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Wie-o-wie
is baby

van de maand?

Zonnige Super 
Zomer bij de 

Boulewei

Bart lag in de 
kreukels en wil 
nu WK winnen!

“De positieve denker 
ziet het onzichtbare, 

voelt het ontastbare en 
bereikt het onmogelijke”
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!

Wim Anker komt 
naar Limmen!
Wim Anker is geboren op 27 febru-
ari 1953 en na de lagere school volg-
den hij en zijn tweelingbroer Hans de 
plaatselijke MULO te Akkrum en ver-
volgens drie jaren HBS-A te Leeuwar-
den. Hierna werd de rechtenstudie 
aangevangen in Groningen. 

Het toekomstbeeld was al snel hel-
der: graag in de advocatuur en het 
liefst alleen maar strafzaken. Aange-
zien er geen vacatures waren binnen 
de advocatuur in Friesland heeft 
Wim eerst vier jaren gewerkt als be-
leidsmedewerker van de directie TBR 
en Reclassering van het Ministerie 
van Justitie te Den Haag. Hans was 
twee jaar leraar aan een MEAO (recht 
en maatschappijleer). Vanaf 1979 was 
Hans advocaat in Leeuwarden. Wim 
volgde in 1981. Vanaf 1999 hebben zij 
een eigen kantoor onder de naam 
'Anker & Anker Strafrechtadvocaten'.

Wim geeft nu lezingen door het hele 
land en Ondernemend Limmen is bij-
zonder trots dat hij bij ons zijn ver-

haal gaat doen! Eén van de beroemd-
ste zaken die de gebroeders Anker 
hebben behandeld is natuurlijk de 
zaak van Ferdi E. (de ontvoerder en 
moordenaar van Gerrit-Jan Heijn) en 
meer recent de zaak rond Robert M. 
(de Amsterdamse zedenzaak).

Zijn boeiende presentatie vol met 
anekdotes zal worden afgesloten met 
vragen vanuit het publiek. Een van de 
eerste vragen is vaak: "Hoe kan je een 
misdadiger verdedigen" of "Hoe denk 
je over de doodstraf of levenslange 
gevangenisstraf". Kortom het beloofd 
een bijzonder interessante avond te 
worden!

De avond wordt gehouden op 13 ok-
tober a.s. en is alleen voor leden van 
Ondernemend Limmen.

Ben jij ondernemer en nog geen 
lid? Misschien een mooi moment 
om in te stappen en mee te doen!
Kijk voor meer informatie en opgave 
op www.ondernemendlimmen.nl

Bedrijven uit Limmen kunnen nog lid worden!

Inwoners die denken ook in aanmer-
king te komen voor deze toeslag kun-
nen nog tot en met 30 november een 
aanvraag indienen.

Wanneer komt u in aanmerking 
voor de toeslag?
De toeslag is bedoeld voor mensen 
met een laag inkomen. De inkomens-
grens is 120% van het sociaal mini-
mum. Hoeveel dat is, is afhankelijk 
van uw situatie. Kijk op www.castri-
cum.nl/energietoeslag voor de pre-
cieze voorwaarden.

Energietoeslag kan nog steeds 
worden aangevraagd

Hoe vraagt u de toeslag aan?
Inwoners die al een toeslag van € 
800 hebben ontvangen, ontvangen 
automatisch ook de nabetaling van 
€ 500. Zij hoeven géén nieuwe aan-
vraag te doen en ontvangen binnen-
kort een brief over de uitbetaling van 
het tweede deel. Heeft u nog geen 
toeslag aangevraagd en denkt u wel 
recht te hebben?

Vraag de toeslag dan aan via:
www.castricum.nl/energietoeslag.
Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? 
Neem dan contact op via 14 0251.

Tot nu toe hebben 927 huishoudens 
een eerste uitbetaling van de energie-
toeslag ontvangen. 
Daarvan zijn er 551 automatisch uit-
gekeerd. 376 inwoners hebben daar-
naast met succes een aanvraag inge-
diend. 120 aanvragen zijn afgewezen 
omdat deze niet aan de voorwaarden 
voldeden. Daar zitten ook aanvragen 
tussen die bijvoorbeeld tussentijds 
zijn afgebroken, omdat er bijvoor-
beeld een dubbele aanvraag is ge-
daan of omdat er onjuiste gegevens 
zijn gebruikt. Er zijn daarnaast nog 
nieuwe aanvragen in behandeling.

De energieprijzen zijn fors gestegen. Dat betekent dat u veel meer moet 
betalen voor gas en elektra. De gemeente heeft daarom eerder een ener-
gietoeslag aan mensen met een laag inkomen uitgekeerd. De hoogte van 
dat bedrag was € 800 netto per huishouden. De Rijksoverheid heeft be-
sloten dit bedrag met € 500,- te verhogen. Mensen met een laag inkomen, 
die bij de gemeente bekend zijn, hebben de eerste bijdrage ontvangen. 
Achter de schermen wordt hard gewerkt om ook het tweede deel, zo snel 
als mogelijk, uit te betalen.

Na twee jaren met Covid-19-perike-
len staat er weer een fysieke Kerk 

Voor in uw agenda: vrijdag 4 november

Kerk en Jeugdveiling 2022!
en Jeugdveiling gepland op vrijdag 
4 november a.s. in “Heeren van Lim-

men”. De binnenloop is zoals altijd 
vanaf 19.30 uur. Op dit moment is de 
organisatie druk bezig met de nodige 
voorbereidingen en het verzamelen 
van mooie kavels voor een gevari-
eerd aanbod. We verzekeren u dat 
het weer voor elk wat wils wordt. 

Eind oktober komt er huis-aan-huis 
een mooie catalogus met alle ka-
vels en overige informatie. Zodra er 
meer bekend is dan zal de organisatie 
hiervan melding doen in de regiona-
le pers en de bekende weekbladen. 
Vanzelfsprekend leest u het ook  in 
ons eigen lijfblad ‘Rond De Limmer 
Toren’. Anders dan in andere jaren 
komen wij niet meer bij u langs om 
goederen op te halen. 

Heeft u producten om te veilen of 
andere leuke ideeën voor een kavel, 
laat het ons weten door een briefje in 
de bus bij de pastorie te doen of een 
e-mail te sturen naar:
Kerkeveiling@gmail.com

We ontvangen dit graag voor 10 ok-
tober 2022 in verband met het sa-
menstellen van de catalogus. 

Dus houd vrijdagavond 4 novem-
ber vrij in uw agenda voor de Kerk 
en Jeugdveiling 2022!

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

LOVLOV HERFST-EDITIE

krantkrant
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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 

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

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

Tijden veranderen...
Per 15 oktober 2022 gaat
de winkel helaas SLUITEN!
Alleen op afspraak kunnen we u nog ontvangen.
Ons kantoor is van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

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

wel van knikkers!

De ballen
verstand
         van...
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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 Fedde de Vries ‘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

 Fedde de Vries
–  Geboren op 2 september 2022 –

Zoon van Frank de Vries en Shirley Veldhuis

Jake Dirkson
–  Geboren op 9 september 2022 –

Zoon van Theo en Sofie Dirkson,
broertje van Mik 

Eerste schop in de grond. VLNR: Michel 
de Groot (Aannemer BAM), Valentijn 
Brouwer (wethouder), Floris van den 
Broek (CEO Open Dutch Fiber).

Limmen open 
voor glasvezelnetwerk
Het moment is daar: het glasvezelnetwerk in gemeente Castricum wordt 
aangelegd. Op 26 september is symbolisch de eerste schop in de grond 
gegaan om de aanleg van het glasvezelnetwerk af te trappen. Naar ver-
wachting is begin 2024 het nieuwe glasvezelnetwerk klaar.

sinds kort onderdeel van uitmaakt, 
zette wethouder Valentijn Brouwer 
van de gemeente Castricum de eer-
ste schop in de grond. Wethouder 
Brouwer is blij dat de aanleg van start 
is gegaan: “Digitale bereikbaarheid is 
onmisbaar. Door de technologische 
ontwikkeling van glasvezel kunnen 
onze inwoners nog meer diensten 
digitaal afnemen, via een snelle en 
stabiele verbinding. Een verbinding 
die zuiniger is in gebruik door ge-
bruik van licht in plaats van elektri-

citeit. Een netwerk waar bovendien 
meerdere providers zich aanbieden. 
Daarom ben ik blij dat E-Fiber in onze 
gemeente deze stap zet.”
Floris van den Broek voegt hieraan 
toe: “Snel internet via betrouwbare 
glasvezelverbindingen is essentieel 
voor Nederland en noodzakelijk voor 
veel (toekomstige) toepassingen zo-
als thuiswerken en zorg op afstand.” 
E-Fiber legt een open glasvezelnet-
werk aan om Castricum toegang te 
bieden tot de beste telecomverbin-
dingen. We doen dit in nauwe sa-
menwerking met de gemeente, wo-
ningcorporaties en verenigingen van 
eigenaren.’

Aanleg in etappes
De gemeente Castricum wordt stap 
voor stap aangesloten op het glasve-
zelnetwerk. Alle inwoners die voor of 
tijdens de aanleg een glasvezelabon-
nement afsluiten, krijgen kosteloos 
een glasvezelaansluiting in huis. Infor-
matie over de planning van de aanleg 
en de providers is te vinden op e-fi-
ber.nl/castricum.

Over E-Fiber
E-Fiber is een bedrijf dat gespeciali-
seerd is in de aanleg van glasvezelver-
bindingen en is sinds begin 2022 on-
derdeel van de onafhankelijke partij 
voor het aanleggen en beheren van 
glasvezelverbindingen: Open Dutch 
Fiber. Beide organisaties vinden dat 
iedereen in Nederland recht heeft op 
snel en betrouwbaar internet. Waar 
je ook woont, in een stad, dorp of het 
buitengebied. Daarom investeren we 
in infrastructuur, innovatie, techniek 
én in mensen. 

Kits Oonlie door de ogen 
van een medewerker
Kits Oonlie kan nog zoveel be-
schrijven over haar organisatie, 
maar het gaat er  uiteindelijk om 
wat de medewerkers voelen en 
ervaren om te werken bij kinder-
opvang Kits Oonlie. Daarom is een 
aantal medewerkers gevraagd om 
hun verhaal te doen en iets te ver-
tellen over hun werk en de organi-
satie. Aan de hand van een aantal 
vragen delen zij hun ervaringen. 
Deze eerste keer verteld Róbin 
over haar ervaringen als pedago-
gisch medewerkster. Zij is zowel 
werkzaam op BSO Ypestein als op 
kinderdagverblijf De Hoefsmid in 
Heiloo. 

Op de vraag hoe lang Róbin werkt 
bij Kits Oonlie en hoe zij er terecht 
is gekomen, antwoord zij: “Zes jaar 
geleden ben ik als stagiaire begonnen 
bij BSO Ypestein in Heiloo. Ik voelde 
mij hier al snel erg thuis en ben daar 
nog steeds werkzaam. Tot op de dag 
van vandaag ga ik nog steeds elke dag 
met veel plezier naar mijn werk”. 

Wat is Robin haar rol binnen Kits 
Oonlie? Zij werkt in vaste dienst 
als pedagogisch medewerkster bij 
BSO Ypestein en kinderdagverblijf 
de Hoefsmid. Wanneer het nodig 
is neemt zij de rol van vervangend 
hoofdleidster op zich. 

En, Róbin hoe ziet je werkdag eruit? 
“Mijn werkdag begint altijd met het 
klaarzetten van benodigdheden zoals 
fruit, speelgoed en/of activiteiten. Wij 
verwelkomen elk kind individueel en 
starten dan gezamenlijk de dag op. 
Door de dag heen verzorgen wij de 
kinderen en doen wij ontwikkelings-
gerichte activiteiten. De hele dag 
proberen wij zo goed mogelijk een 
vast dagritme aan te houden, maar 
voor spontane ideeën maken we al-
tijd graag ruimte!”.

Kan je iets specifieker over je werk 
vertellen? Waarom jij je werk belang-
rijk vindt? Róbin: 
“Kinderen leren op de opvang sa-
men te delen, spelen en ontdekken. 
Op een leuke en speelse manier sti-
muleren wij de ontwikkeling van de 
kinderen en zo ook de sociale con-
tacten. Kinderen leren veel dingen op 
verschillende ontwikkelingsgebieden. 
Dit is een mooie start voor wanneer 
kinderen naar de basisschool gaan”. 

Je hebt vast wel eens iets opmerke-
lijks meegemaakt in je werk. Kan je 
vertellen wat dat is?  Róbin geeft aan: 
“Het geeft mij elke keer weer een heel 
fijn gevoel dat wanneer ik bijvoor-
beeld terugkom van een vakantie de 
kinderen enorm blij zijn om mij weer 
te zien. Ik word overladen met knuf-
fels. Dat is voor mij goud waard!”.

Een laatste vraag Róbin. Hoe zou 
jij Kits Oonlie in één zin of een paar 
woorden kunnen samenvatten?
“Kinderopvang Kits Oonlie is een war-
me en veilige opvang organisatie met 
enorm veel leuke collega's!”.

Kom erbij: Samen Eten!
In Limmen wordt weer een Samen Eten - maaltijd georganiseerd voor wie aan wil schuiven voor wat 
gezelligheid op woensdag 26 oktober 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 z.s.m. uw opgave i.v.m. de 
voorbereiding en het aantal plaatsen: tel. 505 2871 of per email: margreetdenekamp@outlook.com.

Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage. U bent van harte welkom!                                           

Na een lange periode van corona leed, 
organiseert de Stichting Dorpshart 
Limmen weer een korenmiddag. Dit 
evenement vindt plaats op 4 locaties, 
te weten Heeren van Limmen, Vrede-
burg, EetBarLekker en de protestant-

Korenmiddag Limmen op 16 oktober
se kerk aan de Zuidkerkelaan. Met 9 
koren een grote variatie in muziek-
stijlen belooft dit een prachtige mid-
dag te worden. Voor ludiek vervoer 
wordt gezorgd. De volgende koren 
zullen optreden: Cantare, Just Men, 

Limbeats, Lola’s, Music Train, New 
Voice, September Blues, Skulpers en 
Zâalnêelden.

Zondag 16 oktober, aanvang 13.00 
uur, entree en vervoer gratis !

Aanleg
In de gemeente Castricum legt E-Fi-
ber een openbaar, voor elke provider 
toegankelijk, glasvezelnetwerk aan. 
Aannemer BAM voert, in opdracht 
van E-Fiber, de graafwerkzaamheden 
uit. De gemeente Castricum wordt 
verdeeld in 7 gebieden. 

Glasvezel wordt een primaire le-
vensbehoefte
Samen met Floris van den Broek, CEO 
van Open Dutch Fiber, waar E-Fiber 
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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

BLOEMBOLLEN…
PLANT ZE NU !!

Prachtig assortiment 
voorjaarsbloeiende bloembollen!!

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
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Zilte zeelucht, wind en zon: dat is 
typisch Texel. En juist die condities 
zorgen voor de beste wol.
Ze maken de vacht van het dier vo-
lumineus en kroezig en daardoor 
heerlijk zacht, veerkrachtig en 
optimaal isolerend. En ze zorgen 
voor extra lanoline.
Zo ontstaat het mooiste natuur-
product dat je kunt wensen: pure, 
zuivere scheerwol, die ook nog 
eens een positieve invloed heeft 
op je gezondheid.

De zuivere scheerwol van het 
Texeler schaap regelt optimaal de 
temperatuur en vochthuishouding 
van je lichaam terwijl je slaapt. Zo 
wordt je nooit meer zwetend of 

koud wakker. Maar wist je dat de 
Lanoline – de stof die van nature 
in wol aanwezig is – ook nog en 
heilzame werking heeft op spieren 
en gewrichten en bekend staat om 
z’n anti reumatische werking? De 
zilte zeelucht heeft een bijzonde-
re invloed op de vachtstructuur 
van het schaap en zorgt voor een 
ongekend hoog gehalte aan deze 
stof. Lanoline blijft in de wol, ook 
na het wassen en verwerken.

Kom langs en laat u informeren 
over de voordelen van dit prachti-
ge Noord-Hollandse product.

Slaapkenner Lute, Kerkweg 1 
Limmen

Texelse wol:
Heerlijk zacht en gezond

HALLO! Ik ben Stuiter en ik woon in 
het dorp Hotsjietonia. Daar doe ik 
samen met de andere bewoners alle-
maal leuke dingen. Ik ga knutselen en 
zingen met Keet en Fleur Kleur, ik leer 
dingen over de natuur bij Bas Bos en 
Rebbel, ik hoor over andere landen 
bij Sterre en Steven Stroom, Noa kan 
hele mooie verhalen vertellen en ik ga 
koken met Rozemarijn. Ook met Pro-
fessor Plof en Stanley Stekker is er 
altijd wat te beleven, die doen malle 
dingen joh! We doen vaak dingen die 
niet op school kunnen en thuis niet 
mogen! (of andersom).

Zit jij in groep 2 of 3? (5-7 jaar) Vind 
je het leuk om op zaterdag naar dorp 
Hotsjietonia en zijn bewoners te 
gaan, lekker buiten te spelen en alle-
maal leuke dingen te beleven en te le-
ren? Kom dan bij de Bevers van Scou-
ting Limmen! De opkomst (zo heet 
dat bij de scouting) van de Bevers is 
elke zaterdagochtend van half 10 tot 
elf uur (behalve de schoolvakanties).
Denk je nu, dat wil ik wel eens zien!? 
We zijn het nieuwe seizoen gestart en 
er is weer plek voor nieuwe Bevers!!! 
Meld je aan via “Proefdraaien” op de 
site: www.scoutinglimmen.nl of kom 
gewoon een keer op zaterdag even 
voor half 10 met je vader of moeder 
naar Scouting Limmen op de Kapel-
weg 72. Dan ontmoet je de leiding en 
de andere bevers, zie je het gave bos 
en de blokhut en speel je lekker mee! 

Tot snel! Groetjes van Stuiter, de be-
vers en Nikki Levering, Mariska Glorie, 
Pascal Bakker en Lenneke Winder (de 
beverleiding)

Word jij een Bever
bij Scouting Limmen?

Stel je bent een jongen en je zit in de 
brugklas of tweede klas. Hoe lekker is 
het om dan op donderdagavond naar 
Scouting Limmen te kunnen gaan en 
effe lekker niet aan school te denken, 
maar kampvuurtje te maken, pionie-
ren, gekke proefjes doen, klussen... 
verzin het maar! Lijkt het je leuk deze 
stoere jongens te begeleiden? Dan 
zoeken we jou! 

Limmen Cultuur heeft op vrijdag 4 
november 2022 om 20.00 uur in Cul-
tureel Centrum Vredeburg Gerard 
Alderliefste uitgenodigd om het nieu-
we seizoen van Limmen Cultuur op 
spetterende wijze te openen. Gerard 
is bekend van veel hits, o.a. van  Ram-
ses Shaffy. Hij heeft opgetreden met 
een groot aantal bekende artiesten 
en is een veelzijdig entertainer. Ge-

Op de grens van Limmen en Hei-
loo staat het Julianaklooster. Wie 
waren de zusters die daar woon-
den en wat hebben ze allemaal 
gedaan?

Hoe zag hun leven eruit en wat was 
hun motivatie om zich aan te sluiten 
bij de Julianazusters. Ze vertellen zelf 
hun verhaal over hun leven.

In het bijzonder zal het verhaal gaan 
over Afra Min (zuster Elisa) die als 
enige Limmense was aangesloten bij 
de Juliaantjes.

Deze presentatie zal worden gehou-
den in de Oude School op vrijdag-
avond 21 oktober.

Kaartverkoop is vanaf 3 oktober tij-
dens de openingstijden van de Stich-
ting Historisch Limmen.
De kaartjes kosten € 5,00 dit is inclu-
sief de koffie.
Voor meer zie onze website www.his-
torischlimmen.nl

rard is een beetje jongensachtig, slim 
en heeft indrukwekkend veel energie! 
Gerard staat garant voor een avond 
adembenemend luister- en kijkple-
zier.

Kom dus op 4 november 2022 kijken, 
maar vooral luisteren naar het inspi-
rerende optreden van Gerard Alder-
liefste. 

Ook in november, maar dan op vrij-
dag 25 november om 20.00 uur, is 
Joost Prinsen onze gast in Vredeburg. 
Hij is ongelooflijk veelzijdig en inspi-
rerend! Hij is acteur, presentator en 
columnist en speelde 45 jaar in het 
theater. Hij werd vooral bekend met 
zijn tv-optredens. Zijn voordrachten 
van poëzie zijn ongeëvenaard en ra-

Opening nieuw seizoen:

Limmen Cultuur met Gerard Alderliefste 
en Joost Prinsen

ken in het hart. Joost Prinsen ver-
zorgt een avond zonder pauze om 
niet te vergeten en eindigt met een 
quiz.

KIJK VOOR RESERVERINGEN, INFORMATIE EN PRIJZEN OP WWW.LIMMENCULTUUR.NL

Scoutsjongens van Scouting Limmen 
zoeken jou als leiding!

De leiding van deze scoutsjongens 
stopt namelijk met ingang van het 
volgende seizoen (na aug. 2023). Zij 
willen graag nieuwe leiding inwerken/ 
wegwijs maken. Scouting ervaring is 
niet nodig, affiniteit met puberjon-
gens en zin om programma's en acti-
viteiten te bedenken en te begeleiden 
wel! Die scoutingervaring leren we je 
snel genoeg, doordat je aanhaakt bij 
een hele leuke, actieve groep vrijwil-
ligers! 

Denk je nu: ik wil wel eens een keer 
meedraaien om te zien of dat wat 
voor mij is, meld je dan aan op www.
scoutinglimmen.nl bij de knop Proef-
draaien. Noteer bij de opmerkingen 
dan dat je als leiding mee wilt lopen. 

Hopelijk tot snel!

Zuster Jeanne doet de was, circa 1940....

Vrijdagavond 21 oktober:

Open avond
Historisch Limmen
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Uw Hypotheekspecialist 
in  Limmen / Heiloo / Castricum!

(072) 202 9368

www.bloedjes-eriks.nl

Voor een 
diervriendelijke 
samenleving.

VOOR DIEREN?
WIL JIJ JE INZETTEN

Maak een online collectebus aan 
op dierenbescherming.digicollect.nl

en vraag vrienden, familie en 
collega’s om een donatie.

Stichting Historisch Limmen 
bij de Zonnebloem
De Zonnebloem Limmen nodigt haar gasten weer uit voor een gezellige middag met een hapje 
en een drankje in samenwerking met Stichting Historisch Limmen. De middag wordt gehouden 
op donderdag 13 oktober in” Heeren van Limmen” en begint om 14.00 uur.
De drukke Rijksweg, de slagader van Limmen, staat centraal. Er wordt historisch beeldmateriaal 
vertoond en Peter Valkering zal de presentatie verzorgen. Momenteel vinden vele werkzaam-
heden aan de Rijksweg plaats waardoor deze weg helemaal opnieuw ingericht wordt. Voor de 
echte Limmers zal het een feest van herkenning zijn maar ook niet-Limmers krijgen een goed 
beeld van deze straat in het verleden en in het heden. 
Voor vervoer kunt u bellen met Ria Hooijboer 072 - 505 22 35.
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RPAnhn (Regionaal Platform Arbeids-
marktbeleid) en ONHN (Ontwikke-
lingsbedrijf Noord-Holland Noord) 
slaan daarom de handen ineen en 
organiseren dit jaar op donderdag 
13 oktober een event voor onder-
nemers, overheid en onderwijs: Het 
Grootste Werkfestival X NHNEXT! 

Thema: Innovatie Werkt 
Tijdens het event bespreken we con-
crete oplossingen voor knelpunten in 
de arbeidsmarkt, zoals het stimuleren 
van technologie en innovatie en het 
verbeteren van de aansluiting tus-
sen onderwijs en arbeidsmarkt. Het 

Het Grootste Werkfestival X NHNEXT:

Innovatieve oplossingen 
voor krapte op arbeidsmarkt 
De krapte op de arbeidsmarkt is ook in Noord-Holland Noord onge-
kend en neemt alleen nog maar toe. Verschillende sectoren kampen 
met een flink tekort aan personeel en hebben moeite om hun omzet-
doelstellingen te halen. Dit vraagt om innovatief denken en stevige 
samenwerkingsverbanden. 

thema is daarom ‘Innovatie werkt!’ 
Ondernemers, overheid en onderwijs 
hebben elkaar nodig om tot structu-
rele duurzame oplossingen te komen. 
In het programma en tijdens kennis-
sessies komen diverse invalshoeken 
aan bod: van nieuwe manieren voor 
het aantrekken en behouden van 
personeel tot en met het inzetten 
van automatisering en robots op de 
werkvloer.
Deelnemers krijgen inzicht in moge-
lijke oplossingen en maken kennis 
met inspirerende voorbeelden van 
samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. 

Programma 
Het event bestaat uit een plenair 
deel en een parallelprogramma. De 
opening is in handen van Ben Tap en 
Esther Zijl, respectievelijk directeur 
RPAnhn en ONHN. Vervolgens neemt 
Eva de Mol, oprichter CapitaIT en in-
vesteerder in technologie startups, 
de deelnemers mee in de toekomst 
van werken. Onder andere gaat zij in 
op veranderingen in de arbeidsmarkt, 
het belang van digitale vaardigheden 
en omscholing en het beoordelen 
van talent in een veranderende we-
reld. Na dit plenaire gedeelte volgt 
het parallelprogramma, met zes ken-
nissessies over praktische ervaringen 
en concrete oplossingen.  
Aanmelden kan via de website van 
NHNEXT (www.nhnext.nl/hgwfxnh-
next) en Het Grootste Werkfestival 
(www.hetgrootstewerkfestival.nl) 

Vanaf vorige week worden ruim 20 
mensen uit Oekraïne gehuisvest in 
het verbouwde Paulusgebouw aan 
de Oosterzijweg in Limmen. Me-
dewerkers van de gemeente Cas-
tricum bereidden hun komst voor 
en verwelkomden hen, samen met 
Flexwonen NH, beheerder van het 
pand.

Het gaat om moeders met kinderen 
die zijn gevlucht uit Oekraïne; zij ko-
men uit een tijdelijke opvang in de 

Ruim twintig Oekraïense vluchtelingen 
in Paulusgebouw Limmen

gemeente Castricum en Bergen. In 
het pand, dat al geruime tijd deels 
leeg staat, zijn afgelopen weken in 
opdracht van de gemeente 10 kamers 
ingericht voor huisvesting van de ge-
zinnen. 

‘We zijn blij dat we deze locatie ge-
schikt hebben kunnen maken voor de 
moeders met kinderen,’ stelt wethou-
der Slettenhaar (o.a. Wonen). Colle-
ga-wethouder Binnendijk (o.a. Inte-
gratie) benadrukt: ‘Zij hebben hier 

een veilige woonplek, weg van het 
oorlogsgeweld. Zo kunnen ze hopelijk 
tot rust komen. Het is belangrijk dat 
wij daaraan kunnen bijdragen.’

De prachtige zonnige zomerweken 
zijn door de leden van de Boulewei 
bijzonder goed benut.

Toernooien, trainingen en speel-
momenten te over
In juni speelden we het Zomertoer-
nooi. Deze deed zijn naam eer aan. 
32 leden speelden de wedstrijden en 
vochten om de plaats het dichtst bij 
de but. Dat lukte het beste door Han-
nie van Duin die de grote winnares 
werd. Gevolgd door Jaap Philipoom, 
Carla Kaandorp en 29 leden die de 
wonden likten.

In juli werd het Saté Toernooi ge-
speeld. Deze zaterdag hadden maar 
liefst 44 boulers hun boules gepoetst. 
Brasso en poetslappen waren in dorp 
uitverkocht. Nergens meer te vinden. 
Maar boven al het winnen voerde 
gezelligheid de boventoon. Door het 
loten van de wedstrijden kan je me-
despeler in de volgende partij je te-
genstander zijn. Na het spelen togen 
we naar boven in de Vredeburg waar 
Dorien en haar team een prachtig 
buffet klaar had staan met natuur-
lijk saté. Onder het genot van al dat 

Zonnige Super Zomer bij de Boulewei
lekkers werd bekend gemaakt dat 
Margreet Denekamp toch de beste 
poetsmiddelen had gebruikt. Arie van 
Westerop en Joke Meijer volgden 
haar op de voet. Maar dat alle deel-
nemers straalden van vreugde was 
misschien wel de grootste winst van 
deze dag.

Augustus is de maand van het dou-
bletten. Dan mag je zelf een team 
maken. Daar begint de strijd al en 
deze werd voortgezet op de baan. 
Natuurlijk wil iedereen samen met de 
beste spelen. Dus worden er vele af-
spraakjes gemaakt. Het vaste koppel 
Erik Fraikin en Anna Lind waren het 
meest op elkaar ingespeeld. Jaarrond 
een bijna onverslaanbaar koppel. Ed-
win Kuilman en Ria Valkering speel-
den voor het eerst samen. Dit gele-
genheidskoppel wist elkaar goed aan 
te vullen. Waardoor ze de 2de plaats 
bezetten. Met maar 1 puntje volgden 
Jan Hageman en Aat Heijne. Deze 
boulers staan volgend jaar bovenaan 
ieders wenslijstje.

Het laatste toernooi van het seizoen 
is het Cees Min toernooi. Helaas zijn 

dhr. en mevr. Min niet meer onder 
ons. Maar met “zijn” toernooi blijven 
wij hen danken voor het vele werk wat 
zij voor de Boulewei hebben gedaan. 
Traditiegetrouw doen we een pick-
nick tussen de wedstrijden door. Het 
ontbrak weer aan niets en met goed 
gevulde magen werd de tweede ron-
de gespeeld. Anjo Kreuger stak met 
kop en schouders boven iedereen uit. 
Haar naam zal op de wisselbokaal ge-
graveerd worden. Een gedeelde 2de 
plaats voor Kees Castricum en Aad 
Koot. Daarmee mocht Jan Kaandorp 
doorschuiven naar het ereschavot 
en de 3de plaats betreden. Jan Min 
(zoon van Cees) sprak de winnaars 
toe en overhandigde de beker.

Nu alle toernooien zijn gespeeld zal 
de wedstrijdleiding alle uitslagen bij 
elkaar nemen. Hieruit komt de club-
kampioen naar voren. Deze zal bij 
aanvang van het nieuwe seizoen be-
kend gemaakt worden tijdens de jaar-
vergadering.

Naast al onze activiteiten achter de 
Vredeburg wordt er ook veel gespeeld 
op de openbare baan in het park. De 
baan lag er stil en verlaten bij in een 
in een erbarmelijke staat. Toch wordt 

Tijdens de jaarmarkt werd voor de 
Vredeburg een jeu de boule baan 
aangelegd. Hier kon men tegen 
een geringe vergoeding kennis 
maken met jeu de boule. Nu in de 
vorm van een schietspel oftewel 
tireren. Vele kinderen vonden het 
een prachtig vermaak. Een enkele 
ouder probeerde de kinderen te 
evenaren. Dat viel niet altijd mee 
en het lijkt zo gemakkelijk. Tijdens 
alle gezellige momenten en verbe-
ten gezichten kwamen wel 3 win-
naars naar voren. Topschutter van 
4 / 7 jaar was Kyan Jabar en van 8 / 
11 jaar Sarah van Gastel.  Deze kin-
deren ontvingen een ijs waardebon 
van IJssalon Onder Nul. Bij de vol-

wassenen was Frank Snel de beste. 
Hij ontving een fles Nobel voor zijn 
verrichtingen. Alle winnaars heb-
ben hun prijzen ontvangen. Nog-
maals van harte gefeliciteerd.

Winnaars Boulewei schutters jaarmarkt 

Zoals ieder jaar hebben we in Limmen 
de schoenendoosactie bij de H. Cor-
neliuskerk. Met deze actie verrassen 
we kinderen o.a. in Afrika, Oost-Eu-
ropa of in een vluchtelingenkamp. 
Zomaar speelgoed krijgen of nieuwe 
tandpasta is er anders echt niet bij. 
Misschien is jouw schoenendoos wel 
het eerste cadeau dat dit kind ont-
vangt. Vorig jaar werden er met deze 
actie meer dan 47.000 mooi gevulde 
en versierde dozen aan kinderen uit-
gedeeld. Vanuit Limmen waren daar 
zo’n 80 dozen bij.

Via de basisscholen van Limmen kun-
nen de kinderen een formulier krijgen 
over deze schoenendoosactie. Ook 
bij de Mariakapel van de kerk liggen 
er formulieren klaar. Hier staat alle 
informatie in over de grote van de 
schoenendoos, wat er wel en niet in 
mag, dat je hem niet moet dichtplak-
ken maar er een stevig (post-)elastiek 
omheen moet. Dat er voor het ver-
zenden een bijdrage van €5,- wordt 
gevraagd welke je online kunt betalen 
of contant in een speciale envelop.

Schoenendoosactie 
2022 Limmen

Al vele jaren maken de kinderen van 
basisschool de Kerkuil met elke groep 
1 mooi gevulde en versierde schoe-
nendoos en brengen deze tijdens de 
schoolparochieviering naar voren. 
Natuurlijk is er weer een gezinsvie-
ring waarin de schoenendoosactie 
centraal staat. In deze viering komt er 
ook nog een heel bijzonder iemand 
langs die verteld hoe mooi het is om 
kinderen te kunnen verrassen. 

Hoe leuk is het om, misschien wel 
samen als gezin, vriendjes / vriendin-
nen of met opa / oma, in de komende 
herfstvakantie een mooie leuk gevul-
de schoenendoos te maken. Je kunt 
deze dan inleveren tijdens de gezins-
viering van zaterdag 19 november, 
aanvang 19.00uur, in de H. Corneli-
uskerk.

Je mag ook, tot deze datum, je schoe-
nendoos neerzetten in de Mariakapel 
als deze open is. De werkgroep ge-
zinsviering zorgt ervoor dat de dozen 
weer op transport gaan naar de kin-
deren om ze te verrassen.

er al 2 jaar door een groep boulers 
elke zondagochtend gespeeld. Weer 
of geen weer. Wegens het toenemen-
de succes van de sport werd de baan 
ook door anderen meer gebruikt. Tijd 
voor een opknapbeurt. Het verzoek 
hiertoe bij de gemeente werd geho-
noreerd. In juli mochten we de prach-
tige nieuwe openbare baan in gebruik 

nemen. Een verrijking voor het park 
en Limmen. Uiteraard is de baan 
met een kleine ceremonie geopend 
en in gebruik genomen. Vele dorpe-
lingen maken inmiddels gebruik van 
de baan. We mogen spreken van een 
aanwinst voor Limmen. Zolang het 
weer het toelaat zullen we op beide 
banen blijven spelen. 
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Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00 - 18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30 - 12.30 

en 13.30 - 18.00 uur - zaterdag 8.30 - 17.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

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

NIEUW! HAVENS SENIOR CRUMBS
20 kilo € 17,95

i.v.m. DIERENDAG op 3 en 4 oktober:
ALLE SNOEPGOED 10& KORTING!!!

GEPELDE PINDA'S
1 kilo € 4,95 5 kilo € 19,75

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 

 

 

Volop 
 in 
beweging

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,  
Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

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

 www.ijssalonondernul.nl

7 dagen geopend
van 12 tot 21 uur 

Let op!
wij zijn t/m zondag 

30 oktober geopend 
en daarna tot dinsdag 
28 februari gesloten!

Komt u voor het seizoen eindigt bij ons lekker ijs
inslaan? Voor maar € 13,50 heeft u een liter 

ambachtelijk ijs van uw favoriete smaak!

Schipperslaan 9 | 1906 BG Limmen | 085 - 060 50 85
www.weallshare.nl | info@weallshare.nl

Ook voor vacatures buiten de zorg: www.jobwerk.nl

Werken in de zorg
zoals jij het graag ziet!

Gedetacheerd?
ZZP basis?
Losse diensten?
In vaste dienst?
Flexwerk?

Detachering
en uitzendbureau

We all Share

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

LOVLOV HERFST-EDITIE

krantkrant

Gezocht:

BEZORG(ST)ER 
VOOR DE LOV-KRANT
Het kost je 8x per jaar een paar 
uurtjes werk met leuke verdiensten!

Ben jij secuur en gemotiveerd om
de LOVkrant te gaan bezorgen? 
Stuur dan een mailtje naar:
redactie@lovkrant.nl
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Met deze tekst begint de interessante 
website van de Stichting Welzijn Ou-
deren Limmen. En juist die tekst dekt 
de lading van de missie van de SWOL, 
er altijd zijn voor elkaar en samen 
met de KBO (Katholieke Bond van 
Ouderen) en de PCOB (Protestants 
Christelijke Ouderen Bond) leuke en 
interessante dingen organiseren en 
faciliteren. En ondanks de letters K 

en PC, alles zonder aanziens des per-
soons. Bij ons en de ouderenbonden 
is iedereen altijd van harte welkom!
Als u de website van de SWOL: www.
vredeburgswol.nl opent dan vindt u 
keurig alles gerangschikt onder ver-
schillende “kopjes”.
 
Week Tegen De Enzaamheid
Komende week (1 t/m 8 okt.) is de 
Week Tegen de Eenzaamheid. Dus 
wat extra aandacht voor de ander, 
voor elkaar. Op vrijdag 7 oktober 
wordt de film “De Dirigent”, vertoond 
en is er  een heerlijke snertmaaltijd. 
Er zijn al heel veel aanmeldingen bin-
nen, misschien zijn er nog plaatsen 
over. Prijs € 6,00 p.p., inloop vanaf 
09.30 uur, aanvang film 10.00 uur, 
met pauze. Bel snel met Kees Kroone 
tel.: 06 53 72 42 45. 

De biljartvereniging Vredeburg kan nog 
nieuwe leden inschrijven!

Op de derde dinsdag in september, worden 
traditioneel de plannen van het kabinet be-
kendgemaakt. De hamvraag is: wat gaat de 
regering doen met onze koopkracht? Hoe 
houden we met zijn allen het hoofd boven 
water?

Er is een omvangrijk ‘pakket’ (zo heet dat in 
Haags jargon) aangekondigd om het verlies 
aan koopkracht op te vangen. Daarvoor wil 
het kabinet zo’n 18 miljard euro uittrekken.  Er 
zijn allerlei knoppen waaraan de regering kan 
draaien. Er kan iets gedaan worden met belas-
tingen voor burgers en bedrijven, je kunt iets 
doen in het sociale zekerheidsstelsel en er is 
ook nog zoiets als het geven van toeslagen. Of 
het matigen van prijzen voor energie.

Belasting gaat omhoog
Kijken we naar de belastingen dan valt op dat 
de regering de belasting voor bedrijven wil 
verhogen. Nu betalen bedrijven 15% vennoot-
schapsbelasting in de laagste schijf, dat gaat 
naar 19%. Dat is een eerste inkomstenpost 
voor de overheid. Verder krijgen vermogen-

den te maken met hogere belastingen. De be-
lasting op spaargeld en een tweede huis gaat 
omhoog, van 31% nu tot 34%. Dat zal niet in 
een keer gebeuren, maar vindt plaats in stap-
jes. Ook de belasting die energiebedrijven 
betalen, de mijnbouwheffing, gaat omhoog. 
Het kabinet vindt dat zij teveel winst maken 
en dat zij best een steentje bij mogen dragen. 

Ook dga’s, mensen met een BV, moeten meer 
belasting gaan betalen. Dat moet zo’n 540 mil-
joen opleveren voor de staatskas. En zzp’ers 
zullen straks geconfronteerd worden met een 
snellere afbouw van de zelfstandigenaftrek. Ze 
betalen dan over een groter gedeelte van hun 
inkomen belasting. Al met al zijn dit maatrege-
len die geld opleveren voor de staat.

Wat gebeurt er om de lasten te verlich-
ten?
Hoe gaat de overheid het geld dat zij extra bin-
nenkrijgt dan verdelen om lasten te verlichten?  
De belasting op arbeid wordt bijvoorbeeld 
verlaagd. De arbeidskorting gaat omhoog, 
waardoor werkenden een grotere korting ont-
vangen op het te betalen belastingbedrag. En 
het tarief voor de eerste schijf inkomstenbe-
lasting gaat omlaag. Mensen met een inkomen 
tot zo’n 70.000 euro profiteren daar direct 
van, dus bereikt die tariefsverlaging hele grote 
groepen van de bevolking. Veel mensen zullen 
dat merken in de portemonnee. Ook het hef-
fingsvrije vermogen in box 3 stijgt, van 50.650 
tot 57.000 euro. Mensen met enkele tiendui-

zenden euro’s spaargeld zullen zo een kleine 
verlichting kunnen voelen. En er komt een pla-
fond voor de kosten van energie.

Inflatie
Samenvattend kunnen we zeggen dat de in-
flatie voor een groot deel aangewakkerd is 
door hoge energieprijzen. Het kabinet tracht 
met haar plannen het koopkrachtverlies, dat 
dit jaar al gauw 8% gemiddeld bedraagt, te 
compenseren. Burgers met een inkomen tot 
70.000 euro, met een klein vermogen (tot 
57.000 per persoon) zullen er naar verwach-
ting op vooruitgaan. Bedrijven en vermogen-
den betalen, tezamen met energiebedrijven, 
de rekening.
Wil je weten wat deze maatregelen voor jou 
persoonlijk betekenen neem dan contact op. 
Wij kunnen samen met jou kijken wat de gevol-
gen zijn voor jouw financiële situatie.
www.bloedjes-eriks.nl

Wat betekent Prinsjesdag 2022 voor jou?

Sport-Z
Via een consulent van het sociaal 
team van de gemeente Castricum 
kwam Bart in contact met de regio-
coördinator Aangepast Sporten van 
Stichting Sport-Z. Deze coördinator 

Nieuws vanuit 'Vredeburg'

SWOL..., AANDACHT VOOR ELKAAR
Lekker eten
Binnenkort is er in “Vredeburg”, weer 
“Samen Eten…. Gezellig”, en wel op 
maandag 10 oktober, maandag 14 
november, maandag 12 december. 
Aanmelden noodzakelijk bij: Wil van 
der Schaaf tel. 06 16 55 41 20 of per 
e-mail: info@vredeburgswol.nl
Inloop vanaf 17.00 uur, aanvang maal-
tijd ong. 17.30 uur.
Er wordt een heerlijke driegangen 
maaltijd gekookt door onze vrijwilli-
gers, kosten
€ 10,00 p.p., drankjes niet inbegrepen. 
Altijd gezellig en veel belangstelling.

Vredeburg Cinema
Op de vrijdagavonden: 14 oktober, 
18 november en 16 december wordt 
er een mooie film vertoond in de 
bovenzaal van “Vredeburg”. Kosten 

€ 7,50 p.p., incl. een kopje koffie/
thee. Inloop vanaf 19.30, aanvang film 
20.00 uur. Na afloop is de gezellige 
bar open! Vrije inloop, aanmelden 
dus niet nodig. Iedereen is van harte 
welkom! Er is een nieuwe beamer en 
DVD-Blu-ray speler aangeschaft, dus 
extra mooi beeld.

Overige activiteiten
Bijna elke gebruikersgroep staat 
graag open voor nieuwe leden. Ook 
wordt er weer bridge les gegeven. 
Wilt u iets meer weten, kijk op de 
website of neem contact met ons op. 
Wij staan altijd klaar om u te helpen.

Nieuwsbrief
Enkele malen per jaar publiceren wij 
een Nieuwsbrief of sturen een uitno-
diging voor een bijzonder evenement 
aan de ons bekende e-mailadressen. 
Wilt u ook op de hoogte blijven, stuur 
dan een korte mail aan Kees Kroone: 
cg.kroone@quicknet.nl. Dan nemen 

helpt mensen zoals Bart, die op zoek 
zijn naar een passend sportaanbod, 
sporthulpmiddel of een andere vorm 
van ondersteuning bij het sporten. 
Tijdens de gesprekken die gevoerd 
werden, kwam de wens van Bart om 

ook maatschappelijk weer meer te 
gaan betekenen aan bod. De regio-
coördinator, Madeleine Stoop, ver-
telt: “Bart kan door zijn verhaal te 
vertellen anderen inspireren die iets 
vergelijkbaars hebben meegemaakt 
of bij wie het leven tegen zit. Wij wer-
ken bij Sport-Z veel met doelgroepen 
die om wat voor reden geen aanslui-
ting vinden bij de maatschappij. Deze 
mensen voelen zich vaak eenzaam en 
ook een luisterend oor kan hen veel 
goed doen. Bart kan hen dit bieden, 
en daarom hebben we hem de kans 
gegeven bij onze stichting als vrijwilli-
ger aan de slag te gaan, mee te draai-
en met verschillende projecten om 
zo uit te vinden waar hij in zijn kracht 
staat.”

Leven op orde
Bart kan beamen dat hij na 10 jaar 
zijn leven inmiddels aardig op orde 
heeft. Hij is getrouwd en heeft twee 
schatten van kinderen in huis rond-
lopen. Hij heeft met zijn beperkingen 
om leren gaan en haalt het maximale 
uit hetgeen wél mogelijk is. Door zijn 
inzet voor Sport-Z is hij sociaal be-
trokken en komt hij in aanraking met 
verschillende doelgroepen, waaron-
der statushouders, kinderen met een 
GGZ-indicatie en volwassenen die 
psychische en sociale problemen er-
varen. “Ik wil wat voor een ander be-
tekenen en daarmee ben ik goed op 
weg, maar ik wil ook iets voor mezelf 

bereiken zodat ik mijn verhaal af kan 
maken en dat is waar ik elke dag hard 
voor train.”

Surfen
Bart heeft na eerdere successen 
op toernooien in Nederland ook in 
2021 al meegedaan aan het WK Para 
Surfen. Hij werd daar, voor hem on-
verwachts, volgens internationale 
maatstaven ingedeeld in de categorie 
‘Prone 2’.  “Ik had me na lang oefe-
nen het staand surfen aangeleerd, 
maar omdat ik door mijn halfzijdige 
verlamming iemand nodig heb die mij 
aanduwt bleef voor mij alleen deze 
categorie over.” En dat betekende 
dat Bart liggend op zijn bord ten to-
nele moest verschijnen. “Mijn bord 
was hier totaal niet geschikt voor en 
ik had dit ook niet meer kunnen oefe-
nen, dus onvoorbereid voelde ik me 
die dagen zeker wel.” Inmiddels heeft 
Bart de nodige investeringen kunnen 
doen, zowel in trainingsuren als door 
het aanschaffen van een nieuw, pas-
send surfboard. “Aangezien ik vorig 
jaar totaal onervaren op slechts en-
kele punten van de top-10 eindigde 
heb ik mezelf een nieuw doel gesteld. 
Ik wil wereldkampioen Para Surfing in 
de Prone 2 categorie worden.”

Crowdfunding
Of Bart zijn doel kan realiseren is de 
vraag. Er is een flink bedrag nodig om 
de inschrijf-, reis- en verblijfkosten 

wij uw e-mailadres op in ons bestand. 
Uw e-mailadres is en blijft binnen de 
SWOL en wordt beslist niet aan an-
deren ter hand gesteld. AVG privacy.

Kees G. Kroone, vz. SWOL

Limmenees Bart lag in de kreukels... maar zet zich nu in 
voor de maatschappij en wil het WK winnen!
Hoewel hij er op zijn tijd natuurlijk van baalt, is hij nu vooral blij dat hij 
anderen kan helpen in zijn rol als vrijwilliger bij Stichting Sport-Z. Bart 
Beentjes (34) uit Limmen overleefde 10 jaar geleden ternauwernood 
een motorongeluk, waar hij een halfzijdige verlamming en afasie aan 
overhield. Vele dokters liet hij al versteld staan in zijn revalidatiepro-
ces en niks weerhoudt hem ervan zich te blijven ontwikkelen en zijn 
nieuwe doelen in het leven na te streven. Zijn grootste droom is om 
het WK Para Surfen te winnen, zijn belangrijkste doel om zijn mede-
mens te inspireren en hen duidelijk te maken dat álles mogelijk is. 

van hem en zijn team te bekostigen. 
“Helaas staan sponsors niet in de rij 
om een individu te helpen die zich 
een weg baant in zo’n kleine tak van 
sport als het Para Surfen. Wel ben ik 
blij met mijn kledingsponsor Protest. 
Ik ben echter een crowdfunding ge-
start om het benodigde bedrag bij el-
kaar te brengen. Zo hoop ik tóch naar 
het WK te kunnen om mijn droom 
te realiseren,” aldus Bart. Het WK is 
nog niet het eindpunt, naast dat Bart 
zich wil blijven doorontwikkelen in 
de sport is het doel een stichting op 
te richten ten behoeve van de pro-
fessionalisering van het Para Surfen. 
“Zodat ik met mijn ervaringen de weg 
naar succes voor een ander alvast 
een beetje geplaveid heb.”

Iedereen die Bart een steuntje 
in de rug gunt, kan een bijdrage 
doen via de GoFundMe pagina die 
hiervoor is opgezet, via https://
gofund.me/b463ebbb
of scan de QR-code:
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www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

■  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

■  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

■ Datanetwerken

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

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

Op het moment dat ik onder het gla-
zen dak van de kas zit te schrijven zijn 
ondertussen de meubelmakers van 
Intri binnen bezig met het monteren 
van mijn keuken naar eigen ontwerp! 
Normaal gesproken ontwerp ik inte-
rieurs voor mijn opdrachtgevers, van 
enkel kleuradvies, tot complete ver-
bouwingen met maatwerkmeubelen 
of Ikea spullen. Maar na een paar jaar 
touwtrekken met mijn allerliefste ;-) is 
het dan eindelijk echt zover dat we zelf 
een maatwerkkeuken geïnstalleerd krij-
gen! En als we dan toch bezig zijn ook 
die nieuwe vloer maar meteen. 

Ik heb allerlei opstellingen geprobeerd, 
want ja, voor de opdrachtgevers span-
nende ontwerpen, dan voor mijzelf ook! 
Maar, wat ik ook wel eens moet zeggen 
tegen de klanten: ik kan niet toveren 
met de ruimte en ook bij onze situatie 
was de oude opstelling de beste: met 
een erkerbank voor het raam aan de 
westkant, die het favoriete plekje is van 
iedereen, moest de opstelling nage-
noeg hetzelfde blijven. 
Nu ben ik natuurlijk wel bekend met de 
weg die te bewandelen is: Waar moet 
je rekening mee houden bij een keu-

kenontwerp dat helemaal bij jullie gezin 
past. Ik heb een paar gegevens die ik 
altijd wil weten voordat ik aan een keu-
kenontwerp kan beginnen: 
•		Hoe	belangrijk	is	de	keuken	voor	

jullie?
•		Houden	jullie	van	koken?	
•		Wie	kookt	er	het	meest?	
•		Wat	voor	gezelschappen	schuiven	er	

meestal aan bij jullie in de keuken?
•		Zijn	er	kleine	kinderen?	
•		Staan	de	pannen	op	tafel	of	worden	

de borden netjes opgemaakt in de 
keuken? 

•		Wat	wordt	er	gekookt?	Luxe	dinertjes	
of	Hollandse	pot?	

•		Zijn	er	huisdieren	waar	rekening	mee	
moet worden gehouden? 

•		Hoe	lang	is	degene	die	het	meest	in	
de keuken staat en hoe lang zijn de 
andere bewoners van het huis?

•		Wat	is	de	ruimte	waarover	je	beschikt	
voor de keuken? 

De antwoorden van deze vragen geven 
mij houvast om aan een ontwerp te 
kunnen beginnen. 
Je kunt je voorstellen dat er voor een 
keuken voor een stel zonder kinderen, 
die niet van koken en eten houden 
andere eisen worden gesteld aan de 
keuken dan bij de hobby-kok die graag 
8 gangen serveert voor 12 gasten. 
Een keuken is een werkplaats, dus 
de routing moet kloppen. Van hoe je 
de keuken binnen komt met je bood-
schappen tot de bereiding van een 
maaltijd of het uitserveren daarvan. 
Wij koken bij ons thuis allemaal graag. 
En we vinden het fijn om gasten aan 
tafel te hebben! Vrienden, familie, ken-
nissen of collega’s. Mooi ook om ook 

“aanhang” van 
de kinderen 
aan tafel te 
hebben! Dat 
vinden we heel 
gezellig. 
Daarom heb ik 
een grote tafel 
o n t w o r p e n 
waar we met 
een fijn gezel-
schap omheen 
kunnen gaan 
zitten straks op 
onze favorie-
te plek in ons 
huis. En als de 
opstelling van 
de keuken misschien niet zo spannend 
is: met mooie materialen kun je een 
keuken natuurlijk ook heel goed stijl 
geven! 
Nadat we het er samen over eens 
waren hoe de keuken moest worden, 
inclusief de kleuren en materialen, kon 
de offerte worden aangevraagd bij de 
interieurbouwer. 
De vloer waren we snel over uit; dat 
moest een gietvloer worden al was de 
kleur	wel	even	een	discussiepunt.	Hij	
ligt er nu prachtig in! Al is het op het 
moment wel voor een groot deel onder 
stuukloper om hem te beschermen! 
Net als bij mijn opdrachtgevers ont-
staat er door de positieve energie van 
verandering een kettingreactie en is dat 
rolletje behang dat ik nog had liggen in 
de winkel voorbestemd om het toilet op 
te pimpen en gaan de stalen kozijnen 
van de tussendeur eruit om plaats te 
maken voor een houten kozijn met een 
wat strakkere deur. 

De opdracht voor het bouwen van de 
keuken en gieten van de vloer is gege-
ven. Nu kunnen, aan de hand van de 
werkplanning van de interieurbouwer 
de andere professionals worden inge-
pland: De elektricien, loodgieter en stu-
kadoor. Door meteen bij opdracht deze 
mannen of vrouwen al vast te leggen in 
de weken voor montage van de keuken 
bouw	je	wat	zekerheden	in.	Houd	hier-
bij altijd rekening mee met uitloop- en 
droogtijd. Ook bij ons liep het niet hele-
maal als gepland en liep de vloer ver-
traging op, waardoor hij 4 dagen later 
werd opgeleverd. Gelukkig hadden we 
die week uitlooptijd…. 
De mannen van Intri zijn zelfs 1 dag 
eerder gestart met montage, dus 
komend weekend kunnen we weer in 
onze eigen keuken koken en eten! 
Nieuwsgierig naar het eindresultaat? 
Volg ons op Instagram, Facebook, 
Pinterest	 en	 Linkedin.	 We	 gaan	 het	
zeker delen!

Een woonpagina vanuit de kas/serre

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 

VERBOUWINGS 
UITVERKOOP    

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

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

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

bij de levering van                
meubels, verlichting en accessoires 

Alleen deze maand nog!  

U bent van harte welkom in 
onze winkel!
Openingstijden:
maandag: op afspraak
dinsdag: op afspraak
woensdag: 10.00-17.00 uur
donderdag: 10.00-17.00 uur
vrijdag: 10.00-17.00 uur
zaterdag: 10.00-17.00 uur
zondag: gesloten
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Buiten is alles prachtig groen, er is 
genoeg regen gevallen. Vorige week 
hebben de boeren het laatste hooi 
op tijd kunnen binnenhalen. De 
boeren zijn hier de hoeders van het 
berglandschap, geen boeren, geen 
onderhoud, aardverschuivingen, on-
gewenste bosgroei etc. Het is een 
zwaar gesubsidieerde sector omdat 
het zo kleinschalig is. Maar de biodi-
versiteit is onvoorstelbaar goed. Het 
gras is gemengd met wilde planten en 
bloemen, ruikt heerlijk na het maaien 
en bij het drogen. De bedrijven zijn 
zeer arbeidsintensief, omdat het vee 
diverse keren gedurende het sei-
zoen van lager naar hogere percelen 
wordt gebracht. Ik sprak een boer die 
jaarlijks 80km. hekken en palen ver-
plaatst, omhoog en omlaag. De eer-
ste kuddes vee komen al de bergen 
af, alles luid bellend en rustig lopend. 
Een mooi gezicht, soms zijn de dieren 
versierd en worden in de dorpen ten-
toongesteld, er wordt dan ook han-
del gedreven.

Wij komen hier al meer dan 35 jaar, 
het heeft nog geen seconde verveelt, 
elk moment is je uitzicht anders. Rust, 
ruimte, natuur, geweldig en hoe nie-
tig is de mens in deze bergmassieven. 
De plaatselijk rivier La Vièze mondt 
nabij Monthey uit in de Rhône die 
vervolgens via het Lac Leman naar 
het zuiden afbuigt en via Genève, met 
een waterreguleringssysteem rich-
ting Middellandse zee stroomt. Het 
meer tussen Montreux en Lausanne 
is een zoetwaterbekken, veel plezier-
vaart, veel vis en grote raderboten 
die veerdiensten onderhouden tus-
sen de Zwitserse en Franse kant. 
Het Rhônedal is een zeer lang ge-
rekt vlak gedeelte met schitteren-
de vlakke fietsroutes langs de rivier. 
Zeer vruchtbare kleigrond, afgezet 
door overstromingen. De rivier is 
nu ingeklemd door dijken. Heel veel 
tuinbouw met groenteteelt, de tem-
peraturen zijn in de zomer bijna 
subtropisch, er is heel veel wijnbouw 
en fruitteelt, met ook abrikozen, per-
ziken e.d. Waar Valais over gaat in het 
Duitstalige Wallis krijgt de rivier de 
naam Rotte. De Rhône wordt gevoed 
door smeltwater uit de bergen.

Water in Nederland...
Vorige week was er een bericht op 
NPO Radio1 in het nieuws, de vele 
regenval van de laatste tijd heeft ge-
zorgd dat het grondwaterpeil weer 
normaal is….., wat zegt u?, dacht ik 
direct, op peil? Absoluut niet. Van-
daag, 26 september, op dezelfde ra-
dio: De waterleidingbedrijven maken 
zich ernstig zorgen over de drinkwa-
tervoorziening in de komende jaren, 
droogte, verzilting, vraag naar water 
etc.

Mijn persoonlijke visie: de droge zo-
mers van de laatste jaren, daardoor 
het tekort aan regen dus, heeft geleid 
tot een ernstige daling van de grond-
waterstand in geheel Nederland. Dat 
heeft een direct effect op de natuur, 

op de bomen, struiken, bossen, wei-
landen, de duinen, de heide et cetera. 
En laten we ons ook realiseren dat er 
veel plekken zijn in Nederland die iets 
hoger liggen waar het probleem nog 
groter wordt. En let wel: wij leven met 
17 miljoen mensen, plus een veelvoud 
aan dieren, de industrie die water no-
dig heeft bij productie van goederen, 
dan nog de bier- en frisdrankenin-
dustrie. En dat alles moet komen van 
de Rijn, de Maas en regenwater. Hoe 
kwetsbaar zijn wij? Immers de ons 
omringende landen gebruiken ook 
het water uit Rijn en Maas.
Ik vraag mij wel eens af welke mensen 
die berichten de wereld in slingeren: 
het heeft geregend, het grondwater 
is op peil…?? En soms zeggen deze 
“experts” doodleuk in tv praatpro-
gramma’s: Ja maar ik heb gestu-
deerd en u niet…… En ik zeg: ik heb 
praktijkervaring…..Een ding is zeker 
als de overheid (waterschappen) 
niet op tijd maatregelen gaat nemen 
voor meer en grotere waterbuffers/
reservoirs en er voor zorgt dat er 
water naar de hoger gelegen delen 
kan worden gebracht, dan zullen de 
drinkwaterbedrijven gelijk krijgen. En 
komt onze gehele agrarische sector 
ernstig onder druk te staan. Geen wa-
ter, geen voedselproductie. Importe-
ren dan maar…?
Dat is zeker geen oplossing. Wij, in 
Noord-Holland krijgen ons drinkwa-
ter nog altijd via Andijk vanuit het IJs-
selmeer. Er wordt nog steeds onvoor-
stelbaar veel overtollig water, dat nog 
niet kan worden opgeslagen geloosd 
op de Noord- en Waddenzee.
Die getallen heb ik al in vorige co-
lumns genoemd.

De groentetuin, en niet te verge-
ten de bloemen...
De laatste sla is geoogst, er zijn sper-
ziebonen van het laatste zaaisel, er 
zijn volop rode bieten, heerlijk van 
smaak. Zomer- en winterwortelen. 
De boerenkool staat geweldig dankzij 
de tijdige regenval. Onze pompoenen 
zijn geweldig gegroeid, tot wel 35 kg., 
alles eetbaar. Zodra ik terug ben uit 

Zwitserland gaan er pompoenen naar 
KookKönst, Toon verwerkt ze tot soe-
pen, en uiteraard absoluut vegan en 
bio! 
Je kunt ook heel mooie en lekkere 
“pumpkin pie” maken, kijk even op 
internet voor recepten. En dan niet 
te vergeten onze dahlia’s, nog altijd 
“stijfvol” met bloemen en knoppen. 
Duizenden stelen geknipt en hoe 
meer bloemen je knipt hoe meer 
knoppen er komen. En altijd oude 
bloemen verwijderen om zaadvor-
ming te voorkomen. Een heel gemak-
kelijke plant en bijna geen “ziek of 
zeer”.

De zonnebloemen en de vogels...
De bloei van onze zonnebloemen was 
uitbundig, en alles vol met bijen, een 
prachtig gezicht. Goede bestuiving, 
dus heel veel mooie dikke zaden. En, 
jawel, er zijn heel veel putters, blijvers 
en doortrekkers, allemaal genieten 
van de zaden, die ze vakkundig tus-
sen de pootjes pellen. En af en toe 
komen ook de schreeuwende hals-
bandparkieten “roven”. De vallende 

Herfst in Valais, Zwitserland.

De Aletsch Gletsjer, Wallis, Zwitserland.

De natuur om ons heen...
Dit keer schrijf ik de column vanuit het mooie Valais in Zwitserland (franstalig), wij verblijven nabij het 
meer van Genève, het Rhônedal. Het gebied hier heet Les Portes dus Soleil, bekend bij veel wintersporters 
en behoort tot een van de grootste skigebieden van Europa, met verbindingen naar Frankrijk. Het is een 
schitterend wandelgebied en uiteraard de laatste jaren zeer populair bij mountainbikers, die hier heel goed 
samengaan met wandelaars! Dat geldt b.v. ook voor de gezamenlijke fiets/wandelpaden langs het meer in 
Montreux, geen scheld- en vloekpartijen door haastige fietsers, alles vloeit probleemloos in elkaar over, het 
kan echt wel. Wandelaars, ouders met kinderen en wandelwagens, rollerskates, fietsers, het gaat gewoon 
samen.

Putter die geniet van de zaden van de zonnebloemen.

zaden worden weer verorberd door 
veldmuizen…. Als de zonnebloemen 
geen zaden meer hebben worden 
ze gerooid en gaat alles weer naar 
de composthoop, dikke vezels goed 
voor de grond. In het weiland rond-
om ons zijn veel ganzen, ook samen-
scholende groepen kieviten, er zijn 
nog zwaluwen, maar dat zal niet lang 
meer duren. Dan nog een paar tips 
voor uw tuin thuis, laat her en der 
oud blad liggen, goed voor egels, en 
andere kleine zoogdieren. Wormen 
zullen op termijn al het oude blad in 
de grond trekken en verteren. Het is 
ook tijd om bloembollen te planten: 
Nuyens Tuin- en Groenshop heeft 
een prachtig sortiment.

Genieten van de herfst! En wat gaat 
de winter brengen? Dat wachten we 
rustig af.
En de regen? Laat het heerlijk in de 
grond doordringen, de gehele natuur 
is er dankbaar voor om krachten op 
te doen voor het volgende voorjaar.

Kees G. 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 koken. Wilt ook u de beste prijs voor uw huis, bel dan met  
Rogier Haartman 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


