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in Burkina 
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Brouwerij 
Dampegheest 

blijft altijd
innoveren

Na een jaar er tussen uit geweest te 
zijn is het weer tijd voor de Kater-
loop! Een jaarlijks terugkerend spor-
tief evenement op de zondagmorgen 
tijdens het kermisweekend georga-
niseerd door de 125 jaar jubilerende 
Limmer IJsclub.

We starten bij het plein van Heeren 
van Limmen met een jeugdloop spe-
ciaal voor kinderen van de basisscho-
len. Zij lopen een 1 of 2 kleine ronden 
via de tuin van de kerk naar de Mei-
doornlaan langs de Lage Weide weer 
terug. Voor alle jonge deelnemers ligt 
er een leuke prijs. Vanaf 10.30 start de 

Kermis Limmen 2021
a.s. Vrijdag 10 september start de Limmer Kermis om 14.00 uur 
op het parkeerterrein van de voetbal. Wij vroegen organisator 
Klaas Braak naar de maatregelen:
•  De openingstijden van de kermis zijn vrijdag 10, zaterdag 11 en 

zondag 12 september van 14.00 tot 23.00 uur.
•  Er lopen toezichthouders die er goed op nazien dat alles op 

vriendelijk en rustig verloopt. Probeer zoveel mogelijk de 1,5 
meter regel vast te houden dan gaan we er samen weer een 
hele leuke kermis van maken!

• Er is dit jaar helaas GEEN vuurwerk.

Zondag 12 september:
Kermiswedstrijd Limmen 1 - VSV 1 (14.30 uur)
Kom naar de klassieke kermiswedstrijd tegen VSV 1. De wedstrijd 
begint om 14.30 uur en om ca. 13.00 uur worden er een aantal 
vrijwilligers in het zonnetje gezet. Er zijn een aantal spelregels 
waaraan strikt gehouden zal worden:
•  VV Limmen dient de contactgegevens van bezoekers te 

registreren en een coronatoegangsbewijs is verplicht. Dit 
houdt in voor iedereen boven de 12 jaar:

 of   Vaccinatiebewijs: Volledige coronavaccinatie. Met een 
Europees goedgekeurd vaccin. Geldig vanaf 14 dagen nadat 
u volledig bent gevaccineerd. Meestal kan CoronaCheck uw 
vaccinatiebewijs automatisch ophalen uit de systemen van 
RIVM of GGD. Download dus de CoronaCheck!

 0f   Herstelbewijs: Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden 
hersteld bent van corona.

 0f   Testbewijs: Een negatieve testuitslag van minder dan 24 
uur voor de activiteit.

•  Kinderen van 6 t/m 12 jaar en vrijwilligers worden dringend 
verzocht om vooraf thuis een zelftest te doen.

•  Er zijn maximaal 750 bezoekers toegestaan en er hoeft GEEN 
1,5 meter afstand bewaard te worden.

•  Vijf dagen na afloop van het evenement wordt iedereen 
dringend aangeraden om thuis een zelftest te doen!

Na een virtuele 8e editie mogen 
we dit jaar eindelijk weer los! De 9e 
Kermisrun editie op zaterdag 11 sep-
tember wordt weer zo spectaculair 

Kermisrun Limmen gaat door!

Vrijdag 10 september:
PARTY CRMINALS
Deze vijf muzikale criminelen zorgen 
voor hilariteit, muzikale hoogstand-
jes en gezelligheid, want zeg nou zelf, 
een paar Belgen in de band is altijd 
gezellig. De ene hit na de andere hit 
komt voorbij en u zal omvergeblazen 
worden door de powershow van de 
heren. Maar wat is nu de kracht van 
deze vijf mannen? De Party Crimi-
nals zorgen voor een muzikale acht-
baan die met allerlei mash-ups door 
alle jaren en genres heen vliegen. Het 
knalfeest wordt helemaal compleet 
met de te gekke ingrediënten voor 
de show zoals vuurwerk, confetti- en 
Co2 kanonnen. Meespringen en mee-
zingen met de band is toegestaan! 
Eromheen en in de pauze hebben we 
DJ TIM.

Zaterdag 11 september: 
FANTIX
Met een flinke dosis energie, brengt 
de FANTIX een repertoire aan zelfge-
maakte medleys waar je u tegen zegt 
en is het onmogelijk stil te staan. Van 

Limmerkermis 2021 bij eetBarLekker!
gevoelige meezingers tot swingende 
dansmuziek, FANTIX heeft het alle-
maal in huis. In topvorm en vol en-
thousiasme zorgt FANTIX voor een 
fantastische avond!
Eromheen en in de pauze draaien lo-
kale DJ’s JEFF & MITCH.

Zondag 12 september: 
BROADWAY
Dit is een combinatie van ontzettend 
veel ervaring, heel veel enthousias-
me, een hoog muzikaal niveau, een 
zeer verrassend repertoire vol Guilty 
Pleasures en een feest van herken-
ning. Broadway behoort tot de top 
van de Nederlandse coverbands en 
laat dat altijd en overal zien!
En we gaan zwemmen in bacardi le-
mon met MART HOOGKAMER!!!!
Eromheen en in de pauze draait de 
van de bokkentocht bekende DJ MI-
CHAEL.

Maandag 13 september
Beginnen we om 10.00 uur met BER-
NARD KARSTEN tijdens het biefstuk 
ontbijt.

Vanaf 12.00 uur begint traditie ge-
trouw DJ MAARTEN, heeft geen ver-
dere uitleg nodig staat voor de 15de x 
op de Limmerkermis.
Tussendoor hebben we nog een 
GASTOPTREDEN!!!

Vanaf 18.00 zet DJ SYLVIE THIJS 
(bekent van Jantje’s verjaardag)de 
tent op zijn kop tot het laatste kreun-
tje aan toe.

De link om je tickets te bestellen 
(alleen nog vrijdag en maandagavond, 
de rest van de kaarten is uitverkocht) 
https://eventix.shop/gfe4vctx

!!!!!!BELANGRIJK!!!!!!
KERMIS LIMMEN PROTOCOL
•  GEEN kaartverkoop a/d deur 
• GEEN kaart GEEN TOEGANG
• GEEN 18 GEEN TOEGANG 
•  ZONDER test, vaccinatie of 

herstelbewijs GEEN TOEGANG 

Wij willen iedereen vragen om niet 
te komen als je niet voldoet aan 
een van de bovenstaande punten.

Doe mee aan de 
traditionele Katerloop!

loop van 5 of 10 km, respectievelijk 1 
of 2 rondes, door de oostkant van het 
dorp. Inschrijven kan op de dag zelf 
bij Heeren van Limmen, deelname 
voor de loop van 5 of 10 km kost 5 
euro. De winnaars verdienen natuur-
lijk een plekje op het ere-podium. 

Voor alle toeschouwers en suppor-
ters langs het parcours vraagt de or-
ganisatie om zich te houden aan de 
corona maatregelen zodat dit een ge-
slaagd evenement kan worden.
Pak je loopschoenen dus uit de kast 
en wees erbij op zondagochtend 12 
september!

SEPTEMBER-EDITIE

krantkrant
als vanouds. Deze 9e editie wordt de 
enige echte Limmer Prut Run!
De Limmer Prut Run zal bestaan uit 
het succesrecept van voorgaande 

jaren. Hoewel er dit jaar meerdere 
natuurlijke elementen aan de route 
zijn toegevoegd om bedrijven in deze 
moeilijke tijden niet onnodig te be-
lasten. Heel veel meer willen wij nog 
niet verklappen over de hindernissen, 
kom het vooral zelf ervaren! 
Er is mogelijkheid tot een maximu-
maantal van 4 rondes van ongeveer 
2 kilometer lang en er is plek voor 
maximaal 400 deelnemers. Gezien 
wij de deelnemers helaas niet van 
een hapje en drankje mogen voor-
zien zullen kaarten verkocht worden 
voor gereduceerd tarief. Voor de 12 
tot 17-jarigen is de prijs verlaagd naar 
€10,- en voor 18 jaar en ouder bedra-
gen de kosten €15 per persoon. 

Deze Kermisrun is wederom mede 
mogelijk gemaakt door alle spon-
soren en vrijwilligers uit Limmen 
en omgeving, bedankt allen! Bestel 
je kaarten via www.kermisrun.nl 
en trotseer de Limmer Prut Run! 

G E ZO C H T:
EEN BEZORG(ST)ER 
VOOR DE LOVKRANT

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

LOVLOVkrantkrant
Interesse? Stuur een mailtje naar:

redactie@lovkrant.nl



LOV-KRANT    SEPTEMBER 2021 PAGINA 2

Uitvaartverzorging Formanoij
Betrokken • Betaalbaar • Bekwaam

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

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

Bouwbedrijf C. Bos bv  
www.bouwbedrijfcbos.nl 

Al meer dan              uw betrouwbare partner in de bouw  
100 
Jaar 

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

en 13.30 - 18.00 uur - zaterdag 8.30 - 17.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

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

VOERMEESTER ELEKTROLYTENSLOBBER
MET GRATIS EMMER & ZWEETMES op=op

KUNSTSTOF LEGNEST KIPPEN 
eenvoudige bevestiging .............................. € 21,50

BOLFO MAND EN TAPIJTSPRAY
TEGEN VLOOIEN € 9,50 3 st. € 19,50

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.

G E ZO C H T:
EEN BEZORG(ST)ER 
VOOR DE LOVKRANT

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

LOVLOVkrantkrant
Interesse? Stuur een mailtje naar:

redactie@lovkrant.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!

Yara Vreeswijk
–  Geboren op 7 juni 2021 –

Dochter van Erik Vreeswijk & Claudia Nuijens,
zusje van Mila en Liam.

Valerie Ariana Rommel
–  Geboren op 10 juni 2021 –

Dochter van Petra de Groot en Robin Rommel,
zusje van Quinten en Phoenix Rommel

Livia Santhi Mooij
–  Geboren op 15 juli 2021 –

Dochter van Thijs Mooij en Stephanie Mooij-Levering, 
zusje van Emma.

‘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

Door loting is Valerie Ariana Rommel 
‘Baby van de maand’ geworden! 
De baby van de maand krijgt: een 
waardebon van 50 euro beschik-
baar 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 prij-
zen in ontvangst nemen bij Studio 
Welgraven aan de Schipperslaan 9 
in Limmen (stuur wel een mail naar 
redactie@lovkrant.nl voor een 
afspraak).

‘ Verkeerde planning 
van jouw kant hoeft nog 
geen haast te betekenen 
van mijn kant...’

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!

Voor veel gebruikers van de bene-
den accommodatie van “Vredeburg” 
moet het seizoen 2020/2021 als verlo-
ren worden beschouwd. Door de Co-
rona pandemie werden heel veel ac-
tiviteiten gestaakt en on hold gezet.

Nu het in ons land beter gaat en bo-
vendien bijna alle senioren volledig 
zijn gevaccineerd wordt het weer mo-
gelijk activiteiten als kienen, keezen, 
kaartspellen, yoga, biljarten, jeu de 
boules etc. voorzichtig op te starten. 

Er is een kleintje op komst, u bent 
verhuisd, u wilt uw peuter lekker la-
ten spelen met andere peuters of de 
stap naar de basisschool zit er aan te 
komen en u heeft naschoolse opvang 
nodig, wat nu? Het team van de Cen-
trale administratie van Kinderopvang 
Kits Oonlie helpt u graag op weg. 

De medewerkers van de kindplanning 
kunnen, naast het geven van informa-
tie over de opvang, ook samen met u 
de kinderopvangtoeslag aanvragen of 
samen kijken welke vorm van opvang 
het beste bij u past. De pedagogisch 
adviseurs bezoeken wekelijks de ves-
tigingen, niet alleen om te kijken hoe 
het reilt en zeilt maar tevens om kin-
deren te observeren die wat meer 
hulp of uitdaging nodig hebben. Ook 
voor al uw opvoedkundige vragen 
kunt u bij hen terecht. Geen vraag is 

Achter de schermen
bij Kits Oonlie

te gek voor de medewerkers van de 
Centrale administratie.

In Limmen kunt u kiezen voor dagop-
vang voor kinderen in de leeftijd van 
0 tot 4 jaar. Ook is het mogelijk om 
voor kinderen van 2 tot 4 jaar peuter-
speelzaaltijden af te nemen, van 8.30 
tot 12.30 uur. Wilt u meer informatie 
over de opvangmogelijkheden of wilt 
u graag een rondleiding? Neem ge-
rust contact op met Kits Oonlie; 072-
5323576 of info@kits-oonlie.nl.

Bewust bewegen 
Bewust bewegen voor 55 Plussers vindt plaats op 
woensdagmiddag in sporthal Enterij in de periode van 
september tot eind april van 14.00-15.30 uur (m.u.v. van 
vakanties). We hebben een actieve en gezellige groep.
Wekelijks 1,5 uur bewegen, we starten eerst met een uur 
oefeningen voor het hele lichaam, ontspanning door 
inspanning, het laatste half uur  kunt u ervoor kiezen mee 
te  doen met aangepast volleybal of tennis. Aansluitend even 
bijkletsen onder het genot van een  kopje koffie of thee. 
Aanvang: 8 september. 

Bent u nieuwsgierig? 
De contributie word in twee delen betaald, in september en 
januari. Per periode € 71,50. Bel Simone Schneider voor meer 
informatie: 06 55 77 42 48.

Limmen Cultuur, bij vele bekend on-
der de naam Culturele Raad Limmen, 
bestaat uit een enthousiaste en cre-
atieve groep vrijwilligers. Limmen 
Cultuur organiseerde tot vorig jaar 
met veel succes in Cultureel Centrum 
Vredeburg en de sfeervolle PKN-kerk 
te Limmen lezingen van bekende en 
minder bekende schrijvers, muziek-

Limmen Cultuur zoekt versterking 
bij het organiseren van evenementen

voorstellingen, de Sinterklaasvoor-
stelling en de 4 mei herdenking.
Ook het 2-daagse evenement Artis-
tiek & Creatief was populair bij zo-
wel bezoekers als exposanten. Nu de 
maatregelen tegen Covid-19 zijn ver-
minderd wil Limmen Cultuur weer 
gaan starten met het organiseren van 
deze evenementen.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en 
gemotiveerde versterking, met name 
voor de werkgroep Muziek & Litera-
tuur.
Heb je belangstelling om deel uit te 
maken van ons bestuur, stuur dan 
een mailtje met je gegevens naar 
info@limmencultuur.nl en wij nemen 
contact met je op.

Binnen en buiten “Vredeburg” gelden 
protocollen inzake hygiëne, afstand 
houden, toilet bezoek etc. Iedereen 
neemt deze protocollen serieus, toch 
blijft er altijd een gevaar van besmet-
ting zonder dat je er erg in hebt dat je 
drager bent/was. Het blijft niet geheel 
zonder risico. De SWOL communi-
ceert regelmatig met alle gebruikers 
middels hun Nieuwbrieven. De ge-
hele benedenverdieping is vorig jaar 
voorzien van een perfect werkend 
nieuw en ultramodern ventilatiesys-

teem. Via de bovenzaal wordt van 
buiten schone en verse lucht aange-
zogen, deze wordt door de beneden-
zalen “geblazen”, en elders wordt de 
met Co2 vervuilde lucht afgevoerd. 
Deze uitgeblazen lucht kan nimmer 
in contact komen met de inname van 
verse lucht, dus geen besmetting/
verspreidingsgevaar. Zodra het CO2 
gehalte in de zalen te hoog wordt 
gaat het ventilatiesysteem automa-
tisch werken. Bovendien  adviseert de 
SWOL om alle ruimtes als het weer 
het toelaat te ventileren met verse 
buitenlucht, door het openen van 
tuindeuren, ramen, en deuren. Tafels 
en stoelen worden na gebruik schoon 
gemaakt.

Vanaf begin september gaan diverse 
gebruikersgroepen van start, waarbij 
bijvoorbeeld bij bridge de beide zalen 
worden gebruikt om afstand tot el-
kaar te bewaren.

Wie kennis wil maken met SWOL of 
gebruikers is altijd van harte welkom 
in “Vredeburg”, of neem contact met 
ons op via de website van de SWOL.

Stichting Welzijn Ouderen 
gaat weer van start
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088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

telefoon

website

van afval 
naar grondsto� en 

en energie

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

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

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
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Hier zijn de scholen weer begonnen en ook in Burkina Faso beginnen ze 
binnenkort weer. Helaas zijn daar veel jongeren die geen opleiding kun-
nen volgen omdat hun ouders te arm zijn om een opleiding voor hun zoon 
of dochter te betalen. 

Sponsor een jongere
in Burkina Faso!

Stichting WOL (voor onderwijs in 
Burkina Faso) zet zich al jaren in om 
ook kansarme kinderen en jongeren 
een betere toekomst te geven in dit 
West-Afrikaanse land. Met structure-

sponsorouders. De sponsorouders 
betalen 350 euro per schooljaar. Als 
dit vastgelegd wordt in een vijfjarige 
schenkingsovereenkomst, is het nog 
aftrekbaar van de inkomstenbelasting 
ook! Van de sponsorbijdrage wordt 
het schoolgeld betaald, schoolkle-
ding, schoolmateriaal, schoolmaal-
tijden en begeleiding bij de studie. 
Nieuwe leerlingen krijgen een fiets 
om naar school te gaan en jongeren 
die hun vakdiploma hebben gehaald, 
krijgen een startset om hun vak uit te 
kunnen oefenen.
In de loop der jaren hebben we al 
meer dan 150 jongeren kunnen oplei-
den tot onderwijzer basisonderwijs, 
leraar voortgezet onderwijs, ver-
pleegkundige, lasser, automonteur, 
naaister, politieagent, etc. Op dit mo-
ment hebben we zelfs jongeren die 
een masterstudie volgen! 
Ladifatou moest een paar jaar gele-
den de middelbare verlaten omdat 
zij zwanger bleek. Tegen haar zin is zij 
geplaatst op de naaiopleiding. Maar 
in de loop van de opleiding ging ze 
het steeds leuker vinden. Zij is nu een 
succesvolle onderneemster met een 
goedlopend naaiatelier! Wilt u een 
jongeren sponsoren?
Kijk op onze website www.stichting-
wol.com of stuur een mail naar info@
stichtingwol.com

Ladifatou in haar atelier.

Met alles lijkt het erop dat de aller-
eerste GrandPrix van Limmen in het 
weekend van 1, 2, en 3 oktober ook 
daadwerkelijk van start kan gaan. 
Met veel overleg binnen de organi-
satie, hulp van de leveranciers en 
de gemeente Castricum gaat de or-
ganisatie ervan uit dat er in Limmen 
weer eens een groot feest gevierd 
kan worden. Want een feest moet 
het voor iedereen worden. Dat is ook 
het enige punt waarop de GrandPrix 

Streetkarting.nl levert de karts en zorgt voor een professionele samenwerking.

De Zonnebloem wil een positieve 
bijdrage leveren aan het leven van 
zelfstandig wonende mensen met 
een fysieke beperking door ziekte, 
handicap of gevorderde leeftijd. En-
thousiaste vrijwilligers van de afde-
ling Limmen zetten zich graag in voor 
het brengen van huisbezoek en het 
organiseren van activiteiten in veler-
lei vorm, o.a. kleinschalige tripjes en 
voorstellingen.

Als gevolg van de coronapandemie 
was het een lange periode niet goed 
mogelijk  om bezoekjes af te leggen 
of activiteiten samen te onderne-
men. De gasten werden echter niet 
vergeten want regelmatig werden 
zij (op gepaste afstand) verrast met 
kleine attenties en bleef het contact 
bestaan.

Nu zowel gasten als vrijwilligers  ge-
vaccineerd zijn en de coronacijfers 
teruglopen worden er voorzichtig 
weer pogingen ondernomen om op-
nieuw te starten met activiteiten, met 
inachtneming van de nog geldende 
maatregelen! Het bestuur heeft zich 
gebogen over het resterende jaar-
programma van 2021 en heeft de 
volgende middagen in Heeren van 

Met jongeren van Conquista WorldWide een dagje naar Amsterdam

Beste Limmenaar, het is u mogelijk 
niet ontgaan dat Conquista, het be-
kende jongerencentrum van Limmen 
waarmee jong&oud is opgegroeid, 
haar diensten aan het uitbreiden is.
Naast de bekende grote activiteiten 
zoals timmerdorp en roefeldag, die 
beiden gelukkig dit jaar weer door 
kunnen gaan, zijn er nieuwe projec-
ten  gestart.
 
Zo vinden er elke dinsdag bijeenkom-
sten plaats voor jonge wereldburgers. 
Jongeren uit verschillende culturen 
en jongeren met interesse in verschil-
lende culturen kunnen elkaar tijdens 
deze bijeenkomsten ontmoeten. De 
focus ligt op het doen van leuke din-
gen met elkaar en varieert van bingo 
tot een uitje naar Amsterdam, mede 

le projecten om het onderwijs te ver-
beteren en uit te breiden. Maar ook 
met een project om individuele jon-
geren de kans te geven een opleiding 
te volgen. Voor dit project zoeken wij 

‘Lekker in beweging’ 
voor de actieve 60 plusser!

Vanaf woensdag 22 september 9.30 uur lekker 45 minuten actief 
bezig zijn met leuke muziek in de hoofdrol o.l.v. Carina Stet- 

Huijsmans in eetBarLekker.
Opgeven kan via 0651429910

Of www.carinastetsports.nl
Of via eetBarLekker 072 505 1313 / 06 5423 5682

De Zonnebloem Limmen 
komt weer tot bloei!

Limmen voorlopig vastgelegd: 13 ok-
tober, een gezellige bijeenkomst met 
Stichting Oud-Limmen en 23 decem-
ber een muzikale Kerstviering met de 
zanger Marius de Haas. Beide midda-
gen vooralsnog onder voorbehoud.!
Als u belangstelling heeft voor het 
regelmatig ontvangen van een be-
zoekje van een vrijwilliger kunt u con-
tact opnemen met Nel Velseboer, tel: 
5051979 of Jet Kraan, tel: 5055694, 
bestuur bezoekwerk. De vrijwilliger 
en de gast komen samen overeen wat 
de frequentie en de inhoud van het 
contact zal zijn.

Vindt u het gezellig om eens mee te 
gaan met een uitje dan kunt u zich 
hiervoor aanmelden bij Ria Hooij-
boer, coördinatrice activiteiten, tel: 
5052235. Voor de gasten bestaan di-
verse mogelijkheden om in klein of 
groter gezelschap een leuk (mid)dag-
je te beleven.

U hoeft geen donateur van de Zon-
nebloem te zijn om voor bezoek of 
andere activiteiten in aanmerking te 
kunnen komen. 
Meer informatie over de Zonne-
bloem Limmen via de website zonne-
bloemlimmen.nl

mogelijk gemaakt door het steun-
fonds jeugdzorg Noord-Holland. 
Iedereen in de leeftijd van 14 tot 21 
jaar is welkom, kom gerust een keer 
binnen wandelen op dinsdagmiddag 
tussen 15:30-17:30.
 
Daarnaast wordt in Conquista om de 
week Join Us bijeenkomsten geor-
ganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn 
voor jongeren die graag meer sociale 
contacten willen en het lastig vinden 
om hun netwerk te vergroten. Tijdens 
deze bijeenkomsten staat het doen 
van leuke dingen met elkaar voorop. 
Zo zijn de jongeren naar de bowling 
geweest, worden er spelletjes avon-
den georganiseerd en zijn wij wezen 
suppen in Heiloo. Daarnaast wordt er 
gewerkt aan social challenges en het 

uitbreiden van sociale vaardigheden.
Deelneemster Indira zegt hierover: 
‘Join us biedt mij de gelegenheid om 
anderen te ontmoeten. Ik kan nu nog 
niet zeggen of de bijeenkomsten mijn 
sociale angst en sociale vaardigheden 
positief zullen beïnvloeden, maar al-
leen er af en toe even uit te zijn en 
leeftijdsgenoten te ontmoeten, moti-
veert mij om te blijven komen.’
Deze bijeenkomsten vinden dinsdag 
avond plaats van 19.00-22.00. De ene 
week voor jongeren van 12 tot 18 jaar 
en de andere week voor jongeren 
vanaf 18 jaar. Ken of ben jij iemand die 
hierin geïnteresseerd is? Wij hebben 
nog plek, aanmelden kan via www.
join-us.nu.  
Tot slot zullen ook de bekende activi-
teiten per september weer doorgang 

helaas weer uitkijken naar een andere 
datum.

Maar zoals gezegd gaan we daar als 
organisatie niet van uit, daarom zijn 
wij druk bezig met alle puntjes op de 
i te zetten qua veiligheid, financien, 
parcourscontrole, opbouw en vrijwil-
ligers. Bedrijven hebben nog de mo-
gelijkheid om deze unieke GrandPrix 
te sponsoren en een reclamebanner 
langs het parcours te kopen. Mocht 
je als bedrijf nog de GrandPrix willen 
ondersteunen dan kan dat via mark@
hopmanmakelaars.nl

Kijk verder op onze website, volg de 
social media en blijf helemaal op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen 
en gave videos in de loop naar het 
mooiste raceweekend van Nederland 
in oktober. En net als de kleine variant 
in Zandvoort, zonder Chef's Special.

Hopelijk tot 1, 2 of 3 oktober!

De 1e GrandPrix van Limmen gaat
vooralsnog door op 1, 2 en 3 oktober!

nog uitgesteld zou kunnen worden. 
Wij gaan er niet vanuit, maar als de 
berichtgeving op 17 september van 
onze regering geen verdere versoe-
pelingen inhoud met hun kijk op co-
rona en de horeca en evenementen 
is het niet te doen om de GrandPrix 
goed, veilig en leuk te organiseren. 
Zoals eerder gemeld moet het een 
feest worden voor iedereen, deelne-
mers, horeca, omwonenden, kijkers 
en fans. Als dit niet lukt moeten wij 

Conquista breidt uit!

vinden. Op woensdagmiddag van 
14:00-16:00 zijn er activiteiten voor 
kinderen van de bovenbouw van de 
basisschool. Op zaterdagmiddag van 
12:30-14:00 zijn er activiteiten voor 
kinderen van de onderbouw van de 
basisschool. Op vrijdag 24 septem-

ber zal Conquista versierd worden 
met zwart witte slingers en ballonnen 
om alvast in het thema black&white 
te komen voor het bovenbouwfeest. 
Een disco met een echte DJ voor kin-
deren uit de bovenbouw, van 19.30-
21.30.
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* 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 

 

 

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Autorijles
Motorrijles

Theoriecursussen
Voor auto en motor

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

Informeer

vrijblijvend

naar de
wanddecoraties 

en decoratieve 

technieken!

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

info@schildersbedrijfpeterdekker.nl

www.schildersbedrijfpeterdekker.nl

 

 

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

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

... eigenlijk zou iedereen een goede 
financieel adviseur moeten hebben!

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

kapsalon - pedicure

GEDIPLOMEERD
MEDISCH PEDICURE

06 28407717  |  info@el-jardinero.nl  |  www.el-jardinero.nl
SPECIALIST IN GAZONAANLEG

•  Verkoop 1e kwaliteit 

tuinaarde: af te halen, 

los gestort of handig 

geleverd in 

big-bags!

  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

 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

Laat ons
maar tellen...

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

LOVLOVkrantkrant
G E ZO C H T:

EEN BEZORG(ST)ER 
VOOR DE LOVKRANT

Interesse? Stuur een mailtje naar: redactie@lovkrant.nl
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De coronacrisis heeft de wereld op 
zijn kop gezet. Onderzoek van bureau 
MarketResponse komt met opmerke-
lijke resultaten. Wat heeft deze pan-
demie ons gebracht? In ieder geval 
zijn Nederlanders meer gaan naden-
ken over hun financiële toekomst. 
En ruim een kwart gelooft dat met 
het maken van een financieel plan 
de gewenste toekomst behaald kan 
worden.

Toekomstplannen
De coronatijd is vooral gebruikt om 
op te ruimen, zo blijkt uit het on-
derzoek dat recent is gepubliceerd. 
Ongeveer een kwart van de mensen 
is het huis gaan verbouwen, aan een 
nieuwe hobby begonnen of is de fi-
nanciële administratie gaan bijwer-
ken. En dan komen er natuurlijk zaken 
aan het licht.
De helft van de Nederlanders is meer 
gaan nadenken over de toekomst en 
daar hoort het aanhouden van een 
financiële buffer bij. Schokkend is 
het om te moeten constateren, dat 
een vijfde van alle ondervraagden 
vermoedt dat zij hun financiële toe-
komstdoel niet halen, tenzij ze de lo-
terij winnen.

De kracht van een financieel plan
Het is niet de loterij die mensen 
structureel dichter bij hun financiële 

doel kan brengen, het is een finan-
cieel plan. Het in kaart brengen van 
je financiële situatie is zo waardevol. 
Doordat je weet wat je uitgeeft (en 
waaraan) en wat er maandelijks bin-
nenkomt, weet je precies of je over-
houdt of tekort komt. En ook hoe-
veel.
Als je tekort komt, is het zinvol om 
te weten waaraan je geld uitgeeft. En 
kun je uitzoeken of je je uitgaven an-
ders kunt inrichten, waardoor je wél 
geld overhoudt. Op het moment dat 
je geld overhoudt, is het belangrijk 
om te berekenen hoeveel je maande-
lijks opzij moet zetten om je financië-
le doel te halen.

De juiste navigatie
Als je weet waar je staat en waar je 
naar toe wilt, dan heb je een prima 
uitgangspositie om je financiële doe-
len te bereiken. Als je dit niet weet, 
hoe kun je dan ooit ergens komen 
waar je graag wilt zijn?
Een financieel plan is niet alleen je 
startpunt, maar is meer dan dat. Het 
is ook een gids om je te begeleiden 
in de mogelijke wegen naar je doel. 
Daarbij maakt het financieel plan ge-
bruik van de elementen ‘geld’ en ‘tijd’.
Als je maandelijks 100 euro opzij 
legt en je financiële doel moet over 
twee jaar worden bereikt, dan is het 
logisch, dat dit op basis van die inleg 

Behaal jij je gewenste 
toekomst?

De Kleine Welpen (jongens uit groep 
4 en 5) en de Meisjeswelpen (meiden 
uit groep 4 t/m 7) hadden aan het be-
gin van de zomervakantie hun zomer-
kamp. Door de coronamaatregelen 
duurde het kamp dit keer iets korter 
en bleven ze slapen in Limmen in hun 
eigen blokhut. 
De Welpen gingen op de eerste dag 
via een speurtocht op zoek naar in-
grediënten voor hun maaltijd. Daarna 
werd er een grote pan op het kamp-
vuur gezet en maakte ze een over-
heerlijke groentesoep. 
 
Dat in je eigen dorp blijven ook voor-
delen biedt, bleek wel op zondag-
middag. De brandweer van Limmen 

Is er iets dat u opmerkt in de open-
bare ruimte? Bijvoorbeeld zakken 
afval gedumpt, verkeersborden 
weg, straatmeubilair beschadigd, 
overlast van…., meld het bij uw ge-
meente en er wordt gegarandeerd 
iets aan gedaan.

Iets melden bij de 
gemeente Castricum?

U gaat naar de website van de ge-
meente Castricum, u ziet direct het 
onderwerp melding maken, klik op 
Fixi en binnen enkele minuten is uw 
bericht bij de gemeente. U krijgt 
daarna bericht van ontvangst en later 
een bevestiging dat het afgehandeld 

Twee onvergetelijke 
sportdagen...
Wij als studenten van De Hogeschool van Amsterdam hebben twee on-
vergetelijke sportdagen georganiseerd voor de groep 7 leerlingen van de 
basisschool De Kerkuil in Limmen. Samen met de geweldige groep zeven 
klas van meester Frank en de organisatoren Nikki, Indy, Tieme, Leijn en 
Youp was het evenement een groot succes.
Achteraf spraken wij, Nikki, Indy, Tieme, Leijn en Youp met elkaar dat het 
bijzonder is dat er na twee dagen al een band was opgebouwd met de kids. 
Wij hebben als organisatie van het kamp, in opdracht van De Hogeschool 
van Amsterdam, ervoor gekozen om beide dagen een verschillend thema 
te geven. De klas kreeg op dag een als thema ‘De Olympische Spelen’. En 
op dag twee stond ‘Adventures’ centraal. Doormiddel van verschillende 
activiteiten hebben wij de klas goed weten te vermaken. Daarnaast kon-
den meester Frank en stagiaire Anna Belén van hun rust genieten. Welver-
diend trouwens. Met dank aan verschillende sponsoren, in het bijzonder 
supermarkt de DEEN uit Limmen, zijn wij uiteindelijk uitermate tevreden 
met hoe de twee dagen zijn verlopen. Op de eerste dag konden de kinde-
ren zichzelf vermaken met een springkussen, met dank aan Event4all. Op 
de tweede dag konden we, met dank aan Yournextevent, ‘archery tag’ en 
bubbelbal in ons programma verwerken. Veel kinderen vonden deze twee 
spellen, naast de marshmallows tijdens het kampvuur aan het einde van 
het kamp, het leukst. Zo heeft deze groep zeven klas na een gekke periode 
het ‘coronajaar’ toch op een mooie manier afgesloten.
Wijzelf zijn erg tevreden hoe het is gelopen en willen iedereen bedanken 
voor hun bijdragen. 

kwam hun gloednieuwe brandweer-
auto laten zien. Gekleed met jas en 
helm mochten de Welpen zelf de 
waterspuit bedienen. Ook was er een 
lokaal vol met oefenrook gezet, zodat 
ze konden ervaren hoe je hulp moet 
bieden terwijl je geen hand voor ogen 
ziet. De brandweervrouw liet zien wat 
ze allemaal aan moeten als ze een 
brand gaan bestrijden en als laatste 
moest ook even de sirene aan! Alle 
Welpen kregen een diploma en een 
insigne. 
 In september gaan de groepen weer 
beginnen met het maken van nieuwe 
avonturen. Nieuwsgierig geworden? 
Proefdraaien mag altijd, kijk voor info 
op www.scoutinglimmen.nl.

of opgelost is. Zo simpel is het. En 
de redactie spreekt uit ervaring: het 
werkt perfect.

Dus graag even na- en meedenken en 
met elkaar naar een oplossing zoe-
ken: De overheid is er voor u en we 
doen het samen.

niet veel meer zal zijn dan 24 maan-
den van 100 euro, dus 2.400 euro. 
Wie nog veertig jaar van zijn doel 
afzit en maandelijks 100 euro inlegt, 
legt in totaal 48.000 euro opzij. Dan 
heb je nog geen rendement gerekend 
en ook geen inflatie.

Het achtste wereldwonder
Einstein had het over het achtste we-
reldwonder, toen hij het over ‘rente 
over rente’ had, ook wel compoun-
ding genoemd. Als je rendement gaat 
maken over je rendement exploderen 
de getallen. Wie 1000 euro belegt te-
gen een rendement van 5% per jaar, 
heeft na een jaar 50 euro aan resul-
taat. In het tweede jaar maakt hij 
dat rendement niet over 1.000 euro, 
maar over 1.050 euro. Doe je dit 10 
jaar, dan stijgt dit bedrag naar 1.629 
euro aan rendement. Doe je dit veer-
tig jaar, dan zit je aan 7.040. Dat is de 
kracht van compounding. Wie veertig 
jaar maandelijks 100 euro inlegt te-
gen een jaarrendement van 5% maakt 
dus gebruik van dit fenomeen.
Nu heeft de werkelijkheid twee be-
langrijke hick-ups: het rendement 
zal nooit ieder jaar gelijk zijn, omdat 
beleggingen nu eenmaal de neiging 
hebben wisselende rendementen te 
hebben, en er is ook nog zoiets als 
inflatie. De 7.040 euro die hierboven 
is genoemd zal dus waarschijnlijk een 
lagere koopkracht hebben dan nu. 
Anders gezegd: met 7.040 euro kun je 
nu meer kopen dan met hetzelfde be-
drag over 40 jaar, zo nemen we aan.

Wat is wijsheid?
In het financiële plan bepaal je samen 
met ons  hoe jouw financiële doel er 
uit ziet. Wanneer dat geld bij elkaar 
moet zijn gespaard of belegd. Wat 
je maandelijks kunt missen om geld 
opzij te zetten om dat doel te berei-
ken. En welke beleggingen geschikt 
en passend zijn om in te zetten als 
vermogensbouwer. Dan hoef je niet 
meer te hopen op een prijs in de lo-
terij, maar kun je zelf structureel aan 
je toekomst werken. Wil je weten hoe 
jouw toekomst er uit ziet? Wij kijken 
graag samen met je in de glazen bol. 

Ons adres is Schipperslaan 4H in Lim-
men. www.bloedjes-eriks.nl

Financieel planner Richard Bloedjes.

Welpenkamp Scouting 
Limmen groot succes! 

Nieuwe huisstijl met pakkende 
naam...
Afgelopen maanden is het bestuur 
van Ondernemend Limmen druk be-
zig geweest met het (laten) maken 
van een nieuwe, mooie huisstijl. Het 
logo, aangeboden door SMIT digitaal-
vakmanschap, is weer lekker fris en 
hip en de naam LOV is veranderd naar 
een pakkende naam: Ondernemend 
Limmen. De leeuw, in een nieuw jasje, 
komt uit het wapen van Limmen. Het 
zakelijke blauw in combinatie met het 
wit en mint groen geeft de huisstijl 
een frisse look!

Nieuwe website...
Gelijktijdig met de huisstijl is de web-
site door Studio Welgraven aange-
pakt. Het resultaat is een mooie, res-
ponsive website die de grote ambities 
van het bestuur goed uitdraagt.

Ondernemend Limmen volop in beweging!

We nodigen je uit om eens een kijkje te gaan nemen:
www.ondernemendlimmen.nl.
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Dusseldorperweg 64 • 1906 AL Limmen
info@vredeburglimmen.nl

Tel. 072-505 1950

www.vredeburglimmen.nl

Familiefeest, bruiloft, 
jubileum, bedrijfsfeest 

of verjaardag?  
Alle opties zijn bespreekbaar!

Een zwaar onderschat partyjuweel met 
prachtig balkenplafond en houtwerk 

in het hart van Limmen!

Een sfeervol feest?

Informeer naar de vele mogelijkheden...
Jullie zijn van harte welkom!

Met nieuwe

lucht-

behandeling!

Tel. 072 222 3173
www.ijssalonondernul.nl

Rijksweg 31A - 1906 BC  Limmen

7 dagen geopend van 12 tot 21 uur 

Cadeautip:
... een strippenkaart voor 10 bollen 

heerlijke Gelato ijs?
... of liever een cadeaubon 

met persoonlijke groetjes?  
Geef uw dierbaren een lekker geschenk!

• ELKE TWEEDE WOENSDAG VAN DE MAAND
• ELKE LAATSTE ZATERDAG VAN DE MAAND

• 09.30-11.30 uur
• KERKWEG 50, LIMMEN
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OUDER KENNISCAFE
LIMMEN

 

 

Tijdens deze ochtenden  worden allerhande onderwerpen
besproken die jonge ouders tegenkomen. 

Regelmatig zal er een gastspreker aanwezig zijn. 

VOOR ALLE (AANSTAANDE) OUDERS
 MET KINDEREN VAN  0 - 4 JAAR 

Kim Stolk (jongerenwerker)

Jolien de Vries (jeugdverpleegkundige)

Leden van Studiekringen50plus blijven bij. Wilt u als 50-plusser 
breed actief blijven? Wilt u na of naast uw actieve werk nieuwe 
mensen blijven ontmoeten? Wilt u ook geestelijk zo actief mo-
gelijk blijven? Dan is een Studiekring misschien iets voor u.

Op 21 oktober staat een introductie bijeenkomst gepland. Om 
kennis te maken met het fenomeen studiekring. De studiekring 
is voor 50-plussers, mensen die er plezier in hebben om geeste-
lijk actief bezig te blijven. Laat u overigens niet afschrikken door 
het woord studie. In de praktijk gaat het om het met elkaar be-
spreken van zelf gekozen onderwerpen, van eigen ervaringen 
en eigen inzichten. De onderwerpen hebben vaak betrekking 
op de actualiteit, op eigen hobby’s en interesses, of opgedane 

kennis en ervaring, die je met een ander wilt delen. Zo blijven we 
samen op een plezierige manier op de hoogte van allerlei ont-
wikkelingen en zo “intellectueel actief” mogelijk. De studiekring 
kenmerkt zich door eigen inbreng, respect voor elkaars inzich-
ten en interessante gedachtewisselingen. Daarnaast draagt zij 
bij aan een uitbreiding van uw sociale contacten. Het is voor 
veel deelnemers een moment geworden om naar uit te kijken.
Eén maal per twee weken komt de kring bij elkaar. Een bijeen-
komst duurt ongeveer twee uur.
Voor belangstellenden is er op donderdag 21 oktober om 10.00 
uur een introductiebijeenkomst. We treffen elkaar dan bij de 
SWOL in de benedenzaal van  “Vredeburg”, Dusseldorperweg 
64 in Limmen. Het zou wel fijn zijn als u zich vooraf aanmeldt 

via de mail: ninameijers@welzijncastricum.nl / telefoon: 06 42 
38 78 29.

Tijdens deze bijeenkomsten zal voor o.a. koffie/thee en zaal-
huur per keer een zeer kleine bijdrage worden gevraagd. Dus 
voor de kosten hoeft u het niet te laten.

Aan de introductie bijeenkomst zijn GEEN kosten  verbonden! 
Iedereen is als altijd van harte welkom. De eerste studiekring 
zaal plaatsvinden op donderdag 4 november te 10.00 uur. Bin-
nenkort liggen in “Vredeburg” informatie flyers voor u klaar.

Kees G. Kroone, voorzitter SWOL

Een vanzelfsprekend recht
Sinds anderhalf jaar behoor ik ook 
tot de gelukkigen die zich opa mag 
noemen. Vol trots loop ik op onze 
‘opa- en oma-dag’ door het dorp als 
één van de kleinkinderen geen zin 
heeft meteen in slaap te vallen. Een 
gelukzalig gevoel waar je van mag ge-
nieten. Dat je aan het eind van de dag 
behoorlijk moe bent, neem je op de 
koop toe. Daarom kan ik me ook heel 
goed verplaatsen in een oma die me 
vertelde dat ze zich schuldig voelde 
toen het babysitten haar teveel werd. 
Het duurde lang voordat ze er met 
haar kinderen over durfde te begin-
nen. Ze voelde zich een slechte groot-
moeder. De dochter voelde zich in de 
steek gelaten. Er ontstonden span-
ningen en ze namen het elkaar kwa-

Stichting Welzijn  Ouderen Limmen start een nieuwe activiteit!

Op zaterdag 18 september organi-
seert Stichting Duinbehoud de eer-
ste landelijke Dag van de Duinen. In 
Naturalis Biodiversity Center in Lei-
den bespreken belangstellenden en 
experts oplossingen tegen de achter-
uitgang van de Nederlandse duinna-
tuur. Natuurliefhebbers kunnen mee-
doen aan activiteiten langs de kust.

De Nederlandse duinen zijn rijk aan 
planten- en diersoorten. Het gebied 
heeft een grote variatie aan leefge-
bieden en een afwisselend landschap. 
Deze natuurlijke rijkdom staat onder 
druk door maatschappelijke ontwik-
kelingen: stikstofdepositie, verdro-
ging, verstedelijking en recreatiedruk. 
Het rozenkransje en andere bijzon-
dere planten worden zeldzamer. Ook 
broedvogels en dagvlinders gaan 
in aantal achteruit. Kenmerkende 
leefgebieden zoals de grijze duinen 
groeien dicht en soortenrijke vegeta-
ties verdwijnen.  

Stichting Duinbehoud organiseert landelijke themadag in Naturalis

Aandacht voor bedreigde natuur 
op eerste Dag van de Duinen

Experts en excursies
Met de Dag van de Duinen vraagt 
Stichting Duinbehoud aandacht voor 
de bedreigde natuur in het duinge-
bied. In Naturalis delen Marc Janssen, 
directeur van Stichting Duinbehoud, 
en cabaretier Hans Sibbel hun blik op 
natuur en biodiversiteit. Experts An-
nemieke Kooijman (Universiteit van 
Amsterdam), Luc Geelen (Waternet) 
en Dick Groenendijk (PWN) geven 
hun kijk op het toekomstige beheer 
en beleid van de duinen. De discussie 
wordt geleid door de wetenschap-
pelijk directeur van Naturalis, Koos 
Biesmeijer. 

Naast de bijeenkomst in Naturalis 
organiseert Stichting Duinbehoud 
langs de hele kust gratis excursies en 
activiteiten. De excursies worden ge-
leid door lokale duindeskundigen. Er 
zijn nog enkele plekken beschikbaar. 
Meer info is te vinden op de site van 
Duinbehoud: www.duinbehoud.nl.

lijk. Wat begonnen was als een gunst, 
werd al gauw als een vanzelfsprekend 
recht ervaren. Toen oma ermee op-
hield werd haar dochter boos. Een 
boosheid die ik ook herkende bij een 
dochter die elke dinsdag haar oude 
vader bezocht. Toen dat moeilijker 
werd voor haar, werden drie andere 
zussen, die hooguit eens in de twee 
maanden kwamen, ook boos op haar. 
Gunsten en gewoonten worden al 
gauw als recht ervaren. We gaan gun-
sten als een persoonlijke verdienste 
zien. Zo ook als er gevaren en bedrei-
ging opdoemen ervaren we dat als 
onrecht dat ons wordt aangedaan. 
De natuur, virussen, natuurverschijn-
selen en bacteriën komen aan onze 
rechten. Voor gelovigen is het God 
die, aan wat als ons eigendom voelt, 

komt. Maar de vraag is: Welke rech-
ten? Welk eigendom? 

Een geschenk
Het leven is een wonderlijk geschenk 
dat ons gegeven is. Dat mag ik als opa 
met volle teugen ervaren. We hebben 
het niet gevraagd. We hebben het 
niet verdiend. We hebben er niets 
voor gedaan. Het is er! In Bijbeltek-
sten wordt dat prachtig verwoord 
door te zeggen dat het niet draait 
om ons mensen, maar om een Lief-
desbron die we ook wel ‘onze Schep-
per’ mogen noemen. Het is toch zo 
dat het hele bestaan een gave is. Een 
gave met grenzen. Na de zonsonder-
gang komt de nacht. Na de stralende 
zomer de herfst. Na een uitbundig 
feest de rouw. Een gave met beper-
kingen. Een tijdelijke gave. Aan een 
nichtje legde ik ooit uit dat de kinder-
blaadjes in de wachtkamer bij de dok-
ter bestemd waren voor de kleintjes 
om tijdens het wachten in te kijken. 
Ze vatte dat voor mij samen met de 
constatering: “Dus dat is een soort 
leen-cadeautje”. Ja. Het leven is een 
leen-cadeautje. Onze Schepper die 
Liefde is, heeft ons voortgebracht. 
Als dat zo is, dan hoef je ook voor die 
dreigingen en gevaren niet zo bang te 
zijn. Als we uit die goddelijke Liefde 
voortkomen dan mogen we er zijn! 
Niet móeten maar mógen. Die Lief-
de heeft ons het eerst liefgehad. Dat 
is de veilige grond waarop we staan, 
zonder rechten op meer en met de 
hoop op alles!. 

Pastor Johan Olling

Het leven is een leen-cadeautje...
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Als de versoepelingen voor de ho-
reca doorgang kunnen vinden, als 
de besmettingscijfers laag blijven, 
als er nog meer gevaccineerd is/
wordt, ja dan kan alle horeca al 
snel weer zijn oude beloop krijgen. 
Het is nog even doorbijten, alhoe-
wel het in vele sectoren al veel be-
ter gaat. Wat echter nog niet mag 
in de horeca is door de zaak lopen, 
aan de bar staan of met een drank-
je in je hand heen en weer lopen. 
Zo ook geen lopende buffetten, 
geen levende muziek, niet dan-

Horeca ‘Vredeburg’ 
staat in de startblokken...

sen….. Dineren aan tafels gaat pri-
ma, toiletbezoek geen probleem. 
Er is voldoende afstand onderling 
tussen de gasten, er wordt veel ge-
ventileerd en bij goed weer staan 
overal deuren/ramen wijd open. 
Hoe meer je ventileert des te be-
ter: frisse lucht.

Niet eenvoudig…..
Onze redactie was in gesprek met 
Dorien Kerssens (-Winder) team-
leider/uitbater van Horeca “Vrede-
burg”, op de bovenverdieping van 

Op het moment dat de redactie dit 
schrijft is het dinsdag 31 augustus, 
de meteorologische zomer is voor-
bij…., jammer, ja, wat was het eigenlijk 
voor zomer? De laatste jaren zijn we 
zo verwend geraakt door mooie en 
warme zomers, dat je bijna vergeet, 
dat het ook wel eens sterk wissel-
vallig kan zijn. En dat is het echt wel 
geweest. We hebben mooi en warm 
weer gehad, echt strandweer en 
heerlijk fiets- en wandelweer. Maar 
we hadden ook water, soms heel veel 
water. En dat was nog plaatselijk sterk 
verschillend. Ernstige overstromin-
gen in het heuvellandschap van Lim-
burg met buiten de oevers tredende 
rivieren en beken, huizen, bedrijven, 
alles onder water, hier en daar meer 
dan 100cm. hoog, wat een ramp als je 
dit treft. In het weekeinde van 18/20 
juni werd ook onze regio ernstig ge-
troffen, straten blank, riolen liepen 
over, putdeksels kwamen los, alle ri-
oolresten kwamen op straat en in het 
oppervlakte water. De gewassen op 
het land hebben ernstig geleden, hier 
en daar is alles letterlijk verzopen en 
kon de oogst worden afgeschreven. 

Grote schades en nu de strijd met de 
verzekeringen om vergoedingen bin-
nen te krijgen.

Water en natuur
Het vele water heeft geleid tot een 
verhoging van de grondwaterstand, 
dat was ook hard nodig na al die dro-
ge zomers. Daar waar landerijen on-
der water kwamen staan dringt het 
water langzaam door naar de diepere 
lagen, Een goede ontwikkeling. Op 
dit moment ervaren we weer enkele 
droge weken, echter nu droogt de 
grond niet zo snel meer uit. De zon 
staat lager, de bodemtemperatuur 
daalt licht, minder verdamping.

Hortensia jaar = hortensiaweer
Opmerkelijke groei en vooral bloei 
van hortensia’s in dit jaar. Nog zel-
den is de bloei zo rijk en uitbundig 
geweest als dit jaar. Kennelijk houden 
de hortensia’s van dit wisselvallige 
weer. In  alle kleuren en maten staan 
de grote bloemen nu nog te pronken 
op de planten. In onze regio’s veel 
in rood, roze en wit, kom je meer in  
veengebieden, dan zie je de horten-

sia’s vaak in de kleur blauw. Dit heeft 
met de grondsoort te maken. Een 
prachtige en gemakkelijke plant, bijna 
niet vatbaar voor ziektes of luizen en 
eenmaal geplant komt de plant elk 
jaar groter en rijker terug. Als je de 
bloemen helemaal laat uitbloeien dan 
veranderen die in “papieren” bloe-
men, bij een beetje vorst in de winter 
vormt zich op de bloemschermen 
heel mooie zgn. rijp = ijskristallen. Een 
hortensia die u in pot gekocht heeft 
kan na binnen gebloeid te hebben ge-
makkelijk in de tuin geplant worden, 
ze zijn volkomen winterhard, even de 
bloemen er uit knippen en licht te-
rugsnoeien. Jarenlang plezier zal het 
resultaat zijn.

Dahlia’s
De dahlia, oorspronkelijk afkomstig 
uit Zuid Amerika, gedijt goed in West 
Europa, een warmteliefhebber en 
heeft genoeg aan schrale grond, wei-
nig water. Door de wisselvalligheid 
van het weer komen de dahlia’s dit 
jaar iets minder uit de verf, minder 
bloei en ook iets minder groei. Het is 
een dankbare tuinplant en snijbloem, 

hoe meer je snijdt, des te meer bloe-
men gaat de plant geven. Dankbaar 
ook, want de plant bloeit tot de 
eerste vorst. Wel daarna rooien  en 
vorstvrij bewaren. De wortelknollen 
die voor bijna 95% uit water bestaan 
kunnen weinig vorst verdragen.

Onze groente- en bloementuin
Het onkruid groeide dit jaar ook we-
lig…., schoffelen en wieden, een bij-
na dagelijkse klus. Alles direct op de 
composthoop voor de natuurlijke re-
cyling. De oogsten waren wisselend, 
het was niet een echt bonenjaar, die 
houden van warmte en droog weer, 
toch zijn we niet ontevreden. Na de 
rijke bloei van de pioenrozen kwamen 
de Delphiniums, en nu de dahlia’s. 
Ook goede bloei in goudsbloemen en 
zinnia. En niet te vergeten de heer-
lijk geurende Lathyrus odoratus. We 
laten enkele planten doorbloeien en 
groeien voor zaadoogst voor het vol-
gend jaar. Dit mengen we weer met 
enkele pakjes gekocht zaad, je krijgt 
steeds mooiere kleuren in het meng-
sel.
Als we denken aan de komende 
winter dan zien we de volgende ge-
wassen sterk groeien: rode bieten 
(langwerpige/cilindrische en ronde), 
winterwortelen, witlof en niet te 
vergeten boerenkool. Deze gewas-
sen groeien uitstekend bij dit weer-
type en er is genoeg water gevallen 
en in de grond aanwezig. Vanaf half 
september denken we te kunnen 

beginnen met de oogst van eetbare 
pompoenen. Zodra de hals = tussen 
blad en pompoen sterk “verkurkt” is 
dan kun je de pompoenen gebruiken. 
We zijn vaak heerlijk buiten bezig, in 
de natuur, veel frisse lucht en goed 
voor lijf en  leden. Op zijn tijd even 
in de zonnestoelen, met koffie en wat 
lekkers, en genieten van alles om ons 
heen in de lucht en op het land.

De dieren om ons heen….
Als we in de tuin zijn, dan staan we 
“tussen” de koeien, kalveren en scha-
pen. In de lucht krioelt het van de 
boerenzwaluwen, de gierzwaluwen 
zijn alweer vertrokken naar Afri-
ka, de buizerds cirkelen hoog in de 
lucht met hun soms fluitende klage-
rige geluid. “Vliegen” op de thermiek. 
De sperwer vliegt langs de bosrand 
op jacht naar een prooi, vaak een 
duif. In het bos horen we de groene 
specht “lachen” Op de achtergrond 
het geluid van de halsbandparkieten, 
de exoten die veel kabaal maken en 
heel snel kunnen vliegen. In het wei-
land, de kieviten, wulpen, meeuwen 
zodra de boer gaat mesten of het 
land bewerken, kortom een eldora-
do. Enorme groepen foeragerende 
spreeuwen, en heel veel ganzen…..Ha-
zen rennen als kinderen achter elkaar 
aan, het lijkt wel een ren- en stoeispel. 
Als je ogen en oren openzet en houdt 
dan is het echt genieten.

Kees G. Kroone

Pompoenen

Hortenisia’s in volle bloei

de fraaie stolpboerderij aan de Dus-
seldorpweg/hoek Vredeburglaan. Do-
rien zegt ons dat zij een heel moei-
lijk jaar achter de rug hebben. Geen 
party’s, geen bruiloften, geen verjaar-
dagen, geen vergaderingen, kortom 
overal waar publiek gewend is heen 
en weer te lopen, elkaar te ontmoe-
ten, daar kom je tenslotte voor, werd 
abrupt een streep door gehaald door 
de (overigens begrijpelijke) Rijksover-
heid beperkingen. De overheid stak 
wel een helpende financiële hand 
toe, maar je mist ook je publiek zegt 

Dorien. Je team staat altijd klaar om 
gasten te verwennen, eigen catering 
en ook aangeleverde catering bleef 
achterwege, vele annuleringen of uit-
stel met een jaar. Al met al, als je ach-
terom kijkt een moeilijk jaar. Dat geldt 
ook overigens ook voor alle toeleve-
ranciers van de horeca. Echter Do-
rien en haar team zijn niet van plan bij 
de pakken neer te blijven zitten.

In de startblokken dus!
Het gehele team staat te popelen om 
weer groepen gezellige mensen te 
ontvangen. Bent u voornemens een 
feest te organiseren? Neem dan ge-
heel vrijblijvend contact op met Do-
rien en bespreek de mogelijkheden. 
Overigens heeft u geen feest, maar 
b.v. een overlijden/afscheid/uitvaart 
van een dierbare, ook hier heeft “Vre-
deburg” vele mogelijkheden voor u. U 
mag altijd van tevoren ook de zaal  en 
de accommodatie bekijken als u die 
nog niet (goed) kent. Het gebouw 
beschikt over een grote toegang trap, 
maar ook over een uitstekende per-
sonenlift, dus jong/oud geen enkel 

probleem, het gebouw is voor elke 
leeftijd toegankelijk. De zaal beschikt 
ook over een beamer en een groot 
projectiescherm en een uitstekende 
geluidsinstallatie.
Middels een laptop kunnen  ook beel-
den/films worden vertoond. Dorien 
en het team kunnen mooie buffetten 
voor u verzorgen, alles is bespreek-
baar. Dat betekent dus ook prima 
vergaderfaciliteiten

Filmavonden
Binnenkort gaat er op vrijdag weer 
eenmaal per maand een film ver-
toond worden. Er zullen in “Vrede-
burg” flyers voor u klaar liggen met 
titels en data van de voorstellingen. 
Op de website van de Stichting Wel-
zijn Ouderen kunt deze informatie 
ook vinden.

Bel gerust eens met Dorien (072) 5 
05 19 50 (= altijd bereikbaar, u wordt 
eventueel doorgeschakeld!), een af-
spraak is snel gemaakt.

Kees G. Kroone

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

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

Like & Dine
Like onze Facebook- of Instagram- 
pagina en tag drie vrienden die vervolgens 
Hopman ERA Makelaars liken en ga met 
elkaar uit eten. Elk kwartaal maakt u kans 
op een dinerbon voor 4 personen.

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

Like & Dine

Maak kans op 
een diner voor 

4 personen!

In 2021 vieren wij een jaar lang feest!

Deurportet

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

Sponsoractie
Als u een succesvolle transactie via Hopman ERA Makelaars
afrondt schenken wij een bedrag van € 40,00 namens u aan
een goed doel van uw keuze. De Hopman 40 jaar sponsoractie
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.

Deurportret

Scan de code voor meer informatie over onze acties
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Nieuwe vergistingsketel
In de week van 15 augustus heeft 
Transportbedrijf Zandbergen vanuit 
België, waar de geheel roestvast sta-
len vergistingstank is geproduceerd, 
deze in top conditie afgeleverd bij de 
brouwerij aan de Achterweg in Lim-

men. In de komende weken wordt 
de ketel geplaats en geïnstalleerd en 
daarna in bedrijf genomen. De capa-
citeit van de ketel, gewicht 700 kg., is 
2.600 liter, dat is 600 liter meer dan 
de tank die vervangen wordt. Deze 
tank was aan het einde van ‘zijn  latijn’. 

De totale capaciteit om te brouwen 
bedraagt nu 8.600 liter. Elke vergis-
tingstank in de brouwerij brouwt een 
eigen specifiek brouwsel – biersoort. 
Er is nu gekozen voor productie van 
een tank in Europa, omdat import 
vanuit China door de sterk gestegen 
vrachtprijzen voor zee containers 
bijna onbetaalbaar is geworden. Het 
bijzondere aan deze tank is ook dat 
de gebruikte lastechniek van aan- en 
afvoerleidingen zgn. sanitaire lassen 
zijn. Dat wil zeggen de binnenzijde 
van de las is “spiegelglad, dit om te 
voorkomen dat bij oneffenheden in 
het rvs oppervlak er bacteriën zich 
zouden kunnen nestelen die  de kwa-
liteit nadelig zouden kunnen beïn-
vloeden. De bijpassende appendages 
zijn van een ongekend hoge kwaliteit, 
dit alles i.v.m. HACCP voorschriften. 
Ook is de tank voorzien van een CE 
Europees keurmerk. Een mooie aan-
winst in het brouwproces. De oude, 
versleten tank gaat uiteraard in de 
recycling.

Covid-19 Corona perikelen
Brouwer Kees Koot geeft aan dat het 
vanaf februari 2020 tot en met nu 
een moeilijk jaar is geweest voor de 
brouwers. De omzet bij de horecabe-
drijven stortte volledig in. De omzet 
bij de slijters bleef gelukkig stabiel 
of nam zelfs toe. De horeca sector 
werd hard geraakt en is nog niet vol-
ledig hersteld. Ook het Proeflokaal 
in de museale hoek werd gesloten 
en er waren geen bierfestivals/proe-
verijen. Waarschijnlijk komt er toch 
een Noord-Hollands Bierfestival in 
Alkmaar in oktober 2021. Op termijn 
staat dit zeker in het Noord-Hollands 
Dagblad.
 
Proeflokaal weer open
Goed nieuws, mits alles ook goed 
gaat met de bestrijding van Coro-
na, maar de planning is om zondag 
17 oktober a.s. vanaf 15.00 uur het 
Proeflokaal Dampegheest te herope-
nen. Een prachtige ruimte, waar veel 
frisse lucht in en uit kan en de buiten-
deur bij goed weer gastvrij wagenwijd 
openstaat. Alle Dampegheest bieren 
kunnen worden gedronken en met 
elkaar besproken. Een echte vrien-
den/vriendinnen ontmoetingsplaats, 
tijd om te genieten van een mooi 
glas bier en een goed gesprek, daar 
kom je tenslotte voor. Tip: kom op 
de fiets! Hier, voor uw agenda nog 
even de data voor de rest van het jaar 
2021: steeds op de derde zondag van 
de maand, behalve in juli en augustus, 
vanaf 15.00 uur. 

Imperial Russian Stout
In dit jaar heeft Brouwerij Dampeg-

Brouwerij Dampegheest
blijft altijd innoveren

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 

De colleges van Castricum en Hei-
loo hebben deze maand de eerste 
resultaten van het nieuw ingevoerde 
grondstoffenplan gekregen.

De eerste resultaten zijn positief en 
hoopgevend. Wethouder Peter van 
Diepen van de gemeente Heiloo: “Ik 
ben onder de indruk van de eerste 
cijfers. De verwachting was dat de 
hoeveelheid restafval in het eerste 
jaar iets zou afnemen.  Maar de cij-
fers van de eerste maanden van 
2021 laten zien dat er rond de 45% 
minder restafval wordt opgehaald 
dan in dezelfde periode vorig jaar. 
Als deze lijn zich voortzet, dan nade-
ren we aan het einde van dit jaar al 
de 100 kilo per persoon per jaar. Dit 

is een mooi begin van een nieuwe 
start.”
 
Minder restafval en meer plastic
Daar waar het restafval fors is afge-
nomen, neemt het pmd-afval enorm 
toe in beide gemeenten. PMD staat 
voor plastic, metalen verpakkingen 
en drankenkartons. Hiermee pres-
teert Castricum ruim boven het 
gemiddelde in vergelijking met an-
dere gemeenten. De hoeveelheid 
gft-afval is nagenoeg gelijk gebleven. 
Het aanbiedpercentage, dus hoe 
vaak inwoners hun rolcontainer bui-
ten hebben gezet, laat zien dat de 
pmd-containers veruit het vaakst 
worden aangeboden. Deze worden 
bijna elke inzamelronde aan de weg 

gezet. Restafval wordt significant 
minder vaak aangeboden. Gemid-
deld zetten inwoners in de eerste 
drie maanden van 2021 de restafval-
container iets meer dan de helft van 
de inzamelrondes aan de weg. 

Impact corona
De start van het grondstoffenplan 
was middenin de coronacrisis. Dat 
heeft zeker impact gehad op de af-
valinzameling. Door het thuiswerken 
en online winkelen was er veel meer 
afval, zoals oud papier en karton. 
Paul Slettenhaar, wethouder van 
Castricum, legt uit: “We hebben 
extra papiercontainers geplaatst en 
de ophaalfrequentie verhoogd. Ook 
vroegen we de inwoners om niets 

naast een volle container te plaat-
sen, maar mee te nemen naar een 
andere container of in te leveren bij 
één van de milieustraten. Dat is over 
het algemeen goed gegaan.”
 
Evalueren en verbeteren
Beide wethouders zijn het erover 
eens dat de rest van het jaar moet 
worden gebruikt om alle verande-
ringen kritisch te bekijken. Het doel 
was om het de inwoners zo makke-
lijk mogelijk te maken om hun afval 
goed te scheiden. Nu kijken we of we 
ons daar nog in kunnen verbeteren: 
voldoen onze milieuparkjes, werkt 
het nieuwe ophaalschema en on-
dersteunen we mensen op de juis-
te manier met ons maatwerk, zoals 

bijvoorbeeld de tegemoetkoming 
medisch afval en de voorzieningen 
voor blinden en slechtzienden en 
onze oudere inwoners. Slettenhaar: 
“De afvalinzameling doen we samen 
met Heiloo en Uitgeest. Dat is een 
prettige en fijne samenwerking. En 
noodzakelijk, want we moeten naar 
die 30 kilo restafval per inwoner 
per jaar in 2025. We hebben altijd 
gezegd dat we dit samen met onze 
inwoners moeten doen en we héb-
ben het samen gedaan. Daarom wil 
ik alle inwoners bedanken voor hun 
inzet.”

Eerste resultaten afvalbeleid succesvol

elke zaterdagochtend van half 10 tot 
elf uur (behalve de schoolvakanties).
Denk je nu, dat wil ik wel eens zien!? 
We gaan 11 september het nieuwe 
seizoen starten en er is weer plek 
voor nieuwe Bevers!!! Meld je aan 
via “Proefdraaien” op de site: www.
scoutinglimmen.nl of kom dan ge-
woon 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! (op de foto’s zie je het bos, we 
gingen oa.hutten bouwen tijdens een 
bever-weekend-kamp!)

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

Word jij een Bever
bij Scouting Limmen?

heest voor de eerste keer een Impe-
rial Stout gebrouwen, bijna zwart van 
kleur, maar om het in Dampegheest 
taal te zeggen: “Gatverdamme wat 
lekker”..!  De oorsprong van deze 
bieren ligt in Engeland onder naam 
Porter bieren. Daar zijn  talloze va-
rianten op gemaakt. Dit is een zgn. 
Limited Edition, maar nog wel in 
voorraad! Wellicht nog te verkrijgen 
op de eerstvolgende proefmiddag: 17 
oktober a.s. Brouwer Kees Koot over-
weegt nog om dit biertype opnieuw 
te brouwen in 2022.

Bokkentocht 2021
Als de Covid-19 Corona beperkingen 
het toelaten dan zal er op zaterdag 
13 november 2021 een Bokkentocht 
in Limmen en Heiloo zijn, waaraan ui-
teraard ook Brouwerij Dampegheest 
deelneemt. Bokbieren worden traditi-
oneel eind september/begin oktober 

in ons land gelanceerd. De oorsprong 
van de naam bokbier (bockbier) ligt 
in het noord Duitse stadje Einbeck, 
zie hiervoor Wikipedia onder het 
trefwoord Bokbier. Zeer interessant. 

In totaal werkt men bij de brouwerij 
nu met ong. 15 vrijwilligers, die alle-
maal hun passie hebben gevonden 
in het brouwen van speciale bieren 
en techniek. Door al die disciplines 
te bundelen met gemotiveerde men-
sen heeft de brouwerij alles nu in ei-
gen hand. Wilt u eens iets speciaals 
proberen: koop een geschenkdoos 
met diverse Dampegheest bieren en 
proef ze allemaal lekker thuis. Maar 
dat kan natuurlijk ook in het Proeflo-
kaal: altijd van harte welkom.

www.dampegheest.nl  

Kees G. Kroone

Als de redactie de deur van Brouwerij Dampegheest opent klinkt er een 
vrolijke welkomstnoot: “Leve de man die het bier uitvond”. Het beroem-
de lied van het Cocktail Trio. Het muzikale trio stamt uit 1951, het lied 
“Batje Vier”, stamt uit 1961, teksten en lied zijn uiteraard terug te vinden 
op internet en YouTube. En inderdaad de man (mensen) die het bier uit-
vond verdient een pluim. Er kan gezegd worden dat bier net zo oud is als 
de menselijke samenleving. Helemaal precies weten we niet, maar er zijn 
vindplaatsen van bier en brouwerijen teruggevonden die gedateerd wor-
den op 11.000 voor Christus. Het gebied dat dit bestrijkt, spreidt zich uit 
over het moderne Israël tot Irak, Iran, Syrië en Egypte. De ontwikkeling 
van bieren hebben in de loop der eeuwen veel verbetering ondergaan, de 
huidige brouwerijen werken allemaal volgens stringente veiligheids- en 
hygiëne eisen. Een van de weinige dingen die het nog kunnen bederven 
is het spontaan ontstaan van zgn. wilde gisten. Brouwerij Dampegheest 
heeft het gehele brouwproces, vanaf de inkoop van de grondstoffen, het 
eigenlijke brouwproces tot en met de vulling op fusten en flessen voor 
100% in eigen hand. Mede door een steeds verdergaande automatisering 
en controle van het brouwproces via de computer gestuurde apparatuur, 
temperatuurbeheersing enz.
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Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

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

FruittasBestel onze goed gevulde

op FROODS.nl Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
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BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
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... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

• 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

WWW.ARMOEDEFONDS.NL

MENSTRUATIE
PRODUCTEN  

MOGEN GEEN  
LUXE ZIJN!

HELP ONS!

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,  

Om uw huis op de juiste waarde te taxeren, willen we er alles van weten. 
Hoe zijn de omgevingsgeluiden, zowel overdag als ‘s nachts. Hoe is de 
sfeer in huis? Wat zijn de unieke aspecten ervan? Is er groen in de buurt? 
Openbaar vervoer? Scholen? Om al deze aspecten zelf te ervaren, komen we 
eventueel een verjaardag vieren. Wilt ook u de beste taxatie voor uw huis, 
bel dan met Mark Admiraal 072  505 14 64.

Om uw huis zo goed mogelijk te 
taxeren, gaan we nogal ver

Sterk in huiswerk

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


