal 
aan de Hogeweg en biedt zo leden uit 
o.a. Limmen, Heiloo, de Egmonden 
en Castricum de kans om zich licha-
melijk in te spannen en geestelijk te 

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 na een 
jaar afwezigheid een heel groot feest 
van maken met elkaar. We gaan zin-
gen, springen, dansen, dus heel veel 
plezier maken.

Vrijdag 8 oktober hield Onderne-
mend Limmen de eerste zeer ge-
slaagde vrijdagmiddagborrel in eet-
BarLekker. Wat was er een goede 
opkomst van onze leden. Het was fijn 
om weer met elkaar samen te komen 
en elkaar te spreken. 

Hoe belangrijk is het om samen met 
gelijkgestemden gesprekken te voe-
ren over het werk, over ondernemen 
en over visie. Tijdens onze netwerk-
bijeenkomsten is dat mogelijk. 

Er wordt weer een Samen Eten-maaltijd georganiseerd voor iedereen die 
aan wil schuiven voor wat gezelligheid op woensdag 24 november a.s. in 
de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen. De deur staat 
vanaf 17.00 uur open en om 17.30 begint de maaltijd.
Graag tijdig 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!

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. 
Na een oproep via Facebook hebben 
zich veel vrijwilligers gemeld die gaan 
assisteren bij de intocht, de optocht 
en in sporthal De Enterij.

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 
ong. 15.00/15.15 uur. Daar zal de Grote 
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! Het feest zal 
daar voortduren tot ong 16.00/16.15. 
St. Nicolaas heeft het heel druk in 
deze tijdens, dus na afloop van het 
feest moet de Sint in galop weer naar 
een volgende afspraak. 

Zoals eerder gezegd: Limmen gaat er 
weer een heel groot familie- en kin-
derfeest van maken! Sint Nicolaas en 
de Pieten kijken 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!

Covid-19 Coronabeperkingen: in 
sporthal De Enterij geldt het Corona-
toegangsbewijs. Na controle krijgt 
elke bezoeker een polsbandje.

Beste Sint,
Ik ben het hele jaar lief geweest.

Oke, meestal tenminste.
Soms.

Laat ook maar.
Ik koop het zelf wel...

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!

Zondag 14 november om ca. 14.00 uur arriveert onze Goedheiligman...

Sinterklaas komt aan
in de 'Limmer Jachthaven'

Ping Pong Proefmaand
ontspannen. Tafeltennis heeft name-
lijk een positieve invloed op je con-
centratie, denkvermogen, oog-hand 
coordinatie, reflexen en evenwicht. 

Tevens is het goed voor je conditie en 
doe je een serieus beroep op je been-, 
romp- en armspieren naarmate je het 
intensiever beoefent.

Aan zowel kinderen (~10-18jr.) als 
volwassenen in de omgeving bieden 
we daarom in november de mogelijk-
heid om gratis een aantal keren aan 
te schuiven tijdens een van de vele 
jeugd-groepstrainingen of vrij-speel-
avonden voor volwassenen. Een batje 
kan geleend worden van de club of 
een van de aanwezige leden/trainers. 

Meer informatie is te vinden op 
www.tafeltennislimmen.nl

Kom erbij... Samen Eten!

Ben jij ook een ondernemer en is 
je bedrijf in Limmen gevestigd of 
woon je als ondernemer in Limmen 
en lijkt het je interessant om aan 
te sluiten bij onze netwerkbijeen-
komsten? Neem dan een kijkje op 
www.ondernemendlimmen.nl of 
stuur een mailtje naar: secretaris@
ondernemendlimmen.nl 
Wij zien jullie graag weer op de vol-
gende bijeenkomsten: 
- 18 nov.: Bourgondische Avond 
- 10 dec.: Vrijmibo @eetBarLekker

Vrijdagmiddagborrel
Ondernemend Limmen
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Bouwbedrijf C. Bos bv  
www.bouwbedrijfcbos.nl 

Al meer dan              uw betrouwbare partner in de bouw  
100 
Jaar 

Rijksweg 49C
1906 BD Limmen

 072 505 3300
 www.zonneveld-autoschade.nl

UW AUTO, ONZE SCHADE!

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

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

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

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

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Autorijles
Motorrijles

Theoriecursussen
Voor auto en motor

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

Volop 
 in 
beweging

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

6 dagen per week geopend

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

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

M a LLp
mek miStaz I ekw ru e n

klassieke, jazz-en popmuziek
beginners, gevorderden,

De muziekschool voor alle leeftijden,  

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

kapsalon - pedicure

GEDIPLOMEERD
MEDISCH PEDICURE

  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
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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 geboorte van deze prachtige 
baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Vincent van Steenis is ‘Baby van de maand’ geworden! De baby van de maand krijgt: een waardebon van 50 euro 
beschikbaar gesteld door Studio Welgraven en een waardebon van Kits Oonlie Kinderopvang en een heerlijk ijsje voor 
het hele gezin beschikbaar gesteld door IJssalon Onder Nul.

De winnaar kan op vertoon van deze krant en het geboortekaartje de prijzen in ontvangst nemen bij Studio Welgraven 
aan de Schipperslaan 9 in Limmen (stuur wel een mail naar redactie@lovkrant.nl voor een afspraak).

‘BABY VAN DE 
MAAND’

‘BABY VAN DE 
MAAND’

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

studio
welgraven.nl

Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

De kinderen van de peutergroep van 
de kinderdagverblijven in Heiloo en 
Limmen hebben de afgelopen maan-
den 2 lessen tuimeljudo aangeboden 
gekregen. Tuimeljudo is lekker samen 
bewegen en vooral ook plezier heb-
ben. Tuimeljudo is judo voor kinderen 
van 2,5 tot 4 jaar. In de lessen staat 
bewegen, verbetering van motoriek 
en coördinatievermogen centraal. 
Door te ravotten worden kinderen 
motorisch handiger. Op een speelse 
manier leren de kinderen omvallen, 
zo leren zij dat het niet eng is om te 
vallen. Ook leren zij hun evenwicht te 
bewaren door te balanceren op een 
speelkussen en leren zij hun kracht 
kennen door middel van spel, waar-
bij zij de bal van elkaar afpakken. Kits 
Oonlie vindt het belangrijk dat kinde-
ren door te bewegen leren risico’s in 
te schatten, daar worden zij moto-
risch sterker door.
De tuimeljudo lessen bij Dojo ’t Loo 
zijn net achter de rug. De kinderen 
werden in de Kits Oonlie bus naar de 
judo gebracht waarna zij drie kwar-
tier les kregen in tijgeren, hinkelen, 
vallen en opstaan. Door het uitbeel-

Vincent van Steenis
–  Geboren op 11 september 2021 –

Zoon van Maarten van Steenis 
en Marleen van der Steen, 

broertje van Veerle.

Melvin Meinardus Winder
–  Geboren op 4 oktober 2021 –

Zoon van Koen Winder en Cheryl Collins,
broertje van Evan.

Denn Dirkson
–  Geboren op 22 oktober 2021 –

Zoon van Paul en Kirsten Dirkson.

Fenne Anne Volten
–  Geboren op 15 oktober 2021 –

Dochter van Niels Volten en Lianne Admiraal-Volten, 
zusje van Sven.

Rens Winder
–  Geboren op 14 oktober 2021 –

Zoon van Frank Winder en Berdien Olling,
broertje van Timo.

Lowen van Geldorp
–  Geboren op 18 oktober 2021 –

Zoon van Roy van Geldorp en Rosemarijn Pronk.

Ties van Leeuwen
–  Geboren op 20 oktober 2021 –

Zoon van Koen en Suus van Leeuwen, 
broertje van Stef.

den van dieren hebben de kinderen 
verschillende bewegingstechnieken 
geleerd. 

De kinderdagverblijven in Heiloo 
gaven een paar maanden terug de 
aftrap voor de lessen. Inmiddels heb-
ben ook alle peuters van de locatie 
in Limmen met elkaar gestoeid en 
getuimeld.  

Wilt u een rondleiding of meer infor-
matie over opvang bij Kinderopvang 
Kits Oonlie, neem gerust contact op 
met de medewerkers van de Cen-
trale administratie. Zij zijn dagelijks 
bereikbaar op telefoonnummer 072-
5323576, maar u kunt ook een e-mail 
sturen naar info@kits-oonlie.nl.

Tuimeljudo bij Kits Oonlie
In het verleden heeft Kits Oonlie een zeer geslaagde samenwer-
king gehad met Dojo ’t Loo in Ypestein. Inmiddels is Kits Oonlie 
buren geworden van Dojo ’t Loo en is er contact gezocht om de 
samenwerking nieuw leven in te blazen.

Na een lange periode van stilstand 
was het 13 oktober weer mogelijk een 
activiteit in “Heeren van Limmen” te 
organiseren voor gasten van de Zon-
nebloem. 
Stichting Oud Limmen had een ge-
varieerd programma samengesteld 
dat bij monde van Peter Valkering 
op levendige en boeiende wijze werd 

Volgend jaar, van 30 april tot en met 
4 mei (voorlopige datum), willen we 
Limmen weer in de spotlights/bloe-
men zetten. Het plan ligt klaar om de 
Bloemendagen weer te organiseren.

Eind september werd er in meerde-
re straten in Limmen nog de natio-

nale Burendag gevierd. Een unieke 
gelegenheid om weer eens met je 
buurtjes bij te praten of kennis te 
maken met de nieuwe buren. Er zijn 
nieuwe vriendschappen gesloten en 
velen hadden een gezellige dag. Wat 
is er leuker om deze traditie voort te 
zetten en met je straatgenoten een 

mozaïek te maken. Hierbij staat ge-
zelligheid voorop. Samen maak je iets 
moois waar je nog lang over napraat.

Groots feest
De organisatie heeft de eerste verga-
dering al gehouden en er zijn nieuwe 
ideeën geboren. Iedereen is welkom 
om mee te denken over hoe we dit 
feest weer groots kunnen maken. 
Stuur dit naar info@bloemendagen-
limmen.nl

Dit jaar willen we eind januari begin 
februari gebruik maken van voorin-
schrijving. Hierdoor kunnen we ook 
een inschatting maken van hoe de 
route gaat lopen. Dus wil je dat de 
route door je straat komt te lopen, 
trommel dan je buren, vrienden en 
familie op en schrijf je in.

Houd onze Facebookpagina en 
website in de gaten voor de laatste 
nieuwtjes en de definitieve datum: 
bloemendagenlimmen.nl

Naast Sinterklaas zijn ook 
de Bloemendagen weer in aantocht!

Geslaagde middag 
van Stichting Oud Limmen 
voor de Zonnebloem

gepresenteerd. Vóór de pauze stond 
“75 jaar Bevrijding” centraal waarbij 
aan de hand van foto’s en filmbeel-
den o.a. het in 1944 neerstorten van 
de Mosquito HX-811 van de Royal 
Canadien Airforce met twee vliege-
niers aan boord verhaald werd. Te-
vens werden opnamen vertoond van 
de onthulling van het monument ter 

nagedachtenis aan de omgekomen 
vliegeniers. Het gedeelte na de pau-
ze  had een wat luchtiger karakter 
met o.a. beelden van het dorp zelf 
met veranderingen van winkels, die  
in de loop der tijden hebben plaats 
gevonden aan de Kerkweg. Ook werd 
een unieke film vertoond van bakkerij 
Commandeur. Het geheel werd opge-
luisterd met liederen over Limmen en 
de prachtige bollenvelden.  

De vele gasten van de Zonnebloem 
hebben genoten van hetgeen deze 
middag geboden werd en van het ge-
zellig samenzijn.
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Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

Een historisch 
lage rente...
Profiteert u al?
Kom gerust bij ons langs 
voor een hypotheekcheck. 
Wij zijn gewoon open. 

Uiteraard geheel conform 
de RIVM richtlijnen!

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies & Verzekeringen

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

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

telefoon

website

van afval 
naar grondsto� en 

en energie

Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00 - 18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30 - 12.30 

en 13.30 - 18.00 uur - zaterdag 8.30 - 17.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft 

Weer op voorraad: WINTERPENEN
10 kilo € 2,50

BIJ 2 ZAKKEN PAVO NATURES BEST
GRATIS VOERSCHEP

ADVENTS-KALENDER HOND
voor € 6,50

Informeer

vrijblijvend

naar de
wanddecoraties 

en decoratieve 

technieken!

oudeweg 1, 1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23

info@schildersbedrijfpeterdekker.nl

www.schildersbedrijfpeterdekker.nl
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Door Jacqueline Oostdijk Welgraven

Heemskerk
Het verhaal begint in de jaren zeven-
tig. Ben Meijland en Laura Sap worden 
geboren en groeien op in Heemskerk. 
Zij kennen elkaar nog niet maar heb-
ben al één ding gemeen: hun beider 
ouders zijn tuinders. Dan verhui-
zen de families naar Limmen, kopen 
grond en starten met het verbouwen 
van diverse groenten en later ook 
tulpen. Het zijn goede tijden. Ben en 
Laura komen elkaar op jonge leef-
tijd tegen in de kroeg (details daar-
gelaten) en de rest is geschiedenis. 
Ze treden in de voetsporen van hun 
ouders en zetten het verbouwen van 
groenten en tulpen voort. Zoon Rem-
co en dochter Julia vullen het jonge 
gezin aan en de boel is op de rit.

Onrustige jaren
En toch begint het op de achtergrond 
te rommelen. De gemeente meldt 
zich en is geïnteresseerd in grond, 
de landbouwrichtlijnen worden com-
plexer, milieucontroles zijn strenger, 
concurrentie van de op water ge-
teelde tulpen neemt toe, de financi-
ele crisis van 2008 hakt erin en ga zo 
maar door.  Ben en Laura komen in 
een vortex terecht. Inmiddels worden 

Ik Vertrek...  
  De Familie Meijland-Sap en hun groene 
  stadscamping in Alkmaar

ze wereldkampioen ‘onderhandelen 
met de gemeente’ en neemt de druk 
toe. Wat te doen? Moderniseren van 
het bedrijf? Verkopen? Sowieso is er 
gedoe met het verkrijgen van perso-
neel en wat ze kunnen krijgen spreekt 
geen Nederlands. En juist het com-
municeren en verbinden vinden Ben 
en Laura belangrijk: gezellig een pra-
tje doen en een familiebedrijf runnen. 
Ben besluit om op onderzoek uit te 
gaan en houdt alle opties open. Be-
drijf verplaatsen naar de Boekerle-
meer, een ander soort bedrijf over-
nemen, door ontwikkelen van het 
eigen bedrijf of emigreren naar het 
buitenland. Allerlei varianten passe-
ren de revue.  Deze onrustige perio-
de laat het gezin niet onberoerd. Het 
is 2019 als de meest onromantische 
periode zich aandient voor de fami-
lie Meijland-Sap. Dochter Julia wordt 
ernstig ziek, vader Sap overlijdt en 
kort daarna wordt moeder Sap ziek. 
Het is een tijd van overleven.

Artikel in de krant
Op een dag leest Ben een artikel in de 
krant over stadscamping Alkmaar. De 
eigenaar is boos op de gemeente en 
dreigt met verkopen. Ben meldt zich 
de volgende dag bij de eigenaar met 
de vraag of hij het serieus meent. Ja 
dus. De bal gaat rollen en is niet meer 

gestopt. Dochter Julia is inmiddels 
aan de betere hand maar moeder Sap 
overlijdt dit jaar. Een nieuwe start en 
een way-out van het tuindersleven is 
precies wat ze nodig hebben. Ze hak-
ken de knoop door en het roer gaat 
om. Met de tussenkomst van een fi-
nancierder lukt het ze om camping 
Alkmaar over te nemen. Op 30 sep-
tember 2021 verkopen ze hun bedrijf 
en tekenen diezelfde dag nog voor 
het woonhuis op de camping.  Inmid-
dels staat hun huis aan de Hogeweg 
te koop en verhuizen ze op 1 oktober 
naar Alkmaar. 

Camping
Er moet veel gebeuren op de cam-
ping. Het huidige reserveringssys-
teem hoort eigenlijk in een museum 
thuis en de entree oogt Oost-Duits. 
Zoon Remco is wel van de techniek 
en repareert allerlei motorisch ge-
reedschap die zijn overgenomen met 
de inboedel. Laura is met de website 
bezig en maakt met Ben plannen over 
de herindeling van de camping en 
nog duizend andere dingen. Het con-
tact met de gasten vinden ze heerlijk 
en de hernieuwde energie neemt met 
de dag toe. Ze gaan tijdens de winter-
maanden dicht en hebben dan plenty 
tijd om de tanden erin te zetten. De 
kinderen vinden het okay in Alkmaar 

De Zonnebloem Limmen nodigt haar 
gasten uit voor een gezellige, muzi-
kale kerstmiddag in Heeren van Lim-
men op donderdag 23 december. De 
zanger-entertainer Marius de Haas 

Sinds enkele weken heeft het vier-
stemmig Gemengd koor “De Vrede-
burgers” uit Limmen, na een stilstand 
van anderhalf jaar vanwege de coro-
na, de repetities weer vol enthousias-
me hervat. Zoals bij meerdere koren 
heeft deze periode geleid tot verlies 
van diverse leden, waardoor er nu 
een oproep wordt gedaan voor nieu-
we leden. Voor een juiste stemmen-
verhouding en muzikaal evenwicht 
in het koor is versterking vooral van 
de bassen en tenoren zeer gewenst! 
Ook sopranen en alten zijn van harte 
welkom!
Het repertoire bestaat uit een breed 
spectrum van selecties uit lichte 
opera’s van o.a. Rossini, Verdi en 
Mozart, prachtige liederen en fraaie 
tijdloze werken zoals het bekende 
Cantique de Jean Racine en het Panis 
Angelicus. Er wordt toegewerkt naar 
een lenteconcert op 15 mei 2022.

Heb je altijd al samen met jouw kind 
willen gymen?
Op vrijdag van 09:00 tot 10:00 kun 
je bij TIOS meedoen aan ouder-kind-
gym! Speciaal voor de kinderen van 
1,5 tot 4 jaar. 
In deze les gaan we klimmen, krui-
pen, glijden, springen, rollen, gooi-
en en nog veel meer. Ook doen wij 

maar kunnen Limmen nog niet hele-
maal laten gaan. Hun vrienden wonen 
hier en uitgaan en chillen is nu een-
maal wat jonge mensen doen. Ben en 

Laura hebben daarom nog een lapje 
grond met schuur in Limmen behou-
den. Helemaal loskomen van Limmen 
lukt toch niet…en is ook niet gewenst.

Ouder-kindgym bij TIOS
spelletjes om divers materiaal maar 
ook ons lichaam te verkennen zoals 
‘’hoofd schouders knie en teen’’ en 
het spel met de parachute. Er worden 
oefeningen aangeboden die vragen 
om teamwork, behendigheid, kracht, 
coördinatie en souplesse en er is 
vooral veel tijd voor plezier!
De lessen worden iedere week op de 

vrijdag gegeven 
in de gymzaal 
aan de Hoge-
weg. 
Interesse? Meld 
je dan even aan 
via www.tioslimmen.nl en doe twee 
keer vrijblijvend en gratis mee met 
een proefles!

uit Langedijk, bekend van het eerdere 
duo Bloid Koike Bloive, is op de solo-
toer gegaan en weet met zijn prach-
tige tenorstem het publiek te ont-
roeren. Hij zingt liederen uit het licht 

Optreden van zanger-entertainer Marius de Haas

Kerstviering bij De Zonnebloem
klassieke genre o.a. wereldmelodieën,  
evergreens en beroemde songs uit 
musical. Voor deze  middag heeft hij 
een sfeervol en gevarieerd kerstpro-
gramma samengesteld waarin voor 
ieder veel te genieten valt. Prachtige 
kerstliederen in verschillende talen 
worden door hem gezongen. Vanzelf-
sprekend ook kerstliederen waarbij 
iedereen uitgenodigd wordt om mee 
te zingen. 
Gezelligheid en sfeer voeren de bo-
ventoon in dit prachtige programma 
zodat ieder met een warm kerstge-
voel weer huiswaarts zal keren.
De kerstviering wordt gehouden in 
de sfeervol versierde zaal van Heeren 
van Limmen op donderdag 23 de-
cember. De zaal is open om 13.30  uur 
Wie vervoer nodig heeft kan bellen 
met Ria Hooijboer, tel: 5052235
De actuele covidmaatregelen zijn van 
toepassing. Vergeet niet uw QRcode 
mee te nemen!

Ouderwets gezellig: een potje klaverjassen!
Kom gezellig klaverjassen op dinsdagavond in de sporthal De Enterij. De wintermaanden komen er weer aan. 
Kunt u klaverjassen en houdt u van een gezellige avond? Dan is deze avond misschien iets voor u. Een kaartje 
leggen, een borreltje erbij en uw dorpsgenoten weer eens spreken en soms leuke prijzen winnen. Het begint 
om 20.00 uur. U kunt contact opnemen met A. Dekker, 0623207003.

De repetities vinden plaats op de 
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur met de mogelijkheid om daarna 
nog even gezellig na te praten on-
der het genot van een hapje en een 
drankje.
Het oude en zeer fraaie kerkje aan de 
Zuidkerkenlaan in Limmen, waar de 
repetities in een gezellige en vriend-
schappelijke ambiance worden ge-
houden, zorgt voor een geweldige 
akoestiek.
Is uw interesse gewekt dan bent u van 
harte  uitgenodigd om geheel vrijblij-
vend op een repetitieavond te komen 
luisteren en de sfeer te proeven. We 
zien uw komst graag tegemoet.

Voor meer informatie: 
Marianne Rijser: 072-5337158
 of 06-48666082                                     
Els van Diepen: 06-30556107
www.devredeburgers.nl

Gemengd Koor De Vredeburgers 
zoekt nieuwe leden
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 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Vroeger
hadden wij ook
‘n groot-boek...

 

 

 

Meer rust?!?! 
Minder druk in je hoofd 

& 
Minder spanning in je lichaam 

 

 
Cursus = direct toepasbaar in je dagelijks leven 

Max. 8 personen, wees er snel bij….. 

vol=vol 

Tijdstip en data: 

Zaterdag 9.30-10.30 

6 bijeenkomsten 

20/11, 27/11, 4/12, 18/12, 15/1, 22/1 

Kosten: €235,- (ex. btw) 

Aanmelden: info@laylafoks.nl 

Meer rust?!?!

Max. 8 personen, wees er snel bij... vol=vol

Tijdstip en data:
zaterdag 9.30-10.30 uur

6 bijeenkomsten 
20/11, 27/11, 4/12, 18/12, 15/1 en 22/1

Kosten € 235,- (ex. b.t.w.)
Aanmelden: info@laylafoks.nl

Minder druk in je hoofd &
Minder spanning in je lichaam

De cursus is direct toepasbaar 
in je dagelijkse leven

BLOEMBOLLEN…
PLANT ZE NU !!

Prachtig assortiment 
voorjaarsbloeiende bloembollen!!

• 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

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

6 dagen per week geopend

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

De enige echte vlag van Limmen is op voorraad!
30x45 € 7,50 50x75cm € 12,50 - 100x150cm € 27,50

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

7 november vanaf 16 uur de FROGGS
13 november Bokkentocht met om 18 uur PAUL VLAAR
16 november Molenaar Big Band, aanvang 20 uur
20 november Dinershow met diverse Nederlandstalige artiesten
8 januari 2022 GROOTS Nieuwjaarsparty met Live feestmuziek
9 januari 2022 The CATS in the HOUSE!
5 februari 2022 Creedance Clearwater revival tribute

Uitvaartverzorging Formanoij
Betrokken • Betaalbaar • Bekwaam

Uitvaart vanaf € 1.675,- (incl. Crematie)
06-11536587 | www.uvdf.nl | info@uvdf.nl

Dag en nacht bereikbaar
AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN

SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN
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De toekomst van de auto-industrie is 
zich op dit moment aan het vormen. 
Naast kennis van efficiënte verbran-
dingsmotoren en uitgebreide veilig-
heidssystemen in de moderne auto’s 
is het ook noodzakelijk om mee gaan 
in de ontwikkelingen op het gebied 
van elektrische mobiliteit.
Kleverlaan Autobedrijf en Kleverlaan 
Lease zijn na een voorbereidingstijd 
van enkele maanden klaar voor de 

Full-service autobedrijf Kleverlaan start nieuw EV centrum

Klaar voor de toekomst
toekomst met de start van een EV 
Centrum. Er is een speciale ruimte 
in de showroom gereserveerd voor 
alle voorradige elektrische auto’s, er 
is een uitgebreid aanbod van laadmo-
gelijkheden en de werkplaats is door 
uitgebreide investeringen voorbereid 
op de komst van nog meer elektri-
sche voertuigen en verschillende 
merken.
De werkplaats is, naast de benodig-

de apparatuur voor uitlezen van alle 
voertuigen, binnenkort voorzien van 
de meest moderne apparatuur voor 
uitlijning en kalibratie van veiligheids-
systemen en de monteurs hebben de 
benodigde trainingen gevolgd.
Kleverlaan Lease heeft al ruime er-
varing met de inzet van elektrische 
voertuigen en kan met verschillende 
leasevormen zowel de zakelijke als de 
particuliere klant adviseren met de 
juiste keuze en inzet van deze auto’s 
van de toekomst. 

Samenwerking NXT Mobility
Het kiezen van de juiste laadoplossing 
is maatwerk en afhankelijk van de te 
laden voertuigen, de aanwezige ne-
taansluiting en persoonlijke wensen. 
Voor advisering hieromtrent is een 
samenwerking aangegaan met NXT 
Mobility. NXT Mobility is een initiatief 
van GP Groot en is hét totaalcon-
cept voor duurzame mobiliteit. Zij 
bieden een totaaloplossing voor de 
energievoorziening van elektrische 
voertuigen, bestaande uit een ruim 
assortiment laders van A-kwaliteit 
en een laadpas waarmee men in heel 

Key-account manager Boyd Schooneman van NXT Mobility en Jan Kleverlaan 
bieden samen een totaalpakket voor de elektrische rijder.

Komende zondag, 7 november, zullen 
The FROGS Ltd vanaf 16 uur spelen.  
Op de klassiekers van de jaren 60/70 
kan zeker een dansje worden ge-
maakt maar ook de hedendaagse mu-
ziek zal door de speakers klinken. De 
toegang is voor deze middag is gratis.
 
Tijdens de herfstbokkentocht op 13 
november hebben wij naast een lek-
ker bokbier met hapje PAUL VLAAR 
vanaf 18 uur in de zaal staan. PAUL 
VLAAR is op elke kermis met zijn key-
board te vinden en staat voor garant 
voor een gezellig feest! Hou je niet 
van bokbier maar heb je wel zin in 
een (kermis) feestje ben je natuurlijk 
van harte welkom, entree is vrij.

Helaas is afgelopen jaar Jan Mole-
naar, wonende in Limmen en we-
reldwijd bekende jazz muzikant en 

schrijver van jazz muziek, overleden. 
Toch is zijn band doorgegaan! De Mo-
lenaar Big bestaat inmiddels al meer 
dan 50 jaar en is nu onder leiding van 
Loet van der Lee. Zij zullen op dins-

dagavond 16 november een concert 
verzorgen in Heeren van Limmen. 
Aanvang 20 uur, entree € 5,-

Nieuw deze maand is de Dinershow! 
In samenwerking met feestartiesten 
zullen er verschillende Nederlands-
talige artiesten ons podium beklim-
men. Waaronder Peter Beense, Kees 
Haak, Stefan Storm en vele anderen. 
Een all-in feestavond met culinaire 
en muzikale verwennerij. Leuk om 
samen met vrienden of met je bedrijf 
te komen. 

In 2022 willen wij net als voorgaande 
jaren het nieuwejaar goed beginnen. 
Een Groots nieuwjaarsfeest staat ge-
pland op 8 januari met Nederlandsta-
lig live repertoire!

Op 9 januari zullen wij The Cats in the 
house hebben. Een 5 stemmige Cats 
band die volgend jaar alle theaters 
van Nederland zal plat spelen. 
Tevens in de vooraankondiging Cree-
dance Clearwater Revival tribute, 
deze herkenbare muziek wordt ver-
zorgd door de topformatie Mr Calla-
han op 5 februari.

Kaarten en informatie over de optre-
dens  via heerenvanlimmen.nl of aan 
onze bar.

Heeft u iets te vieren of wilt u iets 
organiseren neem dan eens contact 
op met ons; contact@heerenvan-
limmen.nl of via een bericht op 072 
5055220 of 06 45506002. Wij denken 
graag mee in de mogelijkheden! Leu-
ke sint tip; Geef een toekomst kaartje 
cadeau!

Muziek bij Heeren van Limmen

Vanaf 14 oktober jl. wordt er weer 
gewandeld in Limmen: de gratis rol-
lator-wandelgroep. Mensen die met 
een rollator lopen of mensen die 
het prettig vinden om langzamer te 
lopen zijn van harte welkom. Wan-

Nederland en vrijwel overal in Europa 
kan laden. Optioneel kan NXT Mobili-
ty de plaatsing van laders verzorgen 
en bieden zij een online ‘Charge Ma-
nagement’ systeem waarmee men 
meerdere laadpalen kan beheren en 
laadkosten kunnen worden verre-
kend met gasten. De komende weken 
wordt de laatste hand gelegd aan het 
EV centrum. In 2022 zal het EV cen-
trum verder worden uitgebreid om 
de klant op het gebied van elektri-
sche voertuigen volledig te kunnen 
ontzorgen. 
Houd de social media pagina’s van 
Kleverlaan en deze krant in de gaten 

voor de nieuwe ontwikkelingen rond-
om het EV centrum. 

Klimaatverandering, de stikstofpro-
blematiek en zorgen over de lucht-
kwaliteit maken het steeds duide-
lijker dat we onze manier van leven 
en zakendoen moeten veranderen. 
NXT Mobility is hét totaalconcept 
voor duurzame mobiliteit. NXT biedt 
mobiliteitspassen en laadoplossingen 
voor elektrische voertuigen. Op de 
NXT Energy Hubs worden naast tra-
ditionele brandstoffen ook laag- en 
zero-emissie brandstoffen aangebo-
den en snelladers voor EV’s.

Na lange tijd ongebruikt zullen de podiumlampen weer gaan schijnen in 
Heeren van Limmen. Er is een gevarieerd programma om weer even lek-
ker er tussenuit te gaan en mensen te ontmoeten in onze gezellige am-
biance waar ook een drankje en hapje te verkrijgen is. Met live muziek! 

Samen
wandelen? 
Ja, gezellig!

delen is namelijk hartstikke gezond 
en daarnaast is dit ook een moment 
van ontmoeten, sociale contacten en 
niet te vergeten, u bent heerlijk aan 
het bewegen in  de frisse buitenlucht.

Wanneer?
Elke donderdag van 10.00 – 10.30 uur 
en de start is bij het mooie stand-
beeld voor zorgcentrum “: De Came-
ren”, Lage Weide 3. Aan het einde van 
de wandeling is er een mogelijk om 
(zonder kosten) koffie te drinken met 
elkaar in de hal van het Gezondheids-
centrum Limmen (o.a. de huisartsen-
praktijk). Er is altijd een begeleider bij 
die meeloopt. Aanmelding voor deel-
name is niet nodig, gewoon komen 
en meelopen! Als u om 10.00 uur bij 
“De Cameren”, bent loopt u gezellig 
mee. De deelnemers tot nu toe zijn 
allemaal even enthousiast.

Organisatie
Het initiatief is opgezet in  samen-
werking met Team Sportservice 
Kennemerland, Stichting Welzijn Cas-
tricum en het Gezondheidscentrum 
Limmen. Heeft u nog vragen, bel dan 
even met buurtsportcoach Winnie 
Assendelft (0251) 25 47 40, of stuur 
Winnie een email: wassendelft@
teamsportservice.nl
Iedereen is van harte welkom!

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

Wil je meer weten over relaxfauteuils 
en het assortiment van Slaapkenner 
Lute, maak dan een afspraak. Wij hel-
pen je graag verder!
Slaapkenner Lute
Kerkweg 1 Limmen
0725051454
verkoop@slaapkennerlute.nl

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

Nieuw bij 
Slaapkenner Lute

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!
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HIERRRR...
MET JE KASSABON
Koop bij één van de deelnemers (herkenbaar aan het 
raambiljet) en schrijf je naam en telefoonnummer 
op de kassabon en deponeer deze in de daarvoor 
bestemde boxen.

Trekkingen: maandag 6, 13 en 20 december 2021 
en maandag 3 januari 2022.

... MAAK KANS OP 
ÈÈN VAN DE VELE PRIJZEN!

Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Volg ons ook op Facebook & Instagram.

KOOP LOKAAL
VANAF 29 NOVEMBER T/M 31 DECEMBER
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De veertiende Heilooër Limmer Bok-
kentocht kan na drie keer niet door 
te zijn gegaan nu dan eindelijk plaats-
vinden!
Met een stempelkaart (€ 3,-) waar 
alle te verkrijgen Bockbieren per café 
op staan krijg je een lekker hapje bij 
elk eerste bier dat je ergens besteld. 
Deze kaart kun je bij elke locatie aan-
schaffen.

Er worden uniforme Bokkentochtgla-
zen van 20 cl. (€ 3,75) gebruikt zodat 
je net iets meer verschillende bieren 
kunt proeven. Je kunt net zoveel ca-
fés aandoen als je wilt en in welke 
volgorde je wilt. Wil je met een groep 
bierliefhebbers meedoen, maar drink 
je liever wijn of fris?

Zaterdag 13 november:

Bokkentocht 
bij eetBarLekker

Ieder jaar, in het derde volle weekend van oktober, wordt over de hele 
wereld Jamboree On The Air gehouden. Via de ether proberen scouts 
contact met elkaar te leggen. Al zo lang ik me kan herinneren doet Lim-
men daar ook aan mee. Een rondvraag in de Scouting Limmen-app lever-
de reacties op als “Ik heb als Sherpa mijn eerste JOTA in Limmen gehad, 
volgens mij in 1983 of 1984, het was toen samen met Akersloot” en ook 
“Al in 1980 waren er JOTA’s, eerst voor de regio, Kees Dekker organiseer-
de dat”, en “In 1989 gingen we volgens mij samen met Heiloo (Scouting 
Rurik)”. Een blik op mijn inmiddels 30 jaar oude, met insignes vol genaai-
de, scoutingblouse vertelt me dat we vanaf 1998 het JOTA weekend al-
leen houden.

Bewoners Hotsjietonia zijn vereeuwigd op de muur 
bij 75- jarig jubilerend Scouting Limmen
Hotsjietonia is een gezellig dorp midden in de bossen. Stuiter komt er vaak op 
visite. In dit dorp woont bijvoorbeeld professor Plof, die doet vaak gekke proef-
jes. Laatst gingen we met hem een proefje met Skittles doen. Bas Bos houdt 
erg van de natuur, we hebben hem al eens in het bos geholpen, al zijn spullen 
waren uit de kruiwagen gevallen! Rozemarijn houdt erg van koken, ik denk dat 
zij binnenkort wel weer met een voorraad appels komt, daar hebben wel al eens 
lekkere appelmoes van gemaakt. Fleur en Keet Kleur gaan ons helpen met het 
versieren van een schoenendoos. Er zijn veel kinderen op de wereld die nog 
nooit een cadeautje hebben gehad, deze worden verrast met de schoenen-
doosactie vanuit de kerk. Steven Stroom woont op een boot, maar oeh, die is 
altijd erg bang. Hij vertelde ons over zijn reis naar Australie en Engeland. 

Nu zijn al deze bewoners vereeuwigd op de muur in het Beverlokaal bij Scou-
ting Limmen. In het Beverlokaal komen we elke zaterdag bij elkaar om leuke 
dingen te doen. Ben je tussen de 5 en 7 jaar (groep 2 en 3) en zou je alle bewo-
ners wel eens willen zien? Kom dan gewoon een keertje langs op een zaterdag 
om 9.30 uur aan de Kapelweg 72! Je kan je ook aanmelden voor proefdraaien 
op www.scoutinglimmen.nl. Hopelijk tot snel!

Je hoeft geen Bockbier te bestellen 
om van de hapjes te kunnen genieten, 
een stempelkaart is genoeg.
Tijdens de Bokkentocht spelen de 
welbekene Vandervens vanaf 15.00 
uur en 's-avonds zal DJ Stayfan de 
tent op zijn kop zetten. 

Zoek je een leuk cadeau 
voor de feestdagen?
De feestdagen zijn weer in aantocht 
en wil je iemand verrassen met een 
smaakvol cadeau? Denk dan eens aan 
de leuke en lekkere BIERBOX van eet-
BarLekker met 2 exclusieve biertjes!

De Bierbox is exclusief te verkrijgen 
bij eetBarLekker met:

-  5 bieren en een glas van 
eetBarLekker

-  6 bieren van eetBarLekker 
zonder glas

De Bierbox kost:
- € 19,50 met glas
- € 15,00 zonder glas

75-jarig jubilerende Scouting Limmen doet mee aan de JOTA

wege ons 75-jarig jubileum trapten 
we deze JOTA af met een overheer-
lijke bbq!

Tijdens de JOTAcross zelf komen er 
elk half uur, via de ether vanuit de 
gebouwde JOTAtoren, de meest uit-
eenlopende vragen binnen. Rond de 
43 in totaal. Vragen met gekke bere-
keningen, dingen die in een bepaalde 
editie van een boek staan, maar ook 
wat het kenteken van de vrachtwa-
gen van Winder Limmen was die de 
laatste rit van stoomlocomotief Bel-

lo reed. Op zulke momenten zijn de 
oude films over Limmen op YouTu-
be van Kees Bos zo fijn! Hoe sneller 
de vraag wordt opgelost, hoe meer 
punten. Dit jaar zaten er zo’n 60 man 
in het clubgebouw, geconcentreerd 
achter hun laptop, bellen, overleg-
gen. Elk half uur was het stil om de 
nieuw ontvangen vragen te horen. 
Wist je het antwoord dan snel naar 
de codeer tafel: Het antwoord van de 
vragen wordt gecodeerd om het zo 
terug te kunnen zenden, zonder dat 
de andere groepen het antwoord ook 
horen.

Een ander deel van de groep cross’t’ 
door de regio. Dit mobiele team volgt 
een, door de organiserende scouting-
groep, uitgezette route om op tijd 
een spelpost te halen. Daar doen zij 
de meest uiteenlopende opdrachten. 
Ook is er nog een gekke opdracht 
voor het thuisteam, ditmaal werd er 
geschminkt en wel uitgepakt. Aan het 
einde van de avond worden de resul-
taten van beide teams bij elkaar opge-
teld en wordt via de ether de winnaar 
bekend gemaakt. Die verdient de fel-
begeerde JOTAcross-troffee en is de 
groep die volgend jaar de JOTAcross 
mag organiseren. We kwamen tot de 
laatste 5 en stiekem zijn we altijd blij 
niet de eerste te zijn geworden!

Lijkt dit weekend je ook leuk? Kom 
een keer bij ons kijken! Meld je aan op 
"proefdraaien" op www.scoutinglim-
men.nl.
Komen er weer allerlei oude herin-
neringen naar boven? Kom naar de 
reunie op zondag 15 mei 2022. Heeft 
u/ heb je nog film of fotomateriaal op 
zolder liggen? We zouden graag een 
kopie willen!
Heeft u/ heb je contactgegevens 
van oud-leden die deze oproep niet 
lezen? We sturen ze graag een per-
soonlijke uitnodiging! U kunt met ons 
mailen op info@scoutinglimmen.nl.

Weken van tevoren wordt er met 
niets meer dan wat palen en touwen 
een grote JOTAtoren op het veld ge-
bouwd, de plek waar de zendmast in 
de top kan. De zendapparatuur wordt 
uitgestald en dan kan het weekend 
beginnen. We worden gelukkig bijge-
staan door een aantal doorgewinter-
de zendamateurs. Super fijn!
Inmiddels ook al zo lang ik me kan 
herinneren gaan we zaterdagavond 
de strijd aan met ongeveer 15 andere 
scoutinggroepen uit de regio om de 
felbegeerde JOTAcross-trofee. Van-
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Iedere maandag en donderdag 
staan wij op de Vuurbaak!

Dagelijks vers gesneden 
groente, uit eigen keuken
Voor elke dag van de week hebben wij een lekker idee:

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

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

t.o. de Appie

Soepgroente Rode Kool Nasi / Bami Mix Andijvie Groene Kool Wok Mix Snijbonen

Ook verkrijgbaar: 
gesneden Boerenkool, Hutspot 

en Koolraap

www.evean.nl/werken-bij

Binnen het team van Castricum, Akersloot, Limmen zijn we op zoek naar een 
Verzorgende IG. Mede door jou kunnen onze cliënten met jouw ondersteuning 
langer thuis blijven wonen. Uiteraard is het uiteindelijke doel om de best mogelijke 
zorg aan de cliënten in de thuiszorg (extramuraal) te geven waarbij de wensen 
van de cliënten zoveel mogelijk centraal staan. Jouw kennis en kunde en de  
expertises van jouw teamgenoten en leidinggevende zijn daarom zeer belangrijk.

Als Verzorgende IG houd jij je grotendeels met het volgende bezig:
• Jij geeft de juiste verzorging aan cliënten die dit nodig hebben wegens ziekte, 

beperking of ouderdom zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen
• Jij stimuleert de zelfredzaamheid van jouw cliënten
• Jij bent mede verantwoordelijk voor het opstellen van de zorgplannen

Naast een gezellig team kan je een vaste eindejaarsuitkering verwachten en  
een salaris tussen de € 2.068,21 en € 3.060,18 bruto per maand.

Contactgegevens Thelma Slenters, recruiter: tslenters@evean.nl en  
06 20 64 42 28. Bekijk de vacature online via: https://bit.ly/3BVsQsi

Gezocht: Verzorgende IG
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Historie
De oorsprong van de Kerkenveiling, 
er wordt echter geen kerk geveild…, 
maar goederen en diensten, ligt al bij-
na 100 jaar achter ons.
In de oorspronkelijke Bloembollen-
streek (Hillegom-Lisse-Sassenheim), 
en later ook in Kennemerland (van-
af plm. 1850/1870) en weer later in 
het West-Friese kleigebied (Boven-
karspel)  en Noordelijk Zandgebied. 
(Breezand) waren kleine groepjes 
veilingmeesters actief die zowel groe-
ne veilingen, d.w.z. te velde staande 
gewassen, als droge (na de oogst) 
bloembollenveilingen organiseerden.
Die veilingmeesters waren vaak be-
kende bloembollenkwekers en -ex-
porteurs. Jarenlang kende men ook 
op de veiling een zgn. Marketentster. 
Zij droeg een vaatje brandewijn bij 
zich, waaruit zij rijkelijk schonk om de 
biedingen te verhogen: ”drank in de 
man, de wijsheid in de kan”….…
Het schenken van alcohol bij openba-
re veilingen is later verboden.
Bloembollenveilingen (droge bollen) 
werden heel groot en populair en 
gebeurden in enorme veilinghallen 
in Lisse en Bovenkarspel. Miljoenen 
bloembollen werden op deze wijze 
verhandeld. Het veilsysteem was bij 
afslag. De klok werd hoog ingezet en 
ging terug tot iemand de knop in-
drukte en aan de veilingmeester dui-
delijk maakte welke hoeveelheid van 
een bepaalde partij hij wilde hebben. 
Ook deze fysieke veilingen zijn verle-
den tijd, alles gaat nu digitaal en via 
internet.
Wie wel eens een veiling bezoekt 
zal meestal merken dat er alleen bij 
opbod geboden wordt. Bij huizen-
veilingen (onroerend goed) is het 
vaak gebruikelijk dat het bij opbod 
en daarna bij afslag geschiedt. Voor 
details omtrent deze methodes moet 
u even kijken op Wikipedia onder Vei-
ling, daar staat hoe dit werkt en nog 
een aantal andere vormen. Bij onroe-
rend goed veilingen moet je steevast 
een bewijs overleggen van financiële 
gegoedheid. Ook werden bij agrari-
sche bedrijven veel zgn. “boelhuizen” 
gehouden, waarbij huisraad, gereed-
schappen, vee en andere dieren, en 

alles wat met het agrarisch vak te ma-
ken had onder de hamer kwam.

Veilingen in Limmen
De eerste veilingen voor de kerk in 
Limmen bestonden uit plantgoed 
van bloembollen, mest en stro of riet, 
maar ook kruiplanken die in de tuinen 
gebruikt werden om er met kruiwa-
gens over heen te rijden. Dit om de 
bodemstructuur niet te vernielen. 
Pas na 1945 werden de veilingen uit-
gebreid met flessen drank, krenten-
broden, tulbanden, worsten, vlees-
pakketten, gerookte paling, kippen 
en konijnen. Ook zakken met aardap-
pelen, appels en peren, sinaasappels 
e.d. werden graag gekocht door het 
publiek. De veilingen werden steeds 
gevarieerder: dinerbonnen, Solex-
tochten, uitstapjes per bus met land-
schapskenners. De animo tot kopen 
werd steeds groter, wat leidde tot 
het opdrijven van de prijzen. Maar 
dat kwam ook omdat de kopers het 
goede doel voor ogen hadden, het in 
stand houden van de kerk en de kerk-
gemeenschap alsmede alle jeugdver-
enigingen.

Veilingmeesters
De eerste veilingmeester was Jan 
Wokke, en een betere is er nooit 
meer geweest. Jan was “afslager” bij 
de Coöperatieve Bloembollenveiling 
“West-Friesland” in Bovenkarspel, la-
ter opgegaan in H.B.G. en weer later 
in C.N.B. Jan Wokke was een meester 

in het veilen. Later kwam Cor Nuijens 
(zaadhandel) er bij en samen met Jan 
Wokke vormden zij eigenlijk de eer-
ste generatie. In die tijd kende men 
ook enkele gast veilingmeesters uit 
De Egmonden: Jan Hopman en Cees 
Baaij.
De tweede generatie trad aan: Kees 
Kroone, Max Nuijens en Nico Been-
tjes. Dit trio zorgde er voor dat er in-
middels een derde generatie veiling-
meesters in Limmen (en tot in verre 
omtrek) actief is: Erik Jaap Kroone, 
Frank Mous en Emile Dekker. 
De tweede en ook de derde generatie 
waren graag geziene gasten op veilin-
gen in Castricum, Bakkum, Heems-
kerk, Warmenhuizen, Ursem, St. Pan-
cras, Zuid Scharwoude, Heiloo, Groot 
Schermer, Alkmaar, Stompetoren en 
Schoorl.
Miljoenen guldens/euro’s hebben zij 
in de loop der jaren voor goede doe-
len bijeengebracht. Altijd met veel 
plezier, en altijd PRO DEO! Nimmer 
is er om een geldelijke vergoeding 
gevraagd. Vaak werden de veiling-
meesters beloond met een diner, een 
waardebon of een aantal mooie fles-
sen wijn e.d.

Veilinganekdotes
Ooit vroeg de groep Warmenhuizen 
wat of de kosten voor de veilingmees-
ters waren. Kees Kroone en Max Nuij-
ens zeiden zonder blikken of blozen: 
“20% van de opbrengst”, waarop Ma-
rijke “Vios”, in onvervalst West-Fries 
antwoordde: “Den kenne we ut zelf 
wel….” Waarop Kees en Max in lachen 
uitbarsten: we doen het gratis en 
voor niets. Bij de veiling van goede-
ren uit de Dominicuskerk in Alkmaar, 
werden o.a. zeer grote glas in lood 
ramen verkocht. Cees Berkhouwer 
(een toenmalige VVD politicus) zakte 
echter in slaap….., toen er een raam 
geveild was wat hij graag had willen 
hebben terwijl hij sliep, werd hij later 
heel boos en vroeg de aanwezige no-
taris om her-veiling: “Niet dus”, was 
het antwoord van de notaris waarop 
hij boos wegliep. Kees en Max waren 
in Groot Schermer, waar Kees voor 
iemand een grote Noord-Hollandse 
blauwe haan (levend) kocht. Die was 
bedoeld om nieuw bloed in een toom 
kippen te brengen bij het broeden. De 
haan ging in de Volvo stationwagen 
en ver na middernacht reden zij (kip 
nuchter) naar Limmen. Daar kwamen 
zij in een politiefuik op het terrein 
van Zandbergen aan de Rijksweg: al-
coholcontrole. Pim van der Maas (de 

wijkagent) was daar ook en terwijl die 
tussen de auto’s doorliep zag hij de 
haan in de auto en voorzichtig vroeg 
bij de bestuurder Kees of alles wel 
goed met hen was: “Er loopt namelijk 
een haan in de auto”, waarop Kees en 
Max in lachen uitbarstten en de her-
komst verklaarden. “Uit de rij en naar 
bed” sprak de politieagent Pim hen 
toe. Zo zijn er nog vele leuke gebeur-
tenissen te vertellen.

Organisatie
Goederen en diensten verzamelen. 
Een catalogus samenstellen, een Rad 
van Fortuin (loterij) organiseren en 
dan het toneel inrichten. Daar heb 
je zgn. “opstekers” voor nodig. Jon-
gens en meisjes die de goederen 
omhoog houden voor het publiek. 
Achter de tafel zit een persoon die 
elke kavel aankondigt en/of aanprijst. 
Verder zitten er steevast twee of drie 
schrijvers, vroeger alles met de hand, 
tegenwoordig met de laptop. Zij no-
teren prijs en koper. Nu komt ook 
elke kavel in beeld via een beamer. Er 
is inmiddels een computer (Excell) 
programma ontwikkeld, waarin alle 
kavels staan. Vanuit dit programma 
wordt later automatisch ook gefac-
tureerd.
We noemen enkele namen van men-
sen op het toneel en achter de tafels: 
Klaas de Goede, Wim van Diepen, 
Niek Bakker, Jan Duijkersloot, Kees 
Bloedjes, Louis Al, Dick Hageman. Bij 
de loterij was de grote voortrekker 
Tiny Zandbergen-Baars. Joop en Nel 
Koppes (vanaf 1972 tot heden) heb-
ben ook onvoorstelbaar veel gedaan, 
Lida Meegdes tikte de catalogus uit, 
en zo waren er nog heel veel mensen, 
zonder iemand iets tekort te willen 
doen, die achter de schermen heel 
veel werk verricht hebben. En ook nu 
nog doen.

Organisatie nieuwe stijl
Mensen worden ouder, jongeren 
moeten ook kansen hebben zeiden 

KERK- EN JEUGDVEILINGKERK- EN JEUGDVEILING
20212021

SPECIALE
SPECIALE

KAVELSKAVELS

Dit jaar kunt u ook uw bod per inschrijving uitbrengen 

op enkele speciale kavels. Per kavel is een richtprijs 

aangegeven. Hoger mag altijd! Vul uw bod in op de Biedlijst 

en bezorg die uiterlijk 7 november bij de Pastorie of via 

e-mail. Maandag 8 november bepalen de veilingmeesters de 

hoogste bieders. 13 november wordt de lijst gepubliceerd. 

De hoogste inschrijvers krijgen een persoonlijk bericht.

We hopen ook dit jaar op uw bijdrage voor Kerk en Jeugd
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AZ-FEYENOORD
27-02-2022
VOOR 1 PERSOON

Met 3e helft... Totaal 6 kavels. Kijken, denken, bieden én...

Misschien wel kopen!

Bieden op kavelsBieden op kavels

In te leveren via de Brievenbus Pastorie, Dusseldorperweg 74

of via e-mail: administratie@corneliuskerk-limmen.nl

onder vermelding van: naam, adres, telefoonnummer, kavel(s), aantal en uw bod.

Kavel Omschrijving Bod Aantal Totaal

1 Solex middag-tour, 2 personen € € 

2 Sup-tour, Pannenkoekeiland, 1 persoon € € 

3 Choc-Lab Heiloo - workshop 2 personen € € 

4 In Stijl - Avondevent, 1 persoon € € 

5 Middag Footgolf, 4 personen € € 

6 AZ - Willem II, 18-12-2021, 1 persoon € € 

7 Vredeburg - Petanque, 2 personen € € 

8 Kleverlaan - Ladies Night, 2 personen € € 

9 Solex avond-tour, 2 personen € € 

10 Heeren van Limmen - Pubquiz, 5 personen € € 

11 AZ - Feyenoord, 27-02-2022, 1 persoon € € 

Dhr/Mw:  __________________________________________________________________________________________

Achternaam  __________________________________________________________________________________________

Adres:  __________________________________________________________________________________________

Telefoonnr:  __________________________________________________________________________________________

E-mail:  __________________________________________________________________________________________

1

BRUNCH
2 PERSONEN HEEREN VAN LIMMEN

Een traditie laten we niet zomaar verloren gaan. 

Ook dit jaar wordt de de Kerk- en Jeugdveiling 

gehouden. Juist nu de jeugdverenigingen extra 

steun kunnen gebruiken. Met veel plezier hebben 

we deze catalogus met 15 lokale producten tegen 

een vaste prijs samengesteld. Voor iedereen 

wat wils! Geef uw keuze aan in de bestellijst en 

bezorg die uiterlijk 7 november bij de Pastorie of 

via e-mail.

Een traditie laten we niet zomaar verloren gaan. 

KERK- EN KERK- EN 
JEUGDVEILINGJEUGDVEILING

20212021
BESTELLIJSTBESTELLIJST

In te leveren via de Brievenbus Pastorie,

Dusseldorperweg 74
of via e-mail:
administratie@corneliuskerk-limmen.nl

onder vermelding van: naam, adres,

telefoonnummer, productnummer en aantal.

De door u gekochte goederen kunt u afhalen in de Pastorie 

op zaterdag 13 november tussen 10.00 en 13.00 uur. 

We hopen ook dit jaar

op uw bijdrage
voor Kerk en Jeugd!

Deze nieuwe vorm van kerk en jeugdveiling wordt  

mede mogelijk gemaakt door;

Holland Bulb Market, Slager Snel, Il Gusto - de 

Italiaanse fi jnproever, Stolp Snacks, Siem Kuiper, 

Beentjes Vishandel, Garage Dirk van der Steen, 

Gall & Gall, Brouwerij  Dampegheest, Bakkerij 

Kerssens, Bakkerij Putter, Verver Export,

CS  Weyers, Cono Kaasmakers, eetBarLekker, 

Peter Valkering en Heeren van Limmen.

Fotografi e: John  Bloedjes, Peter Valkering en Jeroen Drenth.

Product Omschrijving Prijs Aantal Totaal

1 Brunch 2 personen € 105,-

2 Tegoedbon Gourmetschotel 4 pers. € 100,-

3 Tegoedbon Pastabuff et 6 pers. € 120,-

4 Tegoedbon Huzarensalade 8 pers. €   80,-

5 Fruitmand €   60,-

6 Tegoedbon pond paling €   60,-

7 Wijnpakket herfst 2 fl essen €   30,-

8 Bierpakket Dampegheest €   40,-

9 Tegoedbon slagroomtaart 16 pers. €   50,-

10 Spijsbrood Putter €   50,-

11 Bloembollenpakket gemengd €   80,-

12 Speculaas/Verrassingspakket €   50,-

13 Mand met diverse kaasjes €   60,-

14 Dinerbon eetBarLekker 2 pers. € 130,-

15 Luchtfoto van uw huis €   50,-

Totaalbedrag €

Dhr/Mw: _____________________________________________

Achternaam: ________________________________________

Adres: _______________________________________________

Telefoonnr: __________________________________________
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DINERBON
3 GANGEN
2 PERSONEN
EETBARLEKKER

LUCHTFOTO
VAN

UW HUIS

Veiling voor kerk en jeugd
altijd in beweging...
Door de Covid-19 Coronabeperking is er in 2020 geen fysieke vei-
ling geweest. Ook dit jaar zal de veiling niet plaatsvinden in ”Hee-
ren van Limmen”, maar middels een “papieren” veiling. Inmiddels 
zijn de flyers al huis-aan-huis bezorgd in Limmen. De inschrijving 
kan dus beginnen. We gaan in dit artikel iets meer in op de historie 
van de veiling Limmen, met veel wetenswaardigheden.

de organisatoren. Het resulteert in 
het huidige organisatie comité, be-
staande uit: Louis Al, John Bloedjes, 
Gerda Burgering en Frank Mous, en 
wellicht komen daar nog enkele vrij-
willigers bij. Limmen prijst zich geluk-
kig dat er toch steeds weer nieuwe 
jonge(re) mensen zijn die graag het 
stokje overnemen en op een vernieu-
wende wijze gaan organiseren. Dat is 
ook goed.

Bijzondere kavels en opbrengsten
Ja, wat beschouw je nu als een bij-
zondere kavel? Een zoutliksteen voor 
vee, een bos koetouwen, lammeren 
geschonken door de veehouders, 
vervolgens bij een boer in de kost, 
later verkocht en de opbrengst voor 
de kerk.
En dan de opbrengsten: variërend 
van ƒ 30 mille tot ruim 48 mille (nog 
guldens), en nu € 42.000,00 gemid-
deld. Voortreffelijke opbrengsten. 

Bijzondere kavels waren ook ooit 
kerkbanken, bidstoelen, Paaskaarsen 
en niet te vergeten 8 stuks Staten-
bijbels, afkomstig van een veiling in 
Alkmaar. In Alkmaar overgenomen 
van de organisatie voor ƒ 400,00 en 
in Limmen verkocht voor gemiddeld 
ƒ 1.000,00, en toch heel blije kopers! 
De bijbel telde 1.000 pagina’s, dus 
slecht 1 gulden per blad….!

De veilingmeesters van Limmen heb-
ben ook de eerste veilingen gedaan 
bij de Jeugdvoetbalveiling van V.V. 
Limmen, die nog altijd topopbreng-
sten heeft, ook ten bate van de jeugd.

Komt de echte veiling ooit weer te-
rug? Als alles goed gaat met de volks-
gezondheid en de omstandigheden 
zou dit wellicht in het jaar 2022 weer 
mogelijk zijn. Nu kunt u gewoon een 
inschrijving doen.

 Het goede doel:
 voor Kerk en Jeugd.

Operatie schoenendoos is een na-
jaarsactie waarbij kinderen in Neder-

land een schoenendoos met school-
spullen en speelgoed vullen voor 
kinderen in arme landen. ook dit jaar 
willen we 8 miljoen kinderen over de 
hele wereld blij maken met ‘een gran-
dioos cadeau’. Met een mooi versier-
de doos kunnen we kinderen troos-
ten die verdrietig zijn. We laten dan 
merken dat we aan hen denken.
Het doel van de actie is ook om kin-
deren in Nederland te leren in hun 
rijkdom te delen met arme leeftijdge-
nootjes. De dozen gaan naar kinderen 
in onder andere Kameroen, Oeganda, 
Tanzania en de Filippijnen. In deze 
landen leven veel arme kinderen. En 
veel van hen hebben geen ouders en 
huis meer. Zij leven op straat. Opera-
tie Schoenendoos laat deze kinderen 
weten dat jij hen niet vergeet!  Doe 
mee en maak andere kinderen blij 

met een prachtig cadeau! Jouw doos 
tovert een brede lach van geluk op 
het gezicht van een kind. Een lach die 
de ellende van alledag doorbreekt. 
Neem samen met je ouders of ver-
zorgers de aanwijzingen goed door. 
Dan maakt jouw doos straks ook een 
heel verre reis! 

Inleveren vóór of tijdens de gezins-
viering op 13 november
Hou wel 13 november in de gaten. De 
gevulde schoenendozen en envelop-
pen moeten wel vóór of op 13 no-
vember 19.00 uur in de Corneliuskerk 
zijn. Tijdens de speciale schoenen-
doos-gezinsviering  (het kinderkoor 
zingt dan ook enkele speciaal ingestu-
deerde schoenendoosliederen) wor-
den de dozen naar voren gebracht en 
daarna weggebracht naar een verza-
melplek in onze provincie. Ook mag je 
de doos en envelop vanaf donderdag 
11 tot en met zaterdag 13 november in 
de Mariakapel zetten. (Tussen 10.00-
17.00 uur is de kapel van maandag tot 
en met zaterdag open) Daar wordt 
voor verdere afhandeling gezorgd. 

Maar het mooiste is natuurlijk als je 
zelf je doos komt brengen. Folders 
zijn verspreid via de basisscholen en 
liggen achter in de kerk en ook in de 
Mariakapel. Veel succes!  

De parochie, basisscholen en conquista doen samen mee

Doe mee met operatie 
schoenendoos

Namens de werkgroep: ‘actie 
schoenendoos’ en ‘Edukans’
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www.evean.nl/werken-bij

Binnen het team van Castricum, Akersloot, Limmen zijn we op zoek naar een 
Helpende plus. Mede door jou kunnen onze cliënten met jouw ondersteuning 
langer thuis blijven wonen. In deze functie werk je zelfstandig bij de mensen 
thuis. Je helpt ze om de dag fris te beginnen of af te sluiten en luistert naar hun 
verhaal. Je ondersteunt actief mensen die verzorging nodig hebben, vanwege 
ziekte, een beperking of leeftijd. Maar het werk is veel meer dan dat. Vaak gaat 
het ook om het bieden van een luisterend oor en er even kunnen zijn voor de 
cliënt. De uitdaging ligt vooral in het leveren van de juiste zorg aan de cliënten 
zodat iemand thuis kan blijven wonen met alle hulpmiddelen die we als Evean 
thuiszorgorganisatie kunnen bieden.

Naast een gezellig team kan je een vaste eindejaarsuitkering verwachten en  
een salaris tussen de € 1863,09 en € 2.631,63 bruto per maand.

Contactgegevens Thelma Slenters, recruiter: tslenters@evean.nl en 
06 20 64 42 28. Bekijk de vacature online via: https://bit.ly/3FZCX1m

Gezocht: Helpende plus

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!

Meer dan 40 jaar geleden begon Adri Hopman zijn eigen  
makelaarskantoor in Castricum. Tegenwoordig is ons 
bedrijf met vestigingen in Castricum, Heiloo en IJmond 
uitgegroeid tot een van de grootste makelaarskantoren in 
de regio.

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

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

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

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

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

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

Als u een succesvolle transactie via Hopman Makelaars afrondt schenken wij een bedrag van € 40,00 namens u aan een goed doel van uw keuze. De Hopman 40 jaar sponsor- actie wordt door huidige en nieuwe klanten met veel enthousiasme ontvangen. Dankzij hen kunnen wij al een aantal goede doelen een schenking doen aan het einde van het jaar. Wilt u ook schenken? Lees dan meer over de voorwaarden op onze actiewebsite.

Tussenstand sponsoractie 

Deurportet

Like & Dine

Sponsoractie

Maak kans op 
een diner voor 
4 personen!

Deurportret

Scan de code voor 
meer informatie 
over onze acties
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Het weekeinde van 30/31 oktober was 
een sof qua weer. Veel regen, veel 
wind, kortom de herfst is echt inge-
treden en met dat ook de wintertijd. 
Vroeg donker, iets vroeger weer licht 
in verhouding tot de week er voor. 
Ook de wintertijd heeft zijn gezellige 
kanten, kaarsen branden, de aanloop 
naar de Sinterklaastijd en daarna de 
Kerstdagen en tot slot Oud en Nieuw. 
De zomertijd duurde maar liefst ze-
ven maanden en die gaat weer in op 
27 maart 2022, dus slechts vijf maan-
den wintertijd. Ja, wat gaat de winter 
brengen: niemand die het echt kan 
voorspellen. We laten het gewoon 
over ons komen.

Vogelgriep – vogels
We zijn opgeschrikt door het ruimen 
van een pluimveebedrijf met 100.000 
dieren in Grootschermer, op hemels-
breed slechts 20 km. van Limmen. De 
oorzaak van vogelgriep is bijna altijd 
de vogeltrek, immers zowel in het 
voorjaar als in het najaar breekt er 
wel ergens vogelgriep uit in ons land. 
Het kost miljoenen dieren het le-
ven, de economische gevolgen voor 
de pluimveebedrijven is desastreus. 
Overvliegende (water)vogels laten 

tijdens de vlucht hun uitwerpselen 
vallen. Die verspreiden zich op de 
wind en dalen overal neer. De trek-
vogels zelf zijn bijna immuun, maar 
verspreiden het virus in grote mate. 
Daar is helaas helemaal niets aan te 
doen. Na een uitbraak volgt steeds 
direct een ophokplicht en transport-
verbod. De eerste groepen smien-
ten zijn alweer gearriveerd om te 
overwinteren, zo ook grote groepen 
doortrekkende koperwieken, putters 
en andere kleine zangvogels. De put-
ters hebben zich tegoed gedaan aan 
de zonnebloemen op de tuin. Daar 
stonden ze ook voor. In het weiland is 
de grote zilverreiger weer aanwezig. 
Enorme grote groepen spreeuwen 
doen zich in de weilanden tegoed aan 
insecten en emelten. De ganzen zijn 
voor veel weilanden een ware plaag.

Regenwater
De maand september was echt 
droog, dat is echter ruimschoots in-
gehaald in  oktober. De grond heeft 
het grotendeels kunnen opnemen, 
het overtollige water wordt jammer 
genoeg afgevoerd naar de Noord- en 
Waddenzee. Er zijn niet genoeg op-
slagmogelijkheden op het land.

Kijkt u eens op www.gemalen.nl en 
dan specifiek naar Rijksgemaal IJmui-
den, u zult versteld staan over de 
bijna onvoorstelbare hoeveelheden 
schoon water dat het gemaal, aan de 

noordzijde van de sluizen, kan spuien 
op de Noordzee bij laagtij. Zo houdt 
de overheid onze voeten droog.

Herfstbladeren
Het blad valt van de bomen, dat kun 
je wegvegen, wegblazen, in de groe-
ne bak doen, of ook nog iets anders? 
Het is goed om een gazon vrij te 
houden van blad, maar in de borders 
kunt u met een gerust hart een flin-
ke hoeveelheid blad achterlaten. Een 
mooie schuilplaats voor b.v. egels, 
spitsmuizen, kleine insecten e.d. Het 
blad wordt gedurende de wintertijd 
langzaam verteerd door micro-orga-
nismen en wormen die het blad de 
grond in trekken en consumeren. Vo-
gels worden blij van blad in de tuin, 
het is een echte voedselbron doordat 
er veel kleine diertjes in en onder het 
blad leven. In het voorjaar is half ver-
teerd blad heel mooi nestmateriaal.
Als u bloembollen gaat planten, 
dus snel even naar Nuyens Tuin- en 
Groenshop voor een prachtige col-
lectie, dek die dan ook af met blad na 
het planten. Bij Nuyens ligt een ruim 
assortiment beste bloembollen, nu 
planten voor een fleurig voorjaar.
Ook op de Hortus Bulborum is het 
planten weer begonnen. En hopelijk 
gaat de historische bloembollentuin 
in het voorjaar van 2022 weer open 
voor publiek.

De groente- en bloementuin
De zomeroogsten zijn voorbij, nu 
hebben we nog snijbiet, winteran-
dijvie, winterwortelen, witlof (uit de 
kuil), en boerenkool. De pompoe-
nenoogst is klaar. Een gedeelte voor 
eigen gebruik en het overtollige naar 
restaurants en cateringbedrijven. Er 
staan op internet heel veel mooie en 
smaakvolle recepten voor pompoe-
nen. De dahlia’s gaan deze week ge-
rooid worden en naar de winterstal-
ling. Het lege land proberen we zoveel 

mogelijk onkruid vrij te houden. Er 
gaat wat kalk gestrooid worden en 
waar niet gemest wordt kunnen we 
gaan spitten. Het mesten doen wij 
uitsluitend met echte koemest (met 
stro) in het voorjaar. In het weiland 
staan nog koeien en schapen. Bij de 
schapen zijn de rammen geplaatst. 
Een stempelkussen op de onderbuik 
opdat de veehouder weet wanneer 
er gedekt is. De draagtijd van scha-
pen is gemiddeld 145 dagen, afhanke-
lijk van het ras, het kan ook meer zijn. 
De composthoop ligt te broeien en 
verteren, naast plantenloof, mengen 
we ook gras, onkruiden en veel af-
gevallen blad van bomen er op, hoe 
meer variatie, hoe mooier de com-
post wordt.

Zwitserland
Onlangs waren wij enkele weken in 
het Franstalige gedeelte: Valais. Het 
meer van Genève ligt op ong. 30 km. 
afstand, gevoed door de Rotte, over-
gaand in de Rhône. In die omgeving 
is ook het breekpunt van de rivieren 
die noordwaarts of zuidwaarts stro-
men. De Rijn naar het noorden, maar 
de Rhône naar het zuiden. De bergen 
kennen een ongekende schoonheid 
aan natuurgebieden. De veehouderij 
in de bergen is een zwaar gesubsidi-

Puttertje , of distelvink 
(Carduelus carduelus).

Spuisluis en Rijksgemaal IJmuiden, aan de 
noordzijde van de sluizen.

SENIOREN EN VEILIGHEID
Dat is de titel van een bijzonder nuttige en handige brochure, uitgegeven door 
het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het boekwerkje, o.a. verkrijgbaar in de 
hal van het gemeentehuis in Castricum (op = op), behandelt een viertal hoofd-
stukken, t.w.: Oplichting, Online Veiligheid, Veilig Wonen, Belangrijke Contac-
tinformatie. Beroepsoplichters, datingsite gebruikers, inbrekers, zgn. energie-
adviseurs en malafide collectanten, allemaal potentiële criminelen die proberen 
u geld en/.of goederen afhandig te maken. En zeg niet dat zal mij niet gebeuren, 
ze gaan soms zeer geraffineerd te werk. U kent het vast wel babbeltrucs om 
binnen te komen, meekijken bij het pinnen, of u graag willen helpen, phishing 
e-mails, telefoongesprekken uit het buitenland, op een datingsite chatten en om 
uw geld vragen en nog veel meer mogelijkheden om u op te lichten. Trap er niet 
in. Haal het boekwerk op het gemeentehuis, maar u kunt het ook op de website: 
hetccv.nl terugvinden.
Banken, de belastingdienst en overige overheidsinstellingen zullen u nimmer 
naar uw persoonlijke inlogcodes, pincodes, DigiD codes vragen. Criminelen 
wel!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Na het spectaculaire optreden van 
ONE MORE op 24 oktober jl komt er 
weer een toporkest naar Limmen. De 
naam:  De Lola Garcia Band, die meer-
dere keren met veel succes een op-
treden heeft verzorgd bij de Jazzclub.
Op zondag 21 november 2021 zijn ze 
er weer.
Na alle beperkingen in de afgelopen 
anderhalf jaar staan de bandleden 
te popelen om een selectie uit hun 
repertoire aan het publiek te laten 
horen. De muziek die zij brengen om-
vat mooie bewerkingen van jazz stan-
dards, aangevuld met composities in 
het gebied dat tussen jazz en pop ligt. 
Het grote vocale bereik van zangeres 
Dolores maakt een brede repertoire-
keuze mogelijk.

Vaste prik in onze agenda! Eén keer in 
het jaar organiseren we een bourgon-
dische avond, die in het teken staat 
van gezelligheid en van lekker eten. 
Het is een avond waarop je helemaal 
opgedoft mag komen, samen met je 
partner of introducee. We voegen 
graag nog een vierde kernwaarde toe 
tijdens dit diner; genieten! 

Ben je ook lid van Ondernemend 
Limmen? Geef je dan snel op voor 
deze gezellige avond door een mail te 
sturen aan onze secretaris.

De natuur om ons heen… eerde sector. Dat betekent ook dat 
agrarische producten zoals vlees etc. 
in Zwitserland, in verhouding tot ons 
land, heel duur zijn.
Als de sector zonder subsidie verder 
moest gaan zou het beheer van de 
alpenweiden binnen enkele jaren te 
niet gaan, wat desastreuze gevolgen 
zou hebben voor de mens. Bij geen 
beheer zouden de berghellingen 
binnen zeer korte tijd verruigen en 
volgroeien met ongewenste struiken 
en bomen. Bij grote regenval, niet 
ongewoon in de bergen, komen de 
berghellingen los van de rotsen met 
als gevolg levensgevaarlijk aardver-
schuivingen, die alles op hun weg ver-
nietigen.
Het Rhônedal is bekend om wijn en 
fruitteelt (abrikozen, perziken, ap-
pels, peren, kersen etc.) Ook heel 
veel groenteteelt, sla, wortelen en 
koolsoorten. Het heeft een mooi en 
warm klimaat.

Geniet van de mooie herfst met de 
prachtige kleuren, geniet van de zee, 
het strand, de soms harde wind, de 
duinen en de bossen. Frisse lucht en 
beweging, wij leven in een schitte-
rend landschap.

Kees G. Kroone

Bourgondische avond voor leden 
van Ondernemend Limmen

Sinterklaas is een diep religieus 
volksfeest
Wat we er ook van gemaakt hebben 
– zo commercieel als het is – Sinter-
klaas is een diepreligieus volksfeest. 
Het blijft geweldig tot de verbeelding 
spreken, vooral omdat het een appèl 
doet op het kind in ons en het alge-
meen menselijke zwak voor kinderen. 
De vele legenden maken ook duidelijk 
dat deze heilige Nicolaas iets met kin-
deren had. Zijn eigen kindschap, als 
baby rechtopstaand in zijn badje om 
te bidden. Maar juist ook als volwas-
sen bisschop had hij oog voor kinde-
ren en dan vooral kinderen die geen 
toekomst hadden… Het verhaal van 
de drie arme meisjes, bij wie hij geld 
in de kamer strooide, spreekt boek-
delen. En er is natuurlijk ook het bi-
zarre verhaal over de drie studentjes, 
die door een boosaardige slachter 
tot pasteitjes waren verwerkt, pas-
teitjes die hij zelf voorgeschoteld 

kreeg. Maar terwijl hij hen zat op te 
peuzelen kreeg hij het door wat voor 
vlees hij in de kuip had en wekte hen 
op uit de paté!! …

Bewogenheid van Sinterklaas voor 
kinderen
De bewogenheid van Sinterklaas voor 
kinderen geven hem een belangrijke 
plek in de christelijke traditie. Toch 
weten we natuurlijk best dat kinderen 
geen engeltjes zijn. Kinderen kunnen 
ook enorm drakerig zijn, egocen-
trisch in ieder geval, soms ook ego-
istisch. Maar de eerlijkheid gebiedt te 
vermelden dat wij volwassenen hen 
meestal zo hebben gemaakt, door 
geen grenzen te stellen, door hen te 
veel als prinsjes en prinsesjes op een 
voetstuk te zetten, of door hen alles 
maar te geven wat hun hartjes eisen… 
Het is goed om kinderen zo jong mo-
gelijk bij te brengen dat Sinterklaas 
vooral een geef-feest is – in plaats van 

een krijg-feest. Ik wil geen oude zure 
opa zijn maar ik kan er niet omheen 
dat ik me soms zorgen maak over 
veel opa’s en oma’s van nu, die hun 
kleinkinderen overstelpen met dure 
cadeaus, zodanig dat Jantje verveelt 
het papier eraf scheurt en het vervol-
gens links laat liggen.

Kinderen het idee geven, het cen-
trum van de wereld te zijn
Ik kan ook niet ontkennen dat ik me 
zorgen maak over veel ouders van nu 
die hun kinderen het idee geven het 
centrum van de wereld te zijn. Geen 
wonder dat kinderen zich aldus gaan 
gedragen, geen grenzen meer kennen 
en misschien zelfs later iedereen om-
verwerpen die hen in de weg staan. 
Je kunt kinderen maken en breken 
en dus ook gemakkelijk bederven 
en zelfs verpesten… Weerloos zijn 
kinderen overgeleverd aan volwas-
senen. Kinderen kunnen zichzelf niet 
beschermen, maar ze hebben even-
min het inzicht en de wijsheid om 
zichzelf grenzen te stellen. Ze hebben 
geen inspraak in de opvoeding die wij 
hen geven. In wezen zijn zij machte-
loos… Over een paar weken begint 
de Adventtijd als voorbereiding op 
kerstmis. Advent is een oefening in 
ontvangen. Het kwetsbare kind ont-
vangen in jezelf. Wij denken altijd dat 
de kindfase achter ons ligt, maar die 
ligt juist voor ons. Het kind dat in ons 
geboren moet worden, is ons voor-
land, onze bestemming, onze toe-
komst, onze Advent. Met Kerst vieren 
we dat het kind dat in Bethlehem ge-
boren werd, opnieuw geboren mag 
worden in ons. Het leert ons de liefde 
want: we mogen ervoor zorgen, het 
koesteren, en liefhebben.

Pastor Johan Olling

Sinterklaas is een geef-feest 
en geen krijg-feest

De toegang is vrij, maar zorg wel voor 
Uw QR-code!  
U kunt ons steunen door lid te wor-
den voor  € 5,-  per persoon voor het 
gehele jaar. 
Inlichtingen:  Fred Timmer    tel.: 072-
5053414     e-mail: timmerlimmen@
kpnmail.nl

Zondag 21 november 2021 vanaf 15.00 uur...

Lola Garcia Band bij de Jazz 
Session Club 'Vredeburg'
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Via deze weg willen wij alle deelnemers, vrijwilligers,  
sponsoren, supporters en omwonende hartelijk bedanken 

voor zijn of haar inzet.

Tot de volgende GP in 2023!
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Op 13 oktober 2021 heeft Roefeldag 
plaatsgevonden in Limmen, in sa-
menwerking met het jongerenwerk 
van Stichting Welzijn Castricum, 
basisscholen de Kerkuil en het Kleu-
renorkest en lokale ondernemers en 
hulpdiensten.
Roefelen is een Belgische uitdruk-
king voor het snuffelen bij bedrijven. 
Er bestaat een landelijk Roefelco-
mité en Conquista heeft in 2017 het 

Fusie
Het is een lange en ingewikkelde weg 
geweest, de fusie van de gemeen-
te Limmen met een buurgemeente. 
Zowel Heiloo als Castricum kwamen 
in beeld. De vraag was destijds als je 
bij Heiloo gaat, wanneer wordt je dan 
“opgeslokt” door “groot Alkmaar”? 
Er is niets gebeurd, Heiloo is nog al-
tijd zelfstandig en heeft kortgeleden 
nog een nieuwe burgemeester mo-
gen verwelkomen. Uiteindelijk wer-
den Castricum, Bakkum, Akersloot, 
(het eiland) De Woude en Limmen 
samengevoegd tot de gemeente Cas-
tricum, met voor elke kern behoud 
van de eigen naam. Bij sommige men-
sen was er veel commotie en emotie, 
je verliest je identiteit……echter Lim-
men is Limmen gebleven, en zo ook 
de overige kernen. In Limmen werd 
en wordt veel gebouwd, veel nieuwe 
inwoners mengen zich snel met de 
overige bewoners en nemen met ple-
zier deel aan sport en spel, aan cul-
tuur en andere activiteiten, waarvan 
Limmen altijd bruist.

Zelfstandigheid gemeenten in de 
regio
Een ieder weet inmiddels dat er een 
BUCH ambtelijk verband bestaat. De 
gemeentes Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo werken al een flink 
aantal jaren samen op ambtelijk ge-
bied. Regelmatig echter wordt er 
door de diverse gemeenteraden even 
op de rem getrapt als de kosten de 
pan uitrijzen. Of dit in de (nabije) toe-
komst zal leiden tot een gemeentelij-
ke fusie van deze gemeentes is voor-
lopig nog een grote vraag. In 2022 
zullen op woensdag 16 maart in alle 
vier de BUCH  gemeentes verkiezin-
gen voor de Gemeenteraad worden 
gehouden. Een fusie ligt dus wellicht 
nog in het verschiet. 

Tentoonstelling
In het fraaie complex “De Oude 
School” (nabij de Protestantse Kerk 
en Hortus Bulborum) is een mooie 
opstelling gemaakt van foto’s van alle 
14 burgemeesters die Limmen ge-
kend heeft, van Jacob Weldijk (1822) 

Roefeldag groot succes!
voortouw genomen om dit initiatief 
vorm te geven in Limmen. De kinde-
ren krijgen bij verschillende bedrijven 
en hulpdiensten een kijkje achter de 
schermen.
Afgelopen Roefeldag werd er ex-
tra genoten door de kinderen van 
groep 7&8, doordat Roefeldag in het 
voorgaande jaar vanwege de coro-
na maatregelen niet door kon gaan. 
De kinderen hebben onder andere 

benoemd; ‘Vandaag waren we bij Ja-
cob Hooy, dat was erg leerzaam want 
we mochten ruiken aan kruiden. We 
zagen hoe het vermengd en verpakt 
werd. We moesten een haarnetje 
op anders kwamen onze haren in de 
kruiden. Ook hadden ze crème en 
middeltjes in het magazijn. Na afloop 
kregen we snoepjes en crème. Het 
was erg leuk’.
‘Vandaag waren we bij Rietveld. Een 
makelaar die verkoopt huizen en 
helpt mensen met een huis kopen. Ze 
vertelden veel en lieten filmpjes zien 
en wij moesten zeggen of de make-
laar het goed deed of niet. We kregen 
limonade en spekjes en een meetlint 
voor mee naar huis. Het was een ge-
zellige dag’.
‘Ik ben bij de brandweer geweest dat 
was heel cool. Ze hebben ons van al-
les laten zien in de kazerne; zoals hoe 
zwaar het pak is en wat het werk alle-
maal inhoud. We zijn ook in de brand-
weerwagen geweest en we kregen 
een sleutelhanger en memory.’

De kinderen hebben ontzettend ge-
noten, ze zijn dit jaar naar twee be-
drijven geweest en willen volgend 
jaar zelfs naar drie bedrijven.
Het jongerenwerk in Limmen, Con-
quista, wilt dan ook de volgende be-
drijven bedanken voor hun inzet:
•  Huis van binnen
• Rietveld Makelaars
• Nuyens tuin en groenshop
• Albert Heijn
• Jacob Hooij 

• G&W Drogisterij Aker
• Brandweer Limmen
• Autobedrijf Dirk van der Steen 
• ACC Service Limmen
•  Boerderij en Minicamping 

‘De Westert’

Zonder de bedrijven is Roefeldag niet 
mogelijk.  Het jongerenwerk in Lim-
men hoopt wederom op een mooie 
samenwerking tijdens Roefeldag 
2022!

20 Jaar fusie Gemeente Castricum & 
200 jaar burgemeesters in Limmen

tot en met Ed Huisman (2000). Alle 
afbeeldingen, met uitgebreide en 
zeer informatieve beschrijvingen 
voor elke persoon/familie worden 
getoond. Ook het gala uniform, com-
pleet met steek, van burgemeester 
J.J. Nieuwenhuijsen staat in de vitri-
ne. Het kostuum is nog in een onbe-
rispelijke staat. De gemeente Castri-
cum kende (kent) van 1813 t/m heden 
19 burgemeesters (bron: Wikipedia), 
waaronder ook enkele waarnemers. 
De eerste burgemeester van Lim-
men, Jacob Weldijk woonde nog op 
het Landgoed “Dampegheest” aan de 
oostzijde van het dorp. Er is later een 
ambtswoning gebouwd aan de Rijks-
weg en dat fraaie huis kreeg de naam 
“Nieuw Dampegheest”. Daar hebben 
vanaf 1902 nog 6 burgemeesters en 
hun gezinnen gewoond. De naam 

Burgemeester Nieuwenhuijsen, burger-
vader van 1912 tot 1950.

De altijd actieve en gemotiveerde Stichting Oud Limmen opende afgelo-
pen week op 2 november een leuke en interessante tentoonstelling in het 
kader van de fusie (1 januari 2002) en 200 jaar Burgemeesters in Limmen. 
Een mooie en overzichtelijke tentoonstelling met heel veel scherpe foto’s, 
aanplakbiljetten, onderscheidingen en allerlei andere voorwerpen die be-
trekking hebben op dit thema. Iets verder in dit artikel vermelden wij de 
openingstijden. Bij de opening was het voltallige College van Burgemees-
ters en Wethouders aanwezig.

“Dampegheest” leeft nog altijd voort 
in de straat naam Dampegheestlaan 
en de brouwerij “Dampegheest” aan 
de Achterweg beroemd om de bij-
zondere ambachtelijke bieren. Het 
proeflokaal van de brouwerij is ook 
gevestigd in de museale hoek.

Gemeentehuizen
Limmen heeft in deze periode 6 ver-
schillende locaties van gemeentehui-
zen gehad. De eerste was het huidige 
“Ons Huis” aan de Zuidkerkenlaan, 
tot het laatste nieuw gebouwde ge-
meentehuis aan de Zonnedauw. Dit 
gemeentehuis is het huidige Gezond-
heidscentrum. De bouw van het laat-
ste gemeentehuis heeft heel veel po-
litieke commotie gehad in het dorp 
Limmen. Van elk gemeentehuis zijn 
fraaie foto’s en afbeeldingen.

De lakstempels, lakzegels en ook de 
originele ambtsketen maken deel uit 
van de expositie. Ook de tafels en 
stoelen van de gemeenteraad staan 
in het gebouw.

Openingstijden:
Elke maandagmorgen van 10.00- 
12.00 uur en in de avond van 19.00- 
21.00 uur. Extra openingsdagen: za 13 
en zo 14 nov., za 20 en zo 21 nov., za 27 
en zo 28 november steeds van 10.00 
-13.00 uur. Vrije toegang.

www.oudlimmen.nl

Kees G. Kroone

Op een schilderij van Cor de Rooy is Hofstede Dampegeest te zien, de eerste ambtswoning van de burgemeester.
Foto van voormalig gemeentehuis aan de Rijksweg, op deze plek is nu Slaapkenner 
Lute gevestigd. Het torentje is verwerkt in het paviljoen bij de Hortus.

Foto burgemeester Nieuwenhuijsen met zijn vrouw op de bank bij zijn 25 jarig 
ambtsjubileum in 1937.
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Uw huis taxeren kan leiden tot renteverlaging
De kans is groot dat door de gestegen huizenprijzen de verhouding  
tussen uw hypotheek en de waarde van uw huis sterk verbeterd is. Als dit 
bij u het geval is, kan uw hypotheekverstrekker dit belonen door de rente- 
opslag te laten vervallen. Hierdoor betaalt u minder hypotheekrente.

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

Zeg maar dag 
tegen je 

rente-opslag

Sterk in huiswerk

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

* 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 

 

 

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

Superveel leuke 
cadeau-ideeën!

...Oh kom er eens
kijken...

MaxFactor Make-up
1 + 1 gratis
tot en met zaterdag 27 november!

Volg ons op
Facebook!

Stap gewoon eens binnen!

AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

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

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering

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


