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Met leuke

kleurplaat!

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

BUCH-gemeenten lanceren
pakket noodmaatregelen
De BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) komen
met een gezamenlijk aanvullend pakket aan maatregelen om inwoners,
ondernemers en andere partijen te ondersteunen die getroﬀen zijn door
de coronacrisis. Uitgangspunten van het pakket zijn hulp voor iedereen
die dat nodig heeft, snel oppakken van de aanvragen die binnenkomen
en oog voor de nood van de mensen die een aanvraag indienen. De vier
colleges van De BUCH hebben vandaag besloten om het pakket ter beschikking te stellen. Mensen kunnen er meteen een beroep op doen. Ieder
college legt eigen accenten bij de maatregelen.
Onzekere tijden
De vier colleges kunnen zich levendig
voorstellen dat veel inwoners en ondernemers het water aan de lippen
staat. Daarom willen ze als BUCH-gemeenten snel iets voor hen doen.
Met het pakket dat ze hebben samengesteld, proberen ze zo veel mogelijk
inwoners en ondernemers te steunen in deze onzekere tijden.
De maatregelen van De BUCH zijn
een doorvertaling van de landelijke
maatregelen. Voorbeeld is uitstel van
de inning van (water)toeristenbelasting. Voor deze belasting geldt dat
de aanslagen pas in juli worden verstuurd. Bovendien kunnen mensen
die in betalingsproblemen komen,
afspraken op maat maken over het
betalen van OZB, rioolbelasting en/

of afvalstoffenheffing. Zowel particulieren als ondernemers kunnen
maatwerkafspraken maken over bijvoorbeeld uitstel van betalen. Is dat
het geval, dan wordt daar geen rente over geheven. Aanmaningen en
dwangbevelen worden niet verstuurd
tot juli. Ook voor het betalen van
huur of pacht kunnen mensen een
betalingsregeling treffen. Ondernemers of particulieren die bouwleges
moeten betalen, kunnen daar op verzoek uitstel voor krijgen.
Geld terug
Ondernemers in de evenementenbranche en ook bewoners die leges
hebben betaald voor een evenement
dat door corona is afgelast, kunnen
dit bedrag terugkrijgen. Dat geldt ook

voor mensen op de markt; zij hoeven
tot juli geen marktgeld te betalen als
zij daar een verzoek voor indienen.
Individuele ondernemers kunnen een
aanvraag doen voor een bijstandsuitkering als zij met hun bedrijf te weinig
inkomsten genereren.
In de categorie ‘andere maatregelen’ staan zaken als het continueren
van lopende bouwwerkzaamheden
en het vervroegen van onderhoudswerkzaamheden die de gemeenten
laat uitvoeren. Ten slotte gaan de lopende aanbestedingsprocessen van
de gemeenten door, zodat er geen
stilstand komt in werkzaamheden in
de nabije toekomst.
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Nuyens Tuin & Groen Shop:
Hét Tuincentrum bij u in de buurt!
Nuyens Tuin & Groen Shop heeft
een lange historie. In 1899 gestart als
zaadhandel en in de loop der jaren
uitgegroeid tot een toonaangevend
toeleveringsbedrijf voor de land- en
tuinbouw.
Tuinplanten
In 2006 is er een omslag gemaakt naar
de particuliere- en hoveniersmarkt en
heeft zich daarin een stevige marktpositie verworven.
Onlangs is de Afdeling Tuinplanten
behoorlijk uitgebreid met een groot
assortiment bomen, heesters, vaste
planten, fruit- en groentenplanten en
ook vele soorten eenjarige zomer-

bloeiers. Limmen is door deze uitbreiding een volwaardig tuincentrum rijker
geworden!
Veelzijdig
De ervaren medewerkers staan u met
raad en daad terzijde en kunnen u op
allerlei gebied adviseren. U kunt u er
ook terecht voor uw tuingereedschappen, werkkleding, groente- en bloemzaden, bloembollen en alle andere tuin
gerelateerde artikelen.
U bent van harte welkom om ons uitgebreide assortiment te komen bekijken. Houdt u wel gepaste afstand? Wij
zien u graag!

Alleen samen
De vier colleges zijn van mening dat
ze een samenhangend pakket aan
maatregelen hebben vormgegeven.
“We kunnen de gevolgen van het uitbreken van de coronacrisis niet voorkomen, maar wel enigszins verlichten.
Dat is het doel van deze maatregelen.
Om uit de coronacrisis te komen,
moeten we samen optrekken. Alleen
samen krijgen we corona onder controle.”

Denkt u wel om voldoende afstand...

Peter Dekker zorgt zondag 26
april voor een vrolijke noot!
Levenskunstenaar,
tekstschrijver,
zanger en gitarist, entertainer, Goedheiligman, stalspreekmeester bij de
Goedheiligman en daarnaast ook nog
(huis)schilder, echtgenoot en vader,
wat een veelzijdigheid heeft deze
man in zich. En altijd blij en opgewekt.
Deze week belde hij met onze redactie en bracht daarbij een muzikaal en
ludiek idee naar voren. Het weekeinde van 25 april a.s. zou immers in het
teken staan van de Bloemendagen
Limmen en Koningsdag. Echter door
de huidige Corona restricties kunnen
deze evenementen helaas dit jaar
niet plaatsvinden. Dat zal er echter
heel veel mensen niet van weerhouden om toch even door en rondom
ons dorp en de regio (achter elkaar)
te fietsen, of te wandelen, met ge-

paste afstand, en te genieten van alle
bloemenpracht, de weidevelden, de
schapen en lammetjes, de duinen etc.
Het idee van Peter is namelijk om op
ZONDAG 26 APRIL een muzikaal optreden te verzorgen in zijn tuin. Het
adres is Oudeweg 1, gemakkelijk per
fiets en te voet bereikbaar, bovendien is de Oudeweg bijna autovrij, het
is immers geen doorgaande straat,
maar wel voor fietsers en voetgangers. Zijn optreden met twee liedjes,
t.w. “Bloemendagen in ons dorpje
Limmen” en “Fietstocht in en rondom Limmen”. Het optreden zal 8/10
minuten zijn. Vanaf de straat kunt u
dan genieten van zijn optreden dat
op elk heel; uur begint van 12.00 tot
17.00 uur, en dat alles uiteraard met
respect voor elkaar en gepaste af-

EetBarLekker in coronacrisis
Maandagochtend 16 maart... ik word
wakker met een kater terwijl ik toch
zowat geen druppel heb gehad. De
kater heet Corona, helaas hebben wij
ook onze deuren moeten sluiten wat
inmiddels bij het uitkomen van deze
LOV krant bijna 6 weken terug is.
Om ons staande te houden hebben
we meteen met de keukenbrigade
een afhaal/bezorgkaart gemaakt om
dat 1ste weekend hiermee meteen
van start te gaan. We wisten niet
wat er gebeurde zoveel bestellingen
en wat voelde we ons gesteund en
nog steeds! Waar een klein dorp dan
weer heel groot in is.
Terwijl ik dit schrijf hoop ik dat Mark
Rutte afgelopen dinsdag de regels

heeft versoepeld (ben bang van niet)
en dat we op gepaste afstand toch
weer kunnen genieten. Maar we zijn
in ieder geval niet stil blijven zitten,
we zijn met onze mobiele vrijmibo
door het dorp gegaan om iedereen
te bedanken voor de steun. Het deed
ons goed om weer een heleboel mensen even gesproken te hebben want
wij missen het net zo erg als jullie!!!
U kunt tevens bij ons het bar lekkere
kissie bestellen en u krijgt heerlijke
warme en koude hapjes op afspraak
thuisbezorgd!! In dit lekkere kissie
zitten 6 variërende speciaal biertjes
of 3 speciaal biertjes met 1 fles wijn
of alleen 2 flessen wijn. Bij de koude
hapjes zit een variatie van kaas/rau-

Stem online op Instagram...

stand. En we gaan uiteraard uit van
heel mooi weer. De Oudeweg ligt
schuin achter sporthal “De Enterij”.
Wilt u alvast een voorproefje van de
talenten van Peter Dekker? Ga naar
YouTube en tik in bij zoeken: Peter
Dekker Limmen. Veel plezier en kom
gezellig langs aan de Oudeweg 1.
Er is voldoende ruimte aan de Oudeweg, echter neem alstublieft wel
voldoende afstand van elkaar en
als er tien mensen staan probeer
dan een uur later nog even terug
te komen. Voor uw en onze eigen
veiligheid!
we ham/vijgen/gedroogde worst/gemengde olijven/zongedroogde tomatjes/nootjes. De warme hapjes zijn
een variatie van bitterballen/kaastengels/vlammetjes etc. Deze heerlijkheid kan je bestellen via 0725051313
of 0654235682 (bel, app).
EetBarLeker op SBS 6
Er zijn ook filmopnames geweest bij
eetBarLekker voor de corona crisis
voor het SBS 6 programma Holland
van Boven. Deze worden uitgezonden
op zondag 26 april van 15.00-16.00 en
worden herhaald op zaterdag 2 mei
van 12.30 tot 13.30.
Wij willen u hartelijk bedanken voor
al u steun en als we het overleven
weet ik zeker dat we hier vele malen
sterker uitkomen...
Lieve groet, Team eetBarLekker

Wat wordt de nieuwe
mascotte van Conquista?
Afgelopen februari heeft Conquista
een oproep aan de kinderen in Limmen gedaan om een ontwerp voor
een mascotte te maken. Na deze oproep zijn veel prachtige inzendingen
ingeleverd. Zodra Conquista weer
open is ligt er een presentje klaar
voor alle kinderen die een ontwerp
hebben gemaakt. Uit de inzendingen
hebben de medewerkers van Conquista hun twee favoriete ontwerpen
gekozen. Nu vragen zij jouw hulp om
de uiteindelijke keuze te maken. Wie
wordt de nieuwe mascotte van Conquista? Wordt het Suzette’s kleurrijke fantasiedier of valt het artistieke
palet van Joep meer in de smaak? Jij
kunt nu stemmen en helpen de mascotte te kiezen. Ga naar de Instagram

pagina van Conquista en stem via de
poll op jouw favoriet! Het ontwerp
dat gekozen wordt zal verder uitgewerkt worden tot een real life mascotte. Deze zal aanwezig zijn bij de
grote evenementen in Limmen zoals
de Avondvierdaagse, Timmerdorp en
Roefeldag. Mocht je geen Instagram
hebben maar wel graag willen stemmen, stuur dan een berichtje met
jouw keuze naar info@conquista.nl.
Ouders die handig zijn met het maken van kleding kunnen zich via dit
mailadres aanmelden om te helpen
met het creëren van het gekozen
ontwerp. Het team van Conquista
wenst jullie veel succes en ze zijn erg
benieuwd wie de nieuwe mascotte
gaat worden!

Bloembinderij SUUS
gaat binnenkort verhuizen
In het volgende nummer komen wij
uitgebreider terug op de verhuizing
van Bloembinderij SUUS, nu al 20
jaar gevestigd in het pand Kerkstaete, hoek Kerkweg-Dusseldorperweg,
recht t.o. de Corneliuskerk. Waar
gaan zij naar toe: Kerkweg 29a, het
vroegere pand van Drogisterij Aker.
Daar krijgt men een winkel van 160
m2 (nu 70 m2). Er is nu nog opslag
in Heiloo, straks komt alles onder één

dak met maar liefst 130 m2 opslag
en verwerking, plus bedrijfskantine,
toiletgroepen etc. Op dit moment
wordt het pand ingrijpend verbouwd
door Bouwbedrijf C. Bos b.v. (zie ook
reportage op pagina 8 en 9).
De GRAND OPENING is gepland voor
begin juni 2020. Dus meer nieuws in
de volgende LOV krant, iets om naar
uit te zien!
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Volop
in
beweging

Mu z Ie kwe rk p L a a t S L i m m en
De muziekschool voor alle leeftijden,
beginners, gevorderden,
klassieke, jazz-en popmuziek

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

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

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

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

Telefoon 072 - 505 30 09
• sanitair
• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing

TOM VAN LEEN
• service en onderhoud
SCHILDERWERKEN
06 20 71 13 32 | Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

DIBO

INSTALLATIETECHNIEK
“Uw partner in duurzame techniek”

06 20 71 13 32 | Limmen

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

Logic will get you from A to B
Imagination will take you everywhere...
Albert Einstein

... voor
kleurrijk
drukwerk!

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES
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LIMMER KROOST

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 wíj 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!

‘BABY VAN DE
MAAND’

Door loting is Zoë Feline Kappen ‘Baby van de maand’ geworden! De baby van de maand krijgt: een waardebon van
50 euro beschikbaar gesteld door Studio Welgraven en een waardebon voor een heerlijk ijsje voor pappa en mamma
en evt. broertjes en zusjes bij Joey’s IJssalon.

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!
IJssalon

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 even een mail naar redactie@lovkrant.nl om een afspraak
te maken).

Rijksweg 31A

Zoë Feline Kappen
– Geboren op 10 januari 2020 –

Dochter van Mark Kappen en
Sabine Kappen-Tijm, zusje van Milan

Daaf Winder

Daniek Anna Hes
– Geboren op 25 maart 2020 –

– Geboren op 13 februari 2020 –

Zoon van Menno Winder en Sophie Admiraal,
broertje van Sepp en Mees

Dochter van René en Suzanne Hes,
zusje van Isabel

Zoon van Steffanie Wensink en Bart Winder

– Geboren op 29 maart 2020 –

onderscheiden zoals zoet, zuur, zout
enzovoort. De kinderen praten over
eten en vertellen of ze iets lekker of
vies vinden. De tafel wordt gedekt en
natuurlijk worden er liedjes gezonden
over dit thema.
U kunt thuis ook met het thema aan
de slag door bijvoorbeeld het liedje
‘Smakelijk eten, smakelijk drinken’ te
zingen voor een tafelmoment. U kunt
ook uw kind laten meehelpen bij het
dekken van de tafel. Uw kindje moet

Mik Dirkson

Wij bezoeken u nog steeds thuis voor
een persoonlijke uitvaartbespreking
maar u kunt er ook voor kiezen om
dit in ons afscheidscentrum te doen.

Afscheidscentrum
De Swaen Limmen
De 24 uurskamers, rouwbezoek, en
afscheidsbijeenkomsten blijven doorgaan met inachtneming van de bovenstaande veiligheidsvoorschriften.

Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

Lars Kaminski

– Geboren op 11 februari 2020 –

– Geboren op 12 februari 2020 –

Zoon van Theo en Sofie Dirkson

Zoon van Stefan Kaminski en Pascalle Konijn

In dit thema komen onder andere de
volgende woorden spelenderwijs naar
voren: Eten, opdrinken, koken, bakken,
proeven, honger, afruimen, de beker,
het bord, de boterham, de buik, het
zout, de soep, gezond, zuur, lekker,
veel, weinig. Door de woorden van dit
thema te benoemen vergroot je de
woordenschat van je kind.

Afscheidscentrum De Swaen
Limmen

Het zijn bijzondere tijden... Een dierbare komt misschien te overlijden en
is wellicht besmet met het coronavirus... Wat moet ik doen? U meldt het
overlijden op dezelfde manier. Vermeld daarbij wel dat het mogelijk is
dat uw overleden dierbare besmet is
met het Coronavirus.

studio

welgraven.nl

goed nadenken of er evenveel bekers
als mensen zijn.

Heeft u vragen over opvang bij Kits
Oonlie of wilt u een keer komen kijken? Neem gerust contact op met de
Centrale administratie van Kits Oonlie
door te bellen naar 072-5323576 of
door het sturen van een e-mail naar
info@kits-oonlie.nl.

Veiligheidsvoorschriften uitvaart
Voor iedereen geld de 1,5 meter
afstandsregel, dus ook voor alle
bezoekers aan crematorium, begraafplaatsen en uitvaartcentra. Bij
uitvaartplechtigheden mag het gezelschap niet groter zijn dan 30 personen en mogelijk besmette personen
worden geacht thuis te blijven. Als we
allemaal deze regels in acht houden
dan zorgen we er samen voor dat
de uitvaart rustig en respectvol zal
verlopen. Wat niet meer mag is het
gebruikelijke condoleren na de afscheidsbijeenkomst.

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

Abel Winder

Eet smakelijk...
In de maand april zou het thema bij
de kinderdagverblijven “Eet smakelijk”
zijn, maar door de gekke tijd waar we
in leven, is het thema opgeschoven.
Op het moment dat Kits Oonlie haar
deuren weer opent voor alle kinderen,
zal het thema alsnog worden aangeboden.
In dit thema staat ‘eten’ centraal. De
kinderen ruiken en proeven eten en
maken ook zelf gerechten. Hierdoor
leren ze de verschillende smaken te

D e ru b riek
Limmer K ro o s t
is p owered by:

Er kunnen helaas tijdelijk geen condoleances plaatsvinden in het afscheidscentrum.
Thuisopbaringen zijn ook nog steeds
mogelijk. In een persoonlijk gesprek
kunnen wij u daar ook goed over informeren.
Mag iemand uit een risicogroep (zoals
mensen met een verzwakt immuunsysteem) naar de uitvaart komen?
Het is uw eigen verantwoordelijkheid
om bij een uitvaart aanwezig te zijn
maar het wordt u wel afgeraden!
Uitvaartverzorging Formanoij, Afscheidscentrum de Swaen, Schipperslaan 4, 1906 BG Limmen. Tel. 0611536587 / www.uvdf.nl / info@uvdf.nl

WEGENS CORONA MAATREGELEN IS DE
JAARMARKT LIMMEN HELAAS GEANNULEERD!

DICX rijschool
staat in de startblokken...
Na de afgelopen periode waarin vele
bedrijven, waaronder ook de rijscholen, noodgedwongen hun activiteiten
hebben moeten staken. Staat Dicx
auto- & motorrijschool te popelen
om weer aan de slag te gaan. Wanneer we weer aan de slag mogen, zal
dit niet zonder slag of stoot gaan.
Vanwege de getroffen maatregelen
zijn er vele examens geannuleerd en
zullen deze als eerste weer ingepland
moeten gaan worden. Hierdoor zullen de leerlingen waarvan de toets
of het examen geannuleerd is, met
voorrang worden ingepland in de
rijles-agenda om er op deze manier
voor te zorgen dat zij goed voorbereid hun examen kunnen doen.
Ook is het inmiddels april en lacht de
lente ons toe. We zijn de laatste tijd
gezegend met mooi voorjaarsweer
en iedereen heeft kunnen zien dat
hierdoor ook de motorrijders weer
de straat op zijn gegaan om te genieten van hun hobby. Ook zij die graag
hun motorrijbewijs willen halen,
staan te trappelen van ongeduld om
te mogen beginnen met hun motorrijlessen. Dicx motorrijschool wil deze
aspirant motorrijders daar graag bij
helpen en heeft hiervoor twee nagel-

nieuwe Kawasaki Z650 lesmotoren
aangeschaft. Deze motoren zijn uitermate geschikt voor het opleiden voor
het motorrijbewijs A (onbeperkt).
Ook heeft Dicx motorrijschool motoren in huis om de opleiding voor
het A1 en A2 motorrijbewijs te verzorgen. Wil je gelijk beginnen met je
motorrijlessen als het weer mogelijk
is ? Meldt je dan nu al aan via e-mail:
info@dicxrijschool.nl
Voor de motorrijders die hun vaardigheden op willen frissen of op een
hoger peil willen brengen. Verzorgt
Dicx motorrijschool voortgezette
rij-oipleidingen in de zin van bochten-trainingen. Helaas is de eerste
training van dit jaar vanwege de corona-maatregelen afgelast en is het op
dit moment nog onzeker of de tweede training wel doorgang kan vinden.
Dicx rijschool blijft echter zoeken
naar mogelijkheden om dit alsnog
mogelijk te maken. Nb. Motorrijders
die bij Dicx rijschool staat ingeschreven worden hiervan via e-mail op de
hoogte gehouden. Zij die niet staan
ingeschreven maar graag via e-mail
geïnformeerd willen worden kunnen
dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@dicxrijschool.nl
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Wist u dat:
... het onzekere tijden zijn en wij voldoende
paracetemol, vitamine-C, Zink, Vlierbessensap en
-tabletten en Quercetin tabletten hebben?
... onze medewerkers u goed kunnen adviseren om uw
weerstand op peil te houden?
... ons assortiment homeopathische producten één van
de grootste van de regio is?
... ook op het gebied van hooikoorts er diverse opties
zijn en wij u daar goed over kunnen informeren?
... we ook veel meer weten over de eikenprocessierups
en wat we daar tegen kunnen doen?
... we haast vergeten dat het binnenkort Moederdag is
en wij een uitgebreide collectie heerlijke geuren en
verzorgingsproducten hebben?
... u bij ons terecht kunt voor gecertificeerde pasfoto’s
voor uw officiële documenten?
... u eigenlijk gewoon eens binnen moet stappen met
inachtneming van de 1,5 meter regel?
DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE
REFORMARTIKELEN
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
UPS VERZENDSERVICE
PASFOTO’S

Hypotheken
en
Verzekeringen
✓ Vaste adviseur
✓ Persoonlijk contact
✓ Altijd bereikbaar
De Drie Linden 2,
1906 EM Limmen
072 743 3743
denise@gtmbfa.nl

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies & Verzekeringen

G&W Drogisterij AKER
Volg ons op

Kerkweg 16 • 1906 AW Limmen
Facebook!
Tel. 072-505 3138 • drogist@drogisterijaker.nl

Met een
accountant
draait u beter..!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

072 - 505 7555
072 - 505 7557
info@valgra.nl
www.valgra.nl
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Goed slapen in deze bijzondere tijd
Wat toch een bijzondere situatie,
regels, richtlijnen en 1,5 meter afstand. Wat 6 weken geleden nog
normaal was mag nu niet meer. En
dat is niet voor niets blijkt uit alle
corona cijfers. Toch knap hoe snel
een mens zich aanpast aan een
nieuwe situatie. Complimenten
aan jullie allemaal. Het is niet niks,
de kinderen thuis, geen bezoekjes
aan opa en oma, geen feestjes en
ga zo maar door. En dan die 1,5 meter afstand, gelukkig hoeft dit niet
met uw partner. Anders zouden we
opeens veel nachtkastjes verkopen
om tussen uw bedden te plaatsen.
Wij zijn heel blij dat men in Limmen
zich goed aan de richtlijnen houdt.
Samen komen we hier doorheen. Het

is bijzonder leuk om van klanten in
onze winkel te horen hoe blij ze zijn
dat wij gewoon open zijn. Het is nu
misschien nog wel meer dan normaal
extra leuk om een nieuw dekbedovertrek te kopen. Even een nieuwe look
in de slaapkamer, heerlijk! Of even
een set handdoeken in frisse voorjaarskleuren voor in de badkamer.
Het zijn juist die kleine dingetjes die
we nu allemaal extra waarderen.
We krijgen de laatste weken meer
mensen met schouder en nekklachten in de winkel. Waarschijnlijk te
herleiden aan het vele thuiswerken.
Waar men op kantoor een ergonomische werkplek heeft zit men nu
de hele dag met een laptop aan de
keukentafel. Dit vraagt meer van uw
nachtrust. Wij kunnen u hiermee pri-

Limmer woningmarkt volop
in beweging
Ondanks de coronacrisis draait de
woningmarkt in onze regio op volle
toeren. Mensen met concrete aankoopplannen zetten deze gewoon
door, zo blijkt uit de laatste cijfers van
de NVM. De krapte op de woningmarkt aan het begin van de crisis, is er
nog steeds en mensen blijven zoeken
naar nieuwe woningen.
In de eerste paar dagen van onze
intelligente lock down, zagen we

sommige mensen even een pas op
de plaats maakten. Na een week “berusting” in deze situatie nam het activiteiten niveau weer toe en zoeken
mensen weer volop naar een nieuw
huis. Het gaat echter wel op een andere manier; de eerste bezichtigingen zijn vaak digitaal en bij de échte
bezichtiging worden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo worden er dus nog steeds huizen aangekocht en verkocht.

Bestel ook de Froods Verrassingstas via de website

ma helpen! Soms is de oplossing een
nieuw hoofdkussen en in andere gevallen moeten we ook kijken naar de
combinatie van uw kussen met het
matras. Gelukkig werken wij vooral
met Nederlandse producten. Neem
bijvoorbeeld de matrassen van Pullman. Met passie handgemaakt door
de vakmensen in de Nederlandse fabriek. Deze matrassen zijn leverbaar
binnen 14 dagen!!!
Hou vol en denk aan elkaar. Kijk een
beetje meer om naar de mensen in
uw omgeving. We mogen onszelf gelukkig prijzen om in zo’n mooi dorp te
wonen. Samen sterk! Stay safe!
Met vriendelijke groet,
Team Slaapkenner Lute
www.slaapkennerlute.nl
Ook in de nieuwbouw staan de ontwikkelingen niet stil. Het grote tekort
op de woningmarkt kan namelijk alleen worden opgelost door de komende jaren te blijven bouwen. In
Limmen wordt daar invulling op gegeven met de bouw van de Limmer
Linten. Zo zagen we o.a. de bouw van
de Magnolia-, Jasmijn- en Lavendellint en onlangs de oplevering van de
nieuwbouw aan het Berken-, Wilgen-,
Amandel, Walnoot en Hazelnootlint.
In deze fraai opgezette woonwijken
worden alle doelgroepen zoals starters, senioren en gezinnen bediend.
De nieuwste woonwijk van de Limmer Linten is het “Amberlint” en betreft 31 bouwrijpe kavels gesitueerd
aan de Kapelweg-Dronenlaantje. Alle
kavels zijn inmiddels verkocht.
De ontwikkelingen op het gebied van
nieuwbouw in de nabije toekomst
gaan door. Bent u starter, senior of
zoekt u een éénsgezinswoning en wilt
u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen ? Maak dan een afspraak
met één van onze makelaars van Rietveld Makelaars en schrijf u in als geïnteresseerde zoeker. Wij houden u
dan op de hoogte!

Froods by Rutger
Wij staan alweer ruim 4 jaar op de
Vuurbaak met kwaliteits groente, fruit,
aardappels èn dagelijks vers gesneden
groente!
Ook hebben wij onze website vernieuwd waar u heel simpel uw bestelling kan plaatsen zodat wij het kunnen
klaarzetten of bezorgen bij u thuis.
De Froods Verrassingstas; die kunt u
dagelijks bestellen via froods.nl Een
tas vol met heerlijk fruit t.w.v. €14,99.
Betalingen doen wij via een Tikkie.
Bedrijfsfruit by Rutger; Wij bezorgen
ook fruit op het werk. Alleen lekker en
goed fruit wat gegarandeerd de hele
week goed blijft. Wilt u het een keer
vrijblijvend proberen? Stuur dan een
mailtje naar rutger@froods.nl
Wij hopen u snel weer te mogen
begroeten op maandag en donderdag
aan onze kraam!
De Froodies

Mooi afscheid helpt de draad
weer op te pakken
Juist in deze tijd waar we meer op
afstand van elkaar zijn, maar misschien
wel dichterbij elkaar dan ooit, hebben uitvaartbegeleiders Yvonne van
Ophuizen en Patty-Lou Leenheer de
handen ineengeslagen.

Yvonne: “Wij bieden u daarbij stap
voor stap ondersteuning en geven
advies over alle mogelijkheden.” Hierbij
houden we ook rekening met specifieke culturele bijzonderheden of duurzame wensen

Beide zijn veteraan op het gebied van
de uitvaartverzorging en expert in het
regelen van een crematie of begrafenis. Door jarenlange ervaring en actief
te luisteren naar wat echt belangrijk
is, staan zij garant voor een waardevol
afscheid.

Patty-Lou: “Samen zijn we er voor
iedereen, ongeacht geloof of achtergrond”. De dagen voor de uitvaart
zijn een emotionele periode, waarin
tegelijkertijd ook veel praktische zaken
geregeld en georganiseerd moeten
worden..
Yvonne van Ophuizen uitvaartverzorging en Patty-Lou gaan elkaar versterken in raad en daad. Actief in Limmen,
Castricum en de wijde regio, oprecht
geïnteresseerd in uw verhaal, creatief
in de aanpak. We doen wat we afspreken, zijn benaderbaar en betrokken.
Een kennismakingsgesprek is kosteloos, dus wilt u meer informatie, advies
of gewoon kennismaken, bel dan
gerust: 072 505 5740 of 06 235 82 577.

Rietveld Makelaars

Brouwerij Dampegheest optimistisch ondanks
de huidige crisis
Limmens eigen brouwerij
“Dampegheest”, gevestigd aan
de Achterweg, dichtbij waar vroeger het slot “Dampegheest” heeft
gestaan floreert ondanks de huidige Corona crisis. Eerlijkheidshalve
zegt brouwmeester Kees Koot, is de
productie gehalveerd, de horeca in
ons land ligt volledig stil. De verhoudingen horeca/slijterijen was namelijk 50/50. Wat over is gebleven zijn
de verkopen via de vaste slijterijen.
En omdat “Dampegheest” bieren
zich mogen verheugen in een grote
populariteit, gaat de verkoop daar
nog steeds goed.
Jammer genoeg is ook het Proeflokaal
in de Museale Hoek van Limmen nu
gesloten, evenals alle festivals die op
het programma stonden, voorlopig
t/m 31 augustus a.s.
De reden van ons bezoek aan de brouwerij ligt in het feit dat onlangs de
brouwcapaciteit is vergroot van 900
liter naar 2.000 liter per brouwsel, dus
meer dan 100%! Dat betekent dat de
brouwerij aan de steeds toenemende vraag ruimschoots kan voldoen.
Bovendien is er een nieuwe waterzuiveringsinstallatie geplaatst. Het overigens uitstekende leiding/duinwater
wordt door een Osmose behandeling
zuiverder en zachter gemaakt. Daarna
wordt dit water aangepast door mid-

del van brouwzouten aan het soort
bier. Blond bier komt beter tot zijn
recht met zacht water en donker bier
met hard water. Wie denkt dat het
brouwen van bier een eenvoudig klusje is komt al snel tot de ontdekking dat
er heel wat meer bij komt kijken. Het
begint al met goed schoonmaken in
verband met de hygiëne. Er wordt een
beslag gemaakt in een grote ketel, hier
wordt het zetmeel omgezet in suikers,
vervolgens gaat het beslag naar een filterkuip en wordt het beslag gefilterd,
wat in de filterkuip achterblijft heet
bierbostel (alcoholvrij), en dient als
uitstekend veevoeder. Daarna gaat het
terug naar de eerste ketel en wordt
het product ingekookt, waarbij 5/10%
van de vloeistof verdampt. In deze
ketel worden hop en kruiden zoals
b.v. sinaasappelschillen, koriander,
zoethout e.d. toegevoegd, die kunnen
leiden tot bijzondere smaken. In de
derde ketel, genaamd de Whirlpool
gaat het “bier” ronddraaien waarbij
de reststoffen op de bodem neerslaan en een heldere vloeistof overblijft. Daarna wordt alles overgepompt
naar de gistingstanks, waar de suikers
omgezet worden door middel van
gist in koolzuur en alcohol. Het gaat
een maand zgn. lageren, de gist sterft
af en komt als depot op de bodem.
Dan proefdrinken, testen, goedkeuren
en bottelen. Overigens elk brouwsel

Yvonne en Patty-Lou

wordt door een volledig onafhankelijk
laboratorium in Wageningen getest.
Door al deze processen onderscheidt
“Dampegheest” zich van andere bieren en komt er een steeds zuiverder
product uit het brouwproces. De
jaarcapaciteit bedraagt nu maar liefst
100.000 liter.
De brouwerij vult af in flessen van
33 en 75cl., met prachtige kleurrijke
etiketten en ook in kunststof vaten
van 20 liter. Deze vaten zijn volledig
recyclebaar. De flessen en de fusten
kennen geen statiegeld. De brouwerij
maakt maar liefst tien soorten verschillende bieren, van licht tot donker, van zoet naar bitter, voor iedere
smaak is er een lekker bier!
Op dit moment is de lentebock (helaas geen lentebokkentocht dit jaar),
onder de naam “Ut1e Kieft-ai”, met
een percentage van 7% volop overal verkrijgbaar. Een heerlijk fris amberkleurig, lentebier. Nu drinken! De
naam is verwant aan het “vinden” van
het eerste kievitsei in de lente. De
nieuwe vergrote installaties zijn geheel in eigen beheer gebouwd, waarbij Joris Beentjes en Ko Dirkson, veel
hebben bijgedragen in de techniek
en de IC. De brouwerij staat steeds
onder controle van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit, alsme-

Op de foto staat v.r.n.l., de maisch/kookketel, filterkuip en whirlpool.

de van de Douane i.v.m. accijnzen op
de alcohol. De NVWA controleert op
hygiëne en HACCP regels. Belangrijk
voor het zuiver houden van het gehele brouwproces.
Kijkt u ook eens op de prachtige en
duidelijk website: www.dampegheest.nl. Brouwerij “Dampegheest” is
steeds op zoek naar innovatie, nieuwe smaken en trends. Zij gooien altijd

hoge ogen op de landelijke festivals
(helaas nu even niet). Het is te hopen
voor de horeca dat er een versoepeling van de regels komt, dan kunnen
er in de toekomst ook weer festivals
georganiseerd worden.
Geniet van een heerlijk lokaal/streek
bier, maar vanzelfsprekend met
mate!!
Kees G. Kroone
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Autorijles
Autorijles
Motorrijles
Motorrijles
Bromfietsles
Bromfietsles
Theoriecursussen
Theoriecursussen

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Voor
Voorauto,
auto,motor
motoren
enbromfiets
bromfiets

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

Partner van:

Graszoden

1e Kwaliteit tuinaarde,
potgrond, tuinturf, zand,
compost en vulgrond!

leg

an
Tevens vakkundige gazona

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

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 - 072 5051337

6 dagen per week geopend

Wij zijn geopend volgens de gebruikelijke uren.

Nog volop knutselspullen, stoepkrijt en puzzels. Ook weer allerlei buitenspeelgoed in voorraad.

OP DIVERSE SPELLEN 20% KORTING!

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Uw auto, onze schade.
“Klein deukje of forse schade?
Het team van P. Zonneveld neemt
alle zorgen uit handen.”
P. Zonneveld B.V. (team)

Clemens

Jan

P. ZONNEVELD B.V.
RIJKSWEG 49C LIMMEN
WWW.ZONNEVELD-AUTOSCHADE.NL

Jan Jaap

Ralph

Peter

Richard

Ruud

Stef

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

oudeweg 1, 1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
info@schildersbedrijfpeterdekker.nl
www.schildersbedrijfpeterdekker.nl

Informeer vrijblijvend naar wanddecoraties
en decoratieve technieken!

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

Ook in de huidige situatie zijn wij geopend en kunnen u
van dienst zijn om al uw druk- en printwerk te verzorgen!

www.dirkvandersteen.nl

Rijksweg 42a, 1906 BJ Limmen
T 072 - 505 49 57 E info@oersterkreclame.nl W www.oersterkreclame.nl
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Buitendienst werkt hard om onderhoud groen en omgeving netjes te houden

Milieustraten te druk en afval
naast containers
De gevolgen van het coronavirus in de samenleving zijn ingrijpend. De gezondheid van iedereen staat daarbij voorop. De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo proberen in deze moeilijke situatie de dienstverlening zo lang en goed mogelijk in stand te houden. Dit kan alleen
samen met hulp van inwoners. Daarom nogmaals een oproep aan alle
inwoners: stel de afvoer van afval zoveel mogelijk uit. Beperk dit tot het
hoogst noodzakelijke, laat geen afval achter op straat of naast containers
en houd afstand tot de medewerkers van de gemeenten en van elkaar.
Te veel bezoekers milieustraten:
stel wegbrengen afval uit
Het is te druk op de milieustraten
en daardoor moeilijk om voldoende afstand van elkaar te houden. De
gemeenten hebben de regels op de
milieustraat aangescherpt en roepen
hun inwoners nogmaals op de afvoer
van afval zoveel mogelijk uit te stellen.
Mocht een bezoek toch noodzakelijk
zijn, moet er rekening gehouden worden met wachttijden.
Een beperkt aantal mensen wordt
tegelijk toegelaten (zeven auto’s bij
gemeente Castricum. Per auto maximaal twee personen). Verder wordt
aan inwoners gevraagd om voor de
slagboom in de rij te wachten in de
auto of bij de fiets tot zij aan de beurt
zijn. Of om later terug te komen bij
een lange rij. Inwoners kunnen de milieustraat pas betreden als een medewerker dit aangeeft. Alleen als iedereen zich aan deze regels houdt en de
instructies van de medewerkers worden opgevolgd, kan het afvoeren van
afval op een veilige manier gebeuren.
De komende periode zien handhavers hier extra op toe.

‘Rustige’ momenten milieustraat
Is een bezoek aan de milieustraat
echt noodzakelijk, kom dan zoveel
mogelijk op werkdagen tijdens de
‘rustige’ momenten. Deze zijn aan het
begin van de ochtend, tussen de middag en een uur voor sluitingstijd. Kom
niet in het weekend. De wachttijden
kunnen op drukke momenten oplopen tot twee uur.
Afval naast de container: kom op
later tijdstip of kies andere locatie
Meer mensen zijn thuis. Hierdoor is
er een behoorlijke toename van afval.
Er wordt meer afval aan huis opgehaald. Maar ook de ondergrondse
containers voor restafval, glas, papier, textiel en PMD zijn eerder vol.
Afval dat er niet meer inpast, wordt
er soms naast gezet. Dit zorgt voor
zwerfafval, ongedierte en extra inzet
van medewerkers, die hard weken
om de leefomgeving veilig en schoon
te houden. De containers worden al
vaker geleegd, maar de gemeenten
vragen om een extra inspanning van
haar inwoners: “houd de leefomge-

ving netjes. Plaats (grof) afval niet
naast een container als deze vol is.
Neem het afval mee terug naar huis,
breng het naar een milieuparkje op
een andere locatie of kom terug op
een later tijdstip”.
Buitendienst werkt door en
houdt omgeving netjes
De medewerkers van de buitendienst
zijn nog volop bezig. Dat gaat vaak
om cruciale functies zoals op de zeer
drukke milieustraten, de afvalinzameling, het rioolbeheer, de veerponten
en de mogelijkheid tot begraven. Ook
de medewerkers die zorgen voor het
openbaar groen, de wegen en de
speelplaatsen werken door. Zij proberen de openbare ruimte in een goede
en veilige staat te houden. Ze werken
volgens de richtlijnen van het RIVM;
ze houden 1,5 meter afstand en houden zich aan de hygiënemaatregelen.
De vier gemeenten roepen ook hier
inwoners op om bij vragen aan medewerkers op straat de 1,5 meter afstand te respecteren. Alleen zo kunnen zij hun werk veilig blijven doen en
de omgeving netjes houden.
Alle maatregelen gelden tot nader bericht. Als iedereen zich aan
de regels houdt kan de dienstverlening op peil worden gehouden.
Hiervoor is begrip en medewerking van inwoners hard nodig. Alleen samen krijgen we corona onder controle.
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Catering en Kooklessen

Plenty of time now...
Moink Balls;
Let’s make BBQ great again!

Ingrediënten voor 20 stuks:
• 400 gram rundergehakt
• 0,5 theelepel zeezout
• 1 el knoflook
• 0,5 tl vers gemalen zwarte peper
• 0,5 tl gedroogde oregano
• 1 tl gedroogde peterselie
• 20 gram Parmezaanse kaas
• 60 ml melk
• 1 ei
• 30 gram gekruid paneermeel
• BBQ rub (ZONDER ZOUT!!!) (verkrijgbaar bij KookKönst)
• 20 plakken ontbijtspek
• BBQ saus (verkrijgbaar bij KookKönst)
• Honing

Bereidingswijze:
Verwarm de BBQ naar 120 graden. Meng het gehakt met zeezout, knoflook,
zwarte peper, oregano, peterselie, Parmezaanse kaas, melk ei en paneermeel.
Maak balletjes ter grote van een golfbal en rol deze door de BBQ rub. Omwikkel
de balletjes met spek en steek er een cocktailprikker in. Meng de BBQ saus
met de honing (twee delen saus en een deel honing) Leg de balletjes op het
rooster boven een Plate setter en laat deze ongeveer 45 minuten tot 1 uur
op The Basterd liggen. Smeer de saus over de balletjes en laat ze nog 30
minuten garen op The Basterd/

Zonnepanelenactie in Limmen verlengd
Limmen – Door de maatregelen rondom het coronavirus is de zonnepanelenactie in de gemeente Castricum verlengd tot en met 31 mei. Met de
zonnepanelenactie is een collectieve inkoop van zonnepanelen mogelijk.
De huisbezoeken van de actie worden door de installateurs uitgevoerd
volgens de richtlijnen van de RIVM.
U kunt zich voor de actie aanmelden
tot en met 31 mei. Kijk voor meer
informatie en aanmelden op www.
calorieenergie.nl/actie. Er zijn op dit
moment al ruim 450 aanmeldingen.
Onder normale omstandigheden
wordt uw aanmelding direct opgevolgd met een huisbezoek om een
aanbod op maat te maken.
Huisbezoeken
Momenteel worden huisbezoeken
na 28 april ingepland. Huisbezoeken
die al gepland waren, worden door

de adviseur zelfstandig uitgevoerd
volgens de richtlijnen van de RIVM
en het overleg met de bewoner vindt
telefonisch plaats. Wilt u uw huisbezoek uitstellen? Dan kunt u een nieuwe afspraak op een later tijdstip maken. U krijgt wel alvast een indicatieve
offerte op basis van een luchtfoto.
Vragen?
Heeft u vragen over deze inkoopactie, zonne-energie of andere duurzame maatregelen? Neem dan contact
op met Duurzaam Bouwloket, via

RECEPT I.S.M. The Basterd & KookKönst Catering en Kookworkshops

info@duurzaambouwloket.nl of 072
743 39 56.
Rendement
Een collectief van vakkundige regionale installateurs biedt huiseigenaren de mogelijkheid om zonnepanelen te laten installeren tegen een
zeer gunstige prijs. Daarnaast is een
goed rendement op zonnepanelen
gegarandeerd tot en met 2031. De
rijksoverheid heeft onlangs de verrekening van zonnestroom op uw
energierekening, de opvolger van
salderingsregeling, vastgelegd tot en
met 2031.
Gemeente Castricum ondersteunt
deze actie in samenwerking met het
Duurzaam Bouwloket en energiecoöperatie CALorie Energie.

Ook bij
ons te koop

Houtskool
Pallets
BBQ Boeken

BBQ pannetjes
BBQ’s
Firestarters

www.kookkonst.nl
Tel. 072-5051519 | info@kookkonst.nl
Dusseldorperweg 75 Limmen
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Bouwbedrijf C. Bos bv
www.bouwbedrijfcbos.nl

100
Al meer dan Jaar uw betrouwbare partner in de bouw
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

6 dagen per week geopend

Secondlife cartridges

wat
hebben
ze eigenlij
k
niet...?!

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

www.dampegheest.nl

ELKE 3E
ZONDAG
VAN DE
MAAND
IN DE
MUSEALE
HOEK VAN
LIMMEN

PROEFLOKAAL
WIJ GAAN WEER OPEN OP
AANGEVEN VAN RIVM

Proef de unieke
smaken van onze
ambachtelijk
gebrouwen bieren...
• Manus • Oikenbock
• Ut 1e Kieft-ai
• Merakels • Skoftig
• WinterWit • Antje
• Zware Hufter
• Alkmaars Blondje

Gadverdamme wat lekker..!

GEEN
BIER
ONDER
DE 18

• Loodgieterwerkzaamheden
• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk
Visweg 52 • 1906 CS Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

Bouwbedrijf C. Bos b.v.: inspirerend, innoverend, ondernemend en enthousiast, gepaard gaand met
gedegen vakmanschap!
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Bouwbedrijf C. Bos b.v. timmert
al vijf generaties aan de weg!
Inspirerend, innoverend, ondernemend en enthousiast, gepaard gaand met gedegen vakmanschap
zijn wellicht de sleutels tot succes die gelden voor dit mooie bouwbedrijf in Limmen. De bouwers van
Bos doen waar zij voor staan en gaan geen enkel probleem uit de weg. Er is altijd een technische oplossing te vinden is het devies. En als je zelf de kennis niet in huis hebt, dan vraag je anderen of huurt
waar nodig derden in. En er is wat gebouwd en getimmerd sinds de oprichting in 1845 in Berkhout
waar Cornelis Bos begon als caféhouder met een timmerbedrijf.
Historie
Na het begin in 1845 kwam Cornelis
met zijn gezin naar Heiloo en in 1907
vestigde hij zich in Limmen. Zoon
Johannes (Jan) zette het bedrijf aan
de Rijksweg 98 in 1924 voort. In 1943
nam zoon Cornelis (Cees *1916)) het
bedrijf van zijn ouders over. In dat
jaar trouwde Cees ook met Marie van
Kessel en het gezin breidde zich uit
tot 10 kinderen, 2 meisjes en 8 jongens. Uiteindelijk zetten drie zoons:
Kees, Piet en Paul het bedrijf voort.
Zij namen het over van hun moeder,
na de plotselinge dood van vader
Kees in 1979, toen uiteraard een ramp
voor het grote gezin. In 1981 vond dit
plaats en werd het bedrijf ook omgezet in een besloten vennootschap.
De drie broers bouwden het bedrijf
gestaag uit. Onlangs heeft Piet een
heuse afscheidsreceptie gekregen.
Hij gaat ook meer tijd besteden aan
vrouw en kleinkinderen, maar, en dat
is goed ook, is altijd inzetbaar waar
nodig. Kennis overdragen, mensen
motiveren en opleiden. Noem het
maar “Oproepkracht”, zegt Piet zelf.
De jongeren!
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Naast Paul zijn Kim, Peter en
Bram de opvolging binnen het bedrijf.
Allemaal goed opgeleid in het mooie
vak. Kim zit achter twee beeldschermen op kantoor. “We moeten mee
met de techniek, de digitale snelweg
en digitale systemen”. Deze jongere
generatie gaat heel snel met de veranderingen mee, zonder iPhones,
iPads, laptops e.d. op het werk gaat
het niet meer. Maar in de bouwkeet
is ook nog altijd een echte afgedrukte
tekening aan de wand te zien.
Dat werkt toch nog het prettigst.
Bouwwerken
Daar waar de vroegere timmerman
veel vervanging en reparatie werk
deed, richtte vader Cees zich destijds
al op grotere bouwwerken, particuliere woonhuizen en villa’s maar ook
participeren in de ontwikkelingen van

de bouwplannen in Limmen vanaf
medio de zestiger jaren. Immers de
bloembollenteelt vertrok door snelle
schaalvergroting naar gebieden buiten de dorpskernen en de landerijen
die vrijkwamen kregen een woonbestemming. Om er enkele te noemen:
Boogerdlaan en omgeving, Dampegheest, Molenweg 1, Molenweg 2, Vinkenbaan, overal verschenen borden
waarop te zien was dat “Bos aan de
weg timmerde”. Men bouwde met
gemak complexen van 10 tot 12 woningen, maar ook grotere villabouw,
diverse met grote gecompliceerde
kelders onder de huizen. Geen sinecure als je bedenkt dat de normale waterstand in onze omgeving
ong.100cm. onder het maaiveld ligt.
Je krijgt dan een enorme opwaartse
druk als je kelders gaat bouwen. Maar
ook hier was het devies, dat doen we
samen met specialisten op dit gebied.
Piet zegt: “Als een rode draad door
onze geschiedenis loopt zuivelfabriek
“De Vereeniging” (Ecomel) aan de
Achterweg/Dusseldorpweg.”
Daar
zijn van begin 80-er jaren van de vorige eeuw tot voor kort enorme verbouwingen gepleegd. Complex ook
i.v.m. hygiëne die vereist is bij melkverwerking en bereiding van kaas
en zuivelproducten. “Maar wel heel
mooie klussen” aldus de broers.
Door de wisseling en diversiteit aan
bouwopdrachten blijft het bouwvak
uitdagend. Gebouwen zoals autoschade Zonneveld b.v. aan de Rijksweg en Autospuiterij van der Steen
aan de Oude Werf in Heiloo zijn ook
door Bos gebouwd. “De laatste jaren hebben wij prachtige woningen
mogen bouwen, bijvoorbeeld de
woning van de familie Driessen aan
de Uitgeesterweg en de woning van
de familie Smit aan de Uitgeesterweg. Beide geheel onderkelderd en
voorzien van de nieuwste duurzame
installaties. Onlangs is nog een grote
klus geklaard aan een monumentale
boerderij in Amsterdam – Kadoelen
en een nieuwbouw woning aan het
Lavendellint in Limmen.

Duurzaam
Binnenkort gaat men aan de slag aan
het Amberlint in Limmen en in Bergen voor een bijzondere villa met
bijgebouwen. De woning aan het
Amberlint is energieneutraal. Nieuwe
woningen krijgen geen gasaansluiting
meer. Dit was even wennen voor de
gehele bouwsector, maar inmiddels
weten we niet beter. Energieneutraal,
maar vooral duurzaam bouwen. “Ik
vind dat we samen zuinig moeten
zijn op onze aardbol”. Wij gebruiken
al jaren duurzame materialen, voeren we afval zoveel mogelijk gescheiden af en verwerken we hout met
fsc keurmerk. De huidige woningen
kunnen we verduurzamen maar hier
moet men wel nuchter in blijven. Een
warmtepomp plaatsen in een oud
niet geïsoleerd huis is geen goed idee.
Laat u hier goed over informeren. Wij
denken graag mee welke energiebesparende maatregelen voor uw woning aantrekkelijk zijn.
Recessies
De bouwsector is gevoelig voor dips
in de conjunctuur en economie. Echter er is altijd werk gebleven. Een
grappig weetje; Opa maakte gedurende de oorlogsjaren, uit pure noodzaak, doodskisten….
“Er zijn meerdere recessies geweest
de laatste 50 jaar, de bouwsector is
nog nooit stabiel geweest, gelukkig hebben we ons er steeds nog
doorheen weten te slaan”. En als je
een bekende en vertrouwde naam
hebt opgebouwd, dan komen de opdrachtgevers snel weer terug. Dankbaar zijn we voor het vertrouwen van
vele vaste klanten.
Op dit moment heeft ook de firma
Bos, net als vele anderen bedrijven,
te maken met de aanpassingen vanwege het Coronavirus. “Wij houden
ons aan de richtlijnen want gezondheid staat voorop!” In tegenstelling
tot vele anderen kunnen zij wel door
met hun werk. “Het is vreselijk om te
horen dat er zoveel bedrijven in de

Bouwbedrijf Bos is een familiebedrijf pur sang: v.l.n.r. Kim, Piet, Paul, Bram en Peter Bos.

problemen zitten. Op dit moment
is er misschien wat vertraging in bepaalde leveringen maar meer dan dat
merken we niet”.
Wij hebben het druk. Diverse projecten zitten in de pen en de werk
portefeuille is goed gevuld. Inmiddels
plannen we weer ruim vooruit !”
Toch nog enkele vragen…
Jullie zijn een erkend leerbedrijf en
leiden graag jonge mensen op in dit
mooie beroep. Is er voldoende aanwas van jongeren in de branche?
Nee, dit is de laatste jaren erg teruggelopen. Wij proberen lokaal bijvoorbeeld timmerdorp te steunen om zo
de jeugd enthousiast te maken. Landelijk proberen we vanuit bouwend
Nederland ook jongens en meisjes
weer enthousiast te maken voor de
bouw.
Het bedrijf is lid van Bouwend Nederland en heeft ook het keurmerk
Bouwgarant. Zijn dit belangrijke instanties voor zowel opdrachtgever
als het bouwbedrijf?
Bouwend Nederland is een organisatie die bestaat uit allerlei bedrijven
uit de bouwbranche. Op deze manier
hebben wij als bouwers de handen
in een geslagen. Bij bijvoorbeeld het
stikstof probleem kunnen wij gezamenlijk reageren naar de regering.
Het keurmerk Bouwgarant is er voor
onze opdrachtgevers. Bouwbedrijven
aangesloten bij Bouwgarant worden
jaarlijks getoetst. Wij dienen te voldoen aan strenge eisen op het gebied
van vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid. Deze bedrijven hebben bijvoorbeeld allemaal een Aannemersdiploma. Als opdrachtgever is
dit een stukje extra zekerheid.
Jullie zijn een echt familiebedrijf. Wat
is volgens jullie de kracht van een
hechte familieband?
Dat we precies weten wat we aan elkaar hebben. Bouwen zit dan toch in
ons bloed en dat delen we allemaal.
Ieder heeft wel zijn eigen “kracht” en
dat maakt dat we elkaar aanvullen.
Natuurlijk hebben we wel eens meningsverschillen: “een Bos is precies,
eigenwijs en denkt altijd dat zijn/haar
manier de beste is”. Maar de vrijdagmiddag borrel is toch altijd weer gezellig.

Werken jullie bij voorkeur met vaste
bedrijven als loodgieters, dakdekkers,
elektrobedrijven? Maken jullie ook
gebruik van ZZP’ers?
Wij werken wel veel met dezelfde onderaannemers en leveranciers. Dat
zorgt voor een stukje rust binnen
een project. Het is heel prettig als alle
partijen doen waar ze goed in zijn,
dat resulteert vaak in een goed eindproduct. Echter, wij laten deze beslissing wel altijd aan de opdrachtgever.
Meestal heeft deze al een goede relatie met bijvoorbeeld een loodgieter.
Wij zijn daar heel flexibel in, en kijken
nog altijd terug op goede samenwerkingen.
Wie heeft die mooie, goed gedetailleerde website van jullie gemaakt? En
wie maakte die fraaie foto’s?
Die hebben we samen gemaakt. We
hebben aangegeven hoe we de opbouw wilde hebben en Ferry Zomerdijk (www.tunico.nl) heeft deze voor
ons uitgewerkt. De foto’s moesten de
site gaan “dragen”. Want dat is uiteindelijk waar de mensen naar kijken
denk ik.
Paul heeft voor de meeste projecten de foto’s gemaakt. Maar we gebruiken ook tussentijds wel gewoon
foto’s gemaakt met onze mobiele telefoon. Zo proberen we de site toch
een beetje up to date te houden.
Aan het eind van ons gezellige gesprek in de kantoorruimte aan de
Middenweg 41a spraken wij ook nog
even over de toekomstplannen van
het bedrijf. We hebben al jaren plannen liggen om onze huisvesting aan
te pakken. Buiten het feit dat we alles
gaan verfrissen krijgen we ook sta-zit
bureaus en gaan we het kantoor een
kleine uitbreiding geven. De drempel
blijft nog steeds laag hoor! Maar op
deze manier kunnen we onze klanten
beter ontvangen.
Bouwbedrijf C. Bos b.v. zal nog wel
flink langs de weg doortimmeren. Er
is een goede orderportefeuille en er
zijn alweer gesprekken voor nieuwbouwprojecten gaande.
Een enthousiast en toegewijd team
staat voor u klaar om geheel naar uw
wensen te (ver)bouwen.
U moet zeker gaan kijken op de mooie
website: www.bouwbedrijfcbos.nl
Kees G. Kroone

©Marleen Bos Fotografie
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‘Cocoonen’... Wat als je huis je wereld wordt?
Locked down met je hele gezin in 1
huis, de hele dag, 24 uur per dag 7
dagen in de week, ?? maanden….
Dat is best heftig al zeg ik het zelf. En
ik kan er niet eens echt over meepraten. Ik ga 4 of 5 dagen in de week werken in de winkel van Huisvanbinnen
en mijn wederhelft werkt in de voedselketen, dus vitale sector, en gaat van
maandag tot en met vrijdag “gewoon”
werken.
Maar voor velen in heel Europa is het
wel de werkelijkheid.
Hoe doe je dat? Harmonieus waarbij
iedereen in zijn eigen waarde kan worden gelaten en iedereen kan doen wat
hij moet doen. Thuiswerken, (online)
lessen volgen, je (lagere school) kinderen lesgeven, toetsen op afstand

maken. Het zijn dingen die we tot nu
toe niet gewend waren. Maar het went.
Je stelt samen een paar regels vast
en probeert er het beste van te maken
en dat is soms ook wel heel gezellig.
Iedere avond met het hele gezin aan
tafel. Samen nieuws kijken en een
spelletje doen of puzzel leggen.
We missen de mensen om ons heen.
Die ons dierbaar zijn en niet in ons huis
wonen. Om een verjaardag te vieren
of afscheid te nemen. Een knuffel of
hand op je schouder van een ander.
Lijfelijk contact dat we missen en de
onzekerheid hoe lang deze intelligente lock-down nog gaat duren is echt
niet fijn. Maar hoe tegenstrijdig ook:
in een tijd waarin we mensen om ons
heen missen hebben we vooral ook
ruimte nodig voor ons zelf. Een fijne
plek om je terug te kunnen trekken om
even alleen te zijn. Weg van de hectiek van het gezin, van de intensieve
video-calls of online lessen. Een plek
waar je tijd voor jezelf hebt, bezinning,
even wegkruipen in de wereld van je
favoriete boek, een beetje wegdromen of gewoon even helemaal niks.
Cocoonen = “blijf in iemands huis,
geïsoleerd van waargenomen gevaar,
in plaats van uit te gaan”.

is het wellicht snel geregeld, maar ook
in de kleinste woning kun je een veilige
haven voor iedereen vinden.
Ik heb wel wat ideeën:
• Plaats een kamerscherm of mooie
lap stof om een zithoek van de eethoek of werkplek te scheiden.
• Draai de (hoek)bank of stoel een
kwartslag zodat de hoek gesloten
wordt. Je kan het nog versterken
door bijvoorbeeld een grote plant of
paneel met behang erachter te plaatsen
• Zet eens een kast dwars op de muur
zodat je een extra hoekje in de kamer
hebt.

Heb jij zo’n plekje in huis? En je huisgenoten? Kunnen zij zich lekker terugtrekken als ze daar behoefte aan hebben? Bespreek het eens met elkaar,
wellicht kun je elkaar helpen een plek
te creëren of gezelliger te maken. Dat
is natuurlijk voor de een gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Als je ruim woont

• Maak de badkamer extra gezellig
met planten en geurkaarsen voor je
eigen spa-momentje.
• Er zijn ook heel veel mooie ontwerpen van oor fauteuils of zelfs echte
cocoon-stoelen.
• Met mooi weer is een hangmat in de
tuin, balkon of veranda een heerlijke
plek.
• Geen ruimte voor een werkplek? Een
vergeten hoekje op de overloop of
slaapkamer kan met een werkblad
aan de muur of op schragen al snel
een uitkomst zijn.
Kom je er niet uit? Ik help je graag
online via een videoverbinding of life
met de veilige 1,5 meter van elkaar!

Kijk ook eens Lamers
op mijn pinterestborden:
Melanie
• nl.pinterest.com/huisvanbinnen/cocoonen
Melanie
Melanie
Lamers
Lamers
• nl.pinterest.com/huisvanbinnen/thuiswerken
Interieurontwerper
Interieurontwerper
Interieurontwerper

Tijdens intelligente lockdown is het bij
Tijdens intelligente lockdown is het bij
Huisvanbinnen iedere dag
Huisvanbinnen iedere dag

Melanie
Melanie
Lamers
Kerkweg
2Lamers
Kerkweg
Kerkweg22
Interieurontwerper
1906 AW Limmen
Interieurontwerper
1906
1906AW
AWLimmen
Limmen

Flitsadviesdag!
Flitsadviesdag!

072-2605040
072-2605040
072-2605040

Advies in de winkel op 1,5 meter van
Advies
invia
de winkel
op 1,5 meter van
elkaar of
een videoverbinding
elkaar
of
via
een
videoverbinding
€1,- per minuut
€1,- per minuut

Kerkweg
2
Kerkweg
2
19061906
AW Limmen
AW Limmen
www.huisvanbinnen.nl
www.huisvanbinnen.nl
www.huisvanbinnen.nl
072-2605040
072-2605040

melanie@huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl

www.huisvanbinnen.nl
www.huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl

MOEDERDAGTIP
MOEDERDAGTIP

melanie@huisvanbinnen.nl

Koop een
Koop een
interieuradvies
interieuradvies
of shopkado
of shopkado
vanaf €10
vanaf €10

• sanitair
• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

INSTALLATIETECHNIEK
“Uw partner in duurzame techniek”
www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

Bouwbedrijf

www.bouwbed
Liefde
Bouwbedrijf C. Bos
bv voor Bo
■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel
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Unieke serie (wereld)records neergezet door vele vrijwilligers

Een terugblik op Limmen Ludiek
Limmen – Onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus zal stichting Limmen Ludiek op
zaterdag 31 oktober in de Heeren van Limmen tijdens een feestelijke reünieavond afzwaaien. Dit willen ze doen
samen met alle vrijwilligers uit het verleden, sponsoren, media, dorpsgenoten, burgemeester en wethouders,
oud bestuursleden en huidige bestuursleden. De meesten onder ons wisten het natuurlijk al... Het bestuur van
Limmen Ludiek zwaait af en zet er een punt achter. Geen ludieke wereldrecord in Limmen in 2020 of de toekomst. Alsof het bestuur een aantal maanden terug al een vooruitziende blik hadden... Want wat als de voorbereidingen wel waren gestart, dan had het evenement waarschijnlijk i.v.m. corona afgeblazen moeten worden.

naire dineravond georganiseerd met
verschillende restaurants uit de regio,
was er een muzikale korenavond en
werd er een fantastische LEGO tentoonstelling in de sporthal uitgestald.
Limmen Ludiek had zich toch weer
overtroffen met dit evenement.

Tevreden terugkijken
Maar ze gaan wel samen gezellig terugkijken met en borreltje in de hand
op al het moois wat er in 20 jaar is
beleefd, neergezet en bereikt.
Ja u leest het goed …….. stichting
Limmen Ludiek stopt er na 20 jaar
mee. Na De Grootste Cocktail (2001),
De Grootste Bierkratten Piramide
(2005), De Hoogste LEGO toren
(2010) en het Grootste Kurken mozaïek (2015) komt er dus geen vervolg
in 2020. Het bestuur van Limmen Ludiek heeft deze beslissing niet over
1 nacht ijs genomen maar heeft met
pijn in het hart wel deze beslissing
moeten nemen. De veranderende
tijdsgeest, wetgeving en persoonlijke
en werk gerelateerde omstandigheden van de 5 huidige bestuursleden
liggen hieraan ten grondslag. Ook het
onvermijdelijke vertrek na 8 jaar uit
De Kurkenhof afgelopen december,
wat toch het thuishonk was geworden van Limmen Ludiek, werkte niet
echt mee...

2015, Het grootste kurken
mozaïek van de wereld
Wat moest er nu toch weer voor 2015
verzonnen worden. Vergadering na
vergadering volgden maar het ultieme idee kwam maar niet. Tot op een
vergaderavond waar de wijn rijkelijk
vloeide en het bestuur ten einde raad
was, was daar dan opeens het idee.
Een van de bestuursleden was tijdens
de vergadering met de wijnkurken
van de leeg gedronken wijnflessen
aan het spelen. “Waarom gaan we
niet mozaïeken met kurken? Limmers
kunnen goed mozaïeken toch?” Het
hele bestuur was enthousiast zonder
nog echt na te denken over de vragen als; wat is dan groot, wat moet
het ontwerp worden, hoeveel kurken
hebben we nodig, waar gaan we ze
vandaan halen en waar gaan we het
allemaal opslaan en maken? Maar ook
dit event werd weer een groot meerdaags succes mede door de velen
gezellige kurken sorteer- en kurkendruk avonden in De Kurkenhof in de 2
jaar voor het uiteindelijke event. Het
4 daags evenement had vele hoogte
punten door o.a. een spetterend optreden van The Dirty Daddies (waar
moeders en dochters in Limmen het
nog steeds over hebben) en natuurlijk de spectaculaire onthulling met
muziek en lichtshow van het 180 m2
grote tellende kurkenmozaïek met
maar liefst 401.371 gebruikte wijnkurken.

2001, De grootste cocktail van de
Benelux
Oktober 2000 zaten Rob Otte, Kees
de Jong en Andre Koopman gezellig
een biertje met elkaar te drinken en
naarmate de avond vorderde werd
de gespreksstof minder serieus en
steeds onsamenhangender. Op een
gegeven moment kwam de ophanden zijnde ‘annexatie’ van Limmen
door Castricum in 2001 ter sprake.
Dat mochten we als Limmen toch
niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Op die bewuste avond is het ludieke
zaadje geplant voor stichting Limmen Ludiek en de 4 Guinness Book
of Worldrecords die later zouden
volgen.
De 3 vrienden zaten toen met zijn

drieën in de carnavalsvereniging De
Uylespieghels waar zij hun ludieke
idee van het maken van een heuse cocktail in een super groot echt
cocktailglas van maar liefst 2001 liter
in de vergadering brachten. Omdat
het event buiten het officiële carnaval seizoen werd geplant (mei 2001),
was het voor de rest van de raad van
11 een vrije keuze om wel of niet mee
te doen. De hele raad van 11 vond het
een super idee en deden allemaal
mee. Maar het zou wel een eenmalige
actie zijn wat de raad van 11 betrof. En
zo was het eerste officiële record in
Limmen een feit. Nog geen wereldrecord, maar wel al een Benelux record.
Voor Otte, de Jong en Koopman
smaakte het cocktailevent wel naar
meer en zo werd stichting Limmen
Ludiek officieel door de 3 vrienden
opgericht. En er werd statutair vastgelegd om met een cyclus van om
de 5 jaar iets ludieks te organiseren
tijdens een meerdaags evenement te
beginnen in 2005. In de tijd die volgde werd het bestuur al snel van 3 naar
5 vergroot. Door de jaren heen kwamen en gingen bestuursleden maar
de laatste jaren was de samenstelling
stabiel met Kees de Jong (2000),
Andre Koopman (2000), Jack Burgering (2001), Gitta Beentjes-Rommel
(2012) en Jan Glorie (2014).
2005, De grootste bierkratten
piramide van de wereld
In 2005 werd een succesvolle poging
ondernomen om de Grootste Piramide van de wereld te maken van bierkratten. Dat was nog niet 1, 2, 3 op
een achter namiddag georganiseerd.
Want hoe kom je in godsnaam aan
ruim 63.000 lege bierkratten? Welnu
na een belrondje langs Nederlands
grootste brouwerijen zei Bavaria uit

Lieshout gelijk ja. Maar hoe komen
die kratten dan naar Limmen, hoeveel ruimte heb je nodig om ruim
63.000 lege kratten op te slaan, hoeveel dagen moet je bouwen om alles op elkaar te krijgen, wie gaat dat
dan doen en met z’n hoe velen, waar
halen we een betaalbare feesttent
vandaan, hoe zit het met beveiliging
en vergunningen, we hebben sponsoren nodig wie gaat die benaderen,
hoe leg je contact met het Guinness
Book et cetera? Veel vragen waar alle
bestuursleden samen met een aantal
eerste ring vrijwilligers dagen, weken,
maanden jaren mee bezig waren om
beantwoord te krijgen. Allemaal voor
dat ene weekend in juni 2005 waar
het moest gebeuren en het gebeurde
ook, dankzij de honderden vrijwilligers die hielpen. De bierkrattenpiramide werd gemaakt met uiteindelijk
63.365 bierkratten. En duizenden
nieuwsgierige bezoekers kwamen
naar Limmen om de blauwe piramide
van Limmen te bewonderen. Het was
dat weekend 2 dagen lang een groot
feest in Limmen.
2010, De hoogste LEGO toren van
de wereld
Met het bierkratten stapelen in 2005
was er een kwaliteit standaard neergelegd waar in 2010 minimaal aan voldaan moet worden maar liefst overtroffen. Om ook de jeugd van Limmen
en omstreken bij het evenement te
betrekken ontstond het idee om de
hoogste LEGO toren van de wereld
te gaan bouwen. Jong en oud vinden
LEGO leuk en dit concept sloeg daarom ook enorm aan. Het event ging
van 2 dagen naar 4 dagen. Naast het
feitelijk bouwen van de LEGO toren
van 30 meter en 52 centimeter door
jong en oud werd er ook een culi-

SAVE THE DATE, ZATERDAG 31 OKTOBER 20.30 IN HEEREN VAN LIMMEN
(UITERAARD ONDER VOORBEHOUD ONTWIKKELINGEN CORONACRISIS

2020, het concept ‘Blik op de
Toekomst’ lag kant en klaar
Al vroeg in 2016 werden de eerste
vergaderingen gehouden voor het
evenement van 2020 en een concept idee was er ook al vlot. Of het
haalbaar was wist Limmen Ludiek
toen nog niet. In de loop van 2016
werden de eerste contacten gelegd
met een grote Nederlandse partij die
300% nodig was voor dit bizarre idee.

Deze partij zegde in 2017 toe om met
Limmen Ludiek in Zee te gaan. Maar
door een directie wisseling bij dat bedrijf later in het jaar kwam alles begin 2018 toch op losse schroeven te
staan. Na weken van onderhandelen
kwam uiteindelijk het bedrijf terug op
hun beslissing en wilde toch leveren
wat ze eerder hadden beloofd. Maar
in diezelfde periode kregen alle bestuursleden los van elkaar te maken
met persoonlijke en werk gerelateerde omstandigheden die er flink
inhakten waardoor Limmen Ludiek 9
maanden op plan 2 kwam. Toen 2019
begon en iedereen alles weer een bee
tje op de rit hadden staan ging de factor tijd Limmen Ludiek tegenwerken.
En Limmen Ludiek wist dat ze uit De
Kurkenhof zouden moeten voor het
einde van dat jaar. Deze Kurkenhof
was nu juist zo broodnodig voor het
evenement in 2020.
Uiteindelijk hebben de bestuursleden elkaar medio 2019 eens diep in
de ogen aangekeken om met pijn in
hart te moeten constateren dat een
evenement in 2020 niet haalbaar was.
Er is zelfs overwogen om alles 1 jaar
op te schuiven, maar ook dat bleek
niet mogelijk door verschillende oorzaken.
31 oktober, De gezelligste reünie
van het jaar in de Heeren van
Limmen
Eind 2019 is uiteindelijk unaniem besloten om het 20 jarige jubileum van
stichting Limmen Ludiek oktober dit
jaar aan te grijpen om er mee te stoppen. Deze reünie zal plaatsvinden in
de Heeren van Limmen met natuurlijk een lekker stuk muziek. De entree
voor deze bijzondere reünie feestavond gaat GRATIS zijn. Er gaan t.z.t.
gratis entree vouchers in omloop komen waar ook nog 2 leuke verrassingen aan vast zullen zitten. In mei zal
meer bekend worden gemaakt m.b.t.
het verkrijgen van deze gratis entree
vouchers.
Houd de media tegen die tijd maar
goed in de gaten.
Het bestuur van Limmen Ludiek
hoopt zaterdagavond 31 oktober
veel oud bestuursleden, vrijwilligers,
sponsoren, media en fans van Limmen Ludiek te mogen begroeten om
samen dit jubileum met elkaar te vieren met het ophalen van sterke verhalen en ludieke anekdotes.
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UITVAARTVERZORGING FORMANOIJ
Betrokken • Betaalbaar • Bekwaam

Start nu met circulair ondernemen!
Circulairinbedrijf.nl is hét platform dat je
helpt circulair te ondernemen. We verwerken
je bedrijfsafval tot waardevolle grondstoffen
waarvan nieuwe producten worden gemaakt.
Via onze webshop leveren we producten
voor o.a. kantoor en facility management
weer aan je terug, zo maken we samen de
cirkel rond!

Uitvaart vanaf € 1.475,- (incl. Crematie)

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

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem contact met ons op.

KOZIJNEN

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER

TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

HEEFT U BOUW- OF VERBOUWPLANNEN?
Circulairinbedrijf.nl is een initiatief van GP Groot

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!
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Kijk voor meer info op: froods.nl/bestelapp

Onze bezorgdagen: • Maandag: Limmen / Akersloot • Dinsdag: Alkmaar / Heiloo
Woensdag: Oudorp • Donderdag: Limmen / Akersloot / Heiloo • Vrijdag: Schagen
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HOU VOL
LIMMEN
LATEN WE ONS DORP VOLHANGEN: PLAK ‘M VOOR JE RAAM!
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van afval
naar grondstoffen
en energie

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering

telefoon
website

Brugstraat 35,
1906 WT Limmen
Tel. (072) 505 55 40
Mobiel: 06 53-28 52 93

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

DOG LOVERS GOLD

13 kilo € 39,25 4 kilo € 17,50

PAVO Fibre Beet € 15,75

Nu met GRATIS 1 KG TREATS!
Lammerenmelkpoeder 10 kg € 26,00
20 kg € 49,50 Fles met speen € 9,95

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

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR
DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

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

Uitvaartverzorging Yvonne van Ophuizen
Een waardevol afscheid ontstaat door tijd en aandacht

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

072 5055740 / 06 23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Hier had uw
advertentie
kunnen
staan...
Meer weten?
adverteren@
lovkrant.nl

EGELTJE WILL
WAS ERNSTIG
VERZWAKT…
TOTDAT
KIRSTEN
HEM REDDE

STEUN DE DIERENBESCHERMING
DIERENBESCHERMING.NL/HELPONSREDDEN
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Naam:..........................................................................................................................................................
Adres:..........................................................................................................................................................

LOV-KLEURPLAAT

Stop je kleurplaat vòòr 25 mei 2020 in de brievenbus bij KookKönst, Dusseldorperweg 75
of Studio Welgraven, Schipperslaan 9 en doe mee voor de leuke prijzen,
Leeftijd:....................................................................................................................................................... beschikbaar gesteld door de Limmer Ondernemers Vereniging.
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Om uw huis snel te verkopen,
gaan we nogal ver
Om uw huis op de kortst mogelijke termijn te kunnen verkopen, willen we
er alles van weten. Hoe zijn de omgevingsgeluiden, zowel overdag als ‘s
nachts. Hoe is de sfeer in huis? Wat zijn de unieke aspecten ervan? Is er
groen in de buurt? Openbaar vervoer? Scholen? Om al deze aspecten zelf te
ervaren, komen we eventueel een heg snoeien. Wilt ook u uw huis zo snel
mogelijk verkopen, bel dan met Erik Nieman 072 505 14 64.

Sterk in huiswerk

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

