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Oranjefeest
Onze koning Willem Alexander viert op 27 april dat hij weer een jaar ouder
is geworden. Door Corona zijn we dit jaar helaas niet uitgenodigd om massaal op zijn verjaardagsfeest te komen. De oranjefeestcommissie schuift
de plannen door naar het volgende jaar. Om het feest niet helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan kunnen we als Limmers onze saamhorigheid in
ieder geval laten blijken door de vlag in top te hijsen. Als Oranjefeest-commissie zullen wij de ouderen in de Cameren een feestelijke traktatie geven.
Ten slotte houden zij al sinds Koningin Wilhelmina het Oranjefeest in ere!
Wij kijken vooruit en hopen dat in 2022 het Oranjevirus weer volop de
boventoon voert. Voor dit jaar een gezellige, respectvolle Koningsdag gewenst.

‘Ist hier die Blumengarten
nähe die Kirche?’
Hortus Bulborum
“Ist hier die Blumengarten nähe die
Kirche?” Elk jaar weer zijn er Duitse
toeristen die dat aan mij vragen als ze
zoekend rond de pastorie lopen van
de Corneliuskerk. Grappend wijs ik
dan altijd naar de schitterend bloeiende tulpentuin vóór de pastorie. “Ja
wunderbar”, hoor ik hen dan zeggen,
maar zij begrijpen wel dat dit niet de
‘Blumengarten’ van Limmen kan zijn
waar zij naar op zoek waren. Het ging
hen om ‘Hortus Bulborum’ de historische bollentuin naast de kerk van
onze Christelijke medebroeders en

zusters aan de zuidkant van het dorp.
Ook al zijn er geen bloemendagen dit
jaar en is er geen geheimzinnigheid
rond het niet verklappen van het
thema van zijn of haar mozaïek, toeristen zullen er toch wel zijn. Ook dit
jaar zullen ze weer op de pastoriebel
drukken met de vraag waar de ‘Blumengarten’ van Limmen te vinden
is. Ik weet dat de leden van de tuingroep die de tuinen en kerkhof rond
de pastorie en kerk bijhouden zich
ook elk jaar weer zeer vereerd voelen
als de tulpenpracht voor de pastorie
zo veel aandacht krijgt. Toeristen die

hun auto uitstappen, fietsers die een
boterhammetje opeten in het zonnetje vóór de kerk. De tuingroep moet
zich ook maar eens een keer opgeven
voor de categorie ‘mooiste tuin’, is
al menigmaal tegen hen gezegd. De
verschillende soorten tulpen staan er
altijd prachtig bij.
Pastor Johan Olling

P.S. Helaas blijft ‘de echte’ Hortus
Bulborum i.v.m. covid tot nader order
gesloten. Volg de website voor het
laatste nieuws: hortus-bulborum.nl

Muziekoptreden op zondag 25 april
Helaas zijn er geen echte ”bloemendagen” dit jaar wegens Covid-19 perikelen, heel begrijpelijk. Toch willen
enkele bekende musici even gezellig
van zich laten horen op zondagmiddag 25 april. Evenals vorig jaar georganiseerd door de bekende entertainer/liedjeszanger/musicus Peter
Dekker, en ook in zijn voortuin aan
de Oudeweg 1 (achter sporthal “De
Enterij”. Er is daar veel ruimte om
te staan luisteren en kijken, houdt
natuurlijk gepaste afstand en is het
eventjes te druk, kom dan een uurtje later terug. Naast Peter Dekker
treden ook op de bekende muzikanten Gerard van der Schaaf, zang/

keyboard en Henk Kerssens, accordeonist. Het vindt in de buitenlucht
plaats, dus een veilige plek. En het is
ook nog eens helemaal gratis.
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De tijdstippen zijn vanaf 13.00 uur, ieder heel uur t/m 17.00 uur. Dat is dus
vijfmaal een optreden. Zij treden gezamenlijk op als een trio, heel uniek..
Zij spelen drie muzieknummers, o.a.
Bloemendagen in ons dorpje Limmen
en De Duinen. Van dit laatste is zojuist
een clip verschenen op YouTube met
prachtige beelden van het Noordhollands duingebied, gemaakt met een
drone door Ron Hof en mooie foto's
van de hand van de bekende foto-

graaf Nico Snel. Dit lied is gemaakt
omdat zij al meer dan 30 jaar hardlopen met nog steeds dezelfde groep.
Dat is toch wel bijzonder. Veel plezier
aan de Oudeweg nr. 1. Geniet en blijf
gezond en voorzichtig.
Bekijk de clip op youtube via de qr code
of: https://youtu.be/PGgF093e9Qk

Bloemendagen Limmen
Ook wij kunnen niet wachten om te starten met prikken. Maar... zoals iedereen zal begrijpen, heeft de organisatie wederom moeten besluiten dat
de Bloemendagen ook dit jaar niet door kunnen gaan. Blijf vooral gezond
zodat wij er in 2022 met z'n allen een EXTRA groot bloemenfeest van kunnen maken!

Als je collega met z’n handen in z’n zakken staat toe te kijken hoe
jij aan het werk bent, kun je zeggen:

‘Als je niets te doen
hebt, doe het
dan niet hier..!’
OPROEP

tussentijdse aflossingen op de hypothee
De redactie krijgt leuke reacties op onze nieuwe rubriek.
Welke spreuk of wijze woorden hebben op u indruk gemaakt?
Blijf ze mailen naar redactie@lovkrant.nl en wellicht kiezen wij
uw spreuk voor de volgende LOVkrant!
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Bouwbedrijf C. Bos bv
www.bouwbedrijfcbos.nl

100
Al meer dan Jaar uw betrouwbare partner in de bouw

UW AUTO, ONZE SCHADE!

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

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

contact@esteraluitvaartzorg.nl

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR
DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

Rijksweg 49C
1906 BD Limmen
 072 505 3300
 www.zonneveld-autoschade.nl

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

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

Uitvaartverzorging Formanoij
Betrokken • Betaalbaar • Bekwaam

BIJ AANKOOP CAVALOR PAARDENVOER
GRATIS VOERSCHEP!
BINNENKORT VERKRIJGBAAR: VITALBIX
DAILY COMPLETE TIMOTHY

VOOR MOEDERLOZE VEULENS
BIEST € 36,00 SOS KIT € 92,50
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

Uitvaart vanaf € 1.475,- (incl. Crematie)

06-11536587 | www.uvdf.nl | Dag en nacht bereikbaar
AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

Informeer
d
vrijblijven
naar de
raties
wanddeco ve
tie
en decora
n!
technieke

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

Een historisch
lage rente...
Profiteert u al?

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

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

KOZIJNEN

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER

TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

HEEFT U BOUW- OF VERBOUWPLANNEN?
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!
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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 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!
Door loting is Jonas Commandeur ‘Baby van de maand’ geworden! De baby van de maand krijgt: een
waardebon van 50 euro beschikbaar gesteld door Studio Welgraven en een waardebon van Kits Oonlie
Kinderopvang en een heerlijk ijsje voor het hele gezin beschikbaar gesteld door IJssalon Onder Nul.
De winnaar kan op vertoon van deze krant en het geboortekaartje de prijzen in ontvangst nemen bij
Studio Welgraven aan de Schipperslaan 9 in Limmen (stuur wel even een mail naar redactie@lovkrant.nl
om een afspraak te maken).

Benjamin Hendrikus Vreeburg

Joe van der Steen

Levi Johannes Bijvoet

Zoon van Frank Vreeburg en Emily Konrath,
broertje van Harper

Zoon van Bas en Rinske van der Steen,
broertje van Sebas en Luca

Zoon van Erik Bijvoet en Vera Buitendijk

– Geboren op 11 februari 2021 –

– Geboren op 14 maart 2021 –

– Geboren op 23 maart 2021 –

‘BABY VAN DE
MAAND’

Jonas Commandeur
– Geboren op 9 april 2021 –

Zoon van Niels en Zivile Commandeur

D e r ub r i e k
L i m m e r Kro os t
i s powe re d by:

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

Kits Oonlie 20 jaar!

Op 1 mei 2001 opende Kits Oonlie voor het eerst haar deuren voor
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar aan de Hoefsmid 9 in Heiloo. Twintig jaar later is Kits Oonlie uitgegroeid tot 13 vestigingen
en biedt de organisatie opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar in
Limmen, Heiloo en Alkmaar.
Kits Oonlie heeft lang de hoop gehouden dat zij het jubileum zouden kunnen vieren, maar helaas laat de situatie het nog altijd niet
toe. Streven is nu op het jubileum op zaterdag 18 september 2021
groots te vieren met alle kinderen, ouders en medewerkers.

Om het jubileum toch niet helemaal
ongemerkt voorbij te laten gaan
heeft Kits Oonlie de komende tijd diverse acties voor de kinderen van het
kinderdagverblijf, peuteropvang en
buitenschoolse opvang. Zo is er voor
kinderen van het kinderdagverblijf
en peuteropvang een kleurwedstrijd
en voor de kinderen van de Buiten-

De Zonnebloem kan niet
zonder jouw steun!

LOTERIJ
WEER
GESTART!

schoolse opvang een muziekwedstrijd; zij kunnen een bestaand of
eigen toepasselijk lied opnemen en
deze voor 23 april a.s. insturen. Voor
iedere leeftijdscategorie zijn leuke
prijzen beschikbaar. De winnaars
worden op 30 april aanstaande bekend gemaakt.
Naast iets leuks voor de kinderen,
verschijnen er de komende weken
op social media acties waar iedereen
aan mee kan doen. Aan het begin van
iedere week wordt een raadsel geplaatst en aan het einde van de week
wordt uit alle goede antwoorden één
winnaar gekozen. Vorige week is de
eerste actie geplaatst, het oplossen

van een rebus en is de eerste prijs
uitgereikt. Dus houdt de social media
kanalen van Kinderopvang Kits Oonlie in de gaten!
Wilt u meer informatie of een keer
komen kijken op één van de vesti-

gingen van Kits Oonlie? Neem gerust
contact op met de centrale administratie van Kits Oonlie op telefoonnummer 072-5323576, of stuur een
e-mail naar info@kits-oonlie.nl.

Rietveld Makelaars
lanceert de ‘Welkom
in Limmen’- Box

Hoe kan je meedoen?
Er gaat weer een grote groep van
vrijwilligers langs de deuren om
de loten te verkopen maar je ook
direct loten kopen op
www.zonnebloem.nl

& Broodje van Toon, Gall & Gall Limmen, Huis van Binnen, Schoonheidssalon Moments en In Stijl kappers.
Initiatiefnemer Mark Admiraal is enthousiast over de box: “op deze manier zullen nieuwe bewoners van Limmen zich snel thuis voelen in ons dorp
en kunnen ze op een leuke manier
kennismaken met onze lokale middenstand en hun kwaliteiten”. “Juist
in deze bijzondere tijden maar ook

• Steun de Zonnebloem
bij jou in de buurt
• Maak onze activiteiten
mede mogelijk
• Help mee sociaal isolement
te verminderen
• Draag en steentje bij aan een
meer inclusieve samenleving
Wat kun je winnen?
Ook dit jaar hebben we weer een
mooie prijzenpot. Naast de hoofdprijs van €15.000 zijn er aantrekkelijke producten, cadeaubonnen
en belevenissen te winnen. Wat
dacht je van een elektrische fiets
of een weekendje weg met Landal
Greenparks?

Als dé makelaar van Limmen zijn wij jaarlijks betrokken bij een
groot aantal aan- en verkopen van woningen en heten we hierdoor
veel nieuwe inwoners van Limmen van harte welkom. Niet alleen
kopers van bestaande woningen maar ook in toenemende mate
kopers van nieuwbouwwoningen trekken naar ons mooie dorp.
Vaak kennen deze mensen Limmen
al, maar om onze lokale middenstand
extra onder de aandacht te brengen
introduceert Rietveld Makelaars de
“Welkom in Limmen Box”. Deze box
heeft de afmeting van een verhuisdoos en heeft als inhoud een aantal
typisch Limmense produkten welke
gratis beschikbaar worden gesteld
door Limmer Ondernemers. Zo doen
o.a. mee: Dampegheest Bier, Slaapkenner Lute, Slagerij Snel, Kookkönst

De opbrengst van de loterij gaat
volledig naar de Zonnebloem en
maakt ons vrijwilligerswerk in het
hele land mede mogelijk. Wil je
ons werk steunen voor slechts €2
per lot en kans maken op mooie
prijzen? Speel dan mee!

daarna zal de box blijven bijdragen
aan de steun voor de lokale ondernemers en middenstand, dat is het idee
achter de box. En wij zijn trots deze
box beschikbaar te stellen”.

De Welkom in Limmen box wordt uitgereikt aan de nieuwe eigenaren van
een woning in Limmen welke door
bemiddeling van Rietveld Makelaars
tot stand is gekomen.

Bent u geïnteresseerd in gratis deelname aan de “Welkom in Limmen Box” neem dan contact op met Mark Admiraal
van Rietveld Makelaars. Overigens staat de box ook open voor lokale (sport)verenigingen.

Je steunt daarmee de lokale
Zonnebloem-afdeling!

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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
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cadeaupapier
eierdozen
enveloppen
kartonnen verpakkingen van levensmiddelen
kranten, tijdschriften, boeken
papieren draagzakken
papiersnippers
reclamedrukwerk, folders (zonder plastic
folie)
verzenddozen (pakketjes)

û

foto’s
geplastificeerd papier
ordners en ringbanden met metalen klem
piepschuim, behang, vinyl
sanitair papier (zakdoekjes, toiletpapier,
luiers, keukendoekjes)
verontreinigd papier

Papier &
karton
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cadeaupapier
eierdozen
enveloppen
kartonnen verpakkingen van levensmiddelen
kranten, tijdschriften, boeken
papieren draagzakken
papiersnippers
reclamedrukwerk, folders (zonder plastic
folie)
verzenddozen (pakketjes)

as uit asbak of openhaard
frituurvet
grond, zand
hout en dikke takken
kauwgom
olie, jus
sigarettenpeuken
vogelkooizand
volle stofzuigerzakken
wegwerpluiers

Plastic
bakjes voor salade, groente, fruit, saus,
patat
ü bekers voor yoghurt, vla, ijs
ü flacons, (knijp)flessen voor sauzen, olie,
azijn, wasmiddel, shampoo, zeep
ü deksels van potten als pindakaas,
chocopasta
ü folies om tijdschriften
ü kuipjes voor boter, saus, smeerkaas,
koffiemelk
ü potjes voor gel, medicijnen, vitamines,
planten
ü tubes voor gel, crème, bodylotion, tandpasta
ü verpakkingen voor o.a. tandenborstels,
snoeren, schroeven
ü zakken voor brood, pasta, rijst, snoep

û
chips of koekverpakkingen (aluminiumlaagje
aan binnenzijde)
doordrukstrips (medicijnen, kauwgom)
landbouwplastic, vijverfolie
plastic gebruiksvoorwerpen (emmers,
speelgoed, tuinmeubilair)
piepschuim, zoals fastfoodverpakkingen,
vleesschaaltjes
shopper boodschappentassen
spuitbussen (deodorant, slagroom, mousse)
verfblikken
verpakkingen met inhoud
verpakkingen van chemisch afval zoals:
make-up, kitkokers
wikkels van (room)boter

û
û
û
û
û

û

û
û
û
û
û

û

telefoon

website

ü

Drankkartons
kartonnen pakken voor vla, melk, yoghurt,
soep, pastasauzen
ü kartonnen pakken voor vruchtensappen,
water, wijn
foto’s
geplastificeerd papier
ordners en ringbanden met metalen klem
piepschuim, behang, vinyl
sanitair papier (zakdoekjes, toiletpapier,
luiers, keukendoekjes)
verontreinigd papier

Afvalbrengstation: Schulpstet 17, 1901 JH, Castricum
Afvalbrengstation: Schulpstet
1901
JH, Castricum
Openingstijden:
dinsdag17,
t/m
vrijdag:
8.30-15.45 uur - zaterdag 9.00-16.00 uur
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 8:30 uur – 15:45 uur
Zaterdag: 9:00 – 16:00 uur

van afval
naar grondstoffen
en energie

De haar & baard specialist voor echte mannen!

reserveer via www.barbierskeer.nl of bel 06 139 87 807

Uitvaartverzorging Yvonne van Ophuizen

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl
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Metalen
aluminiumfolies of schaaltjes,
afdekfolies yoghurtbekers
ü bier-, frisdrankdoppen
ü conserven-, frisdrankblikjes
ü stalen siroopflessen
ü waxinelichtcupjes
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doppen van pinda’s, noten
eierschalen
etensresten (ook vlees en vis)
gestold vet
gras, stro, bladeren
kaasresten zonder plastic
kattenbakkorrels alleen met milieukenmerk
klein snoeiafval (kort gemaakte takken, resten tuinplanten, onkruid)
koffiedik, -filterzakjes, koffiepads
loof, (aardappel)schillen
mest van kleine huisdieren
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û
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MAG WEL

Afvalbrengstation: Schulpstet 17, 1901 JH, Castricum
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 8:30 uur – 15:45 uur
Zaterdag: 9:00 – 16:00 uur
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bakjes voor salade, groente, fruit, saus,
patat
ü bekers voor yoghurt, vla, ijs
ü flacons, (knijp)flessen voor sauzen, olie,
azijn, wasmiddel, shampoo, zeep
ü deksels van potten als pindakaas,
chocopasta
ü folies om tijdschriften
ü kuipjes voor boter, saus, smeerkaas,
koffiemelk
ü potjes voor gel, medicijnen, vitamines,
planten
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Goed scheiden levert de beste kwaliteit grondstoffen op. Maar wat hoort waar?
Voor meer producten en info: download de app Afvalwijzer of kijk op mijnafvalwijzer.nl

Afval scheiden: wat mag waar

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Afvalbrengstation: Schulpstet 17, 1901 JH, Castricum
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 8:30 uur – 15:45 uur
Zaterdag: 9:00 – 16:00 uur
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make-up, kitkokers
wikkels van (room)boter
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kartonnen pakken voor vla, melk, yoghurt,
soep, pastasauzen
ü kartonnen pakken voor vruchtensappen,
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tubes voor gel, crème, bodylotion, tandpasta
verpakkingen voor o.a. tandenborstels,
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snoeren, schroeven
zakken voor brood, pasta, rijst, snoep
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afdekfolies yoghurtbekers
ü bier-, frisdrankdoppen
ü conserven-, frisdrankblikjes
ü stalen siroopflessen
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Afval scheiden: wat mag waar
Goed scheiden levert de beste kwaliteit grondstoffen op. Maar wat hoort waar?
Voor meer producten en info: download de app Afvalwijzer of kijk op mijnafvalwijzer.nl
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Download de superhandige app en krijg automatisch een melding!

Wanneer moet welke afvalbak
aan de straat staan?
Dat blijkt in de praktijk toch iets moeilijker dan het eigenlijk is. Er is
een vast patroon, nl.: restafval (= grijze bak met grijs deksel), PMD afval (=grijze bak met oranje deksel), groenafval uit de tuin, groente- en
fruitafval, etensresten, eigenlijk alles wat composteerbaar is (= grijze
bak met groen deksel).
Er zijn nogal wat mensen zijn die niet
precies weten wat er nu wel en wat er
vooral NIET in de bakken moet. Kijk
hiervoor op de pagina hiernaast voor
een handig overzicht. Dit is trouwens
ook allemaal terug te vinden op de
app van Afvalwijzer. Echt een aanrader om te downloaden!
En ja waar betaalt u nu eigenlijk ex-

tra voor? Dat is de gehele grijze bak
met restafval. Wie goed scheidt zal
merken dat er eigenlijk weinig restafval overblijft. Verbazingwekkend is,
en ook iets om over na te denken, de
onvoorstelbaar grote hoeveelheid afval wat plastic heet. Kranten, en glas
gaat immers al in openbare bakken,
wordt opgehaald door de scholen of

belandt in de papiercontainers van de
voetbalvereniging. En alles wat niet
verbrand wordt brengt weer geld op.
Maar wanneer moet welke bak nu
aan de straat staan? Dat is kinderlijk
eenvoudig. Raadpleeg de Afvalwijzer
via de website van de gemeente Castricum.
U kunt hierop niet alleen alle informatie vinden, het wordt u zelfs zo
gemakkelijk gemaakt dat u elke zondagmiddag volautomatisch een email
bericht krijgt waarop vermeld staat
welke bak de volgende dag wordt

De tulp staat symbool voor Limmen...

Nieuw logo Cornelius Parochie
Dat de tulp symbool staat voor Limmen, zien we ook aan de gestileerde
tulp vóór de kerk. Een kunstwerk dat
in 2002 gemaakt is door de voormalige Limmer huisarts Tewis Elzinga. De
vorm van deze gestileerde bol vinden
we ook terug in het nieuwe logo van
de Corneliusparochie. Het logo zal
vanaf Pinksteren prachtig verlicht
te bewonderen zijn bij binnenkomst
in het voorportaal van de Kerk. Ook

is het logo al terug te vinden op de
automatische schuifdeur bij de Mariakapel en op de glazen wanden in
de ontmoetingsruimte. Een logo geïnspireerd op de tulpenbol vóór de
kerk. Een bol met in het middenruimte. Ruimte om zelf in te kunnen vullen. Ruimte die we allemaal, in deze
corona-tijd, zo hard nodig hebben.
En ruimte om de levensadem van ‘Hij
die is groter dan ons hart’ de kans te
geven door te waaien. Een vitale tulpenbol die overgaat in een symbool
van vurige geestkracht. Een prachtig
symbool dat vitaliteit uitstraalt en
ons allen wil zeggen: Hou vertrouwen, het verhaal gaat…. Door!

We starten op zaterdag 1 mei 9.30
uur in de tuin van de Schoollaan 5.
Maandag 3 mei is de volgende les
(elke zaterdag en maandagochtend)
Wat je mee mag nemen:
•	Yoga mat
•	Kleed of handdoek voor op je mat

Met warme groet,
Judith Bosman-Draai
Academie voor Gevoel
Schoolweg 7
1906 AD Limmen
072-5051147
info@academievoorgevoel.nl

Ondanks eerdere berichtgeving dat Conquista Club (woensdagmiddag)
& Conquista Kids (zaterdagochtend) de richtlijnen van de BSO zou mogen volgen hebben wij wederom van de gemeente te horen gekregen dat
Conquista niet regulier open mag. Dit vinden wij ontzettend jammer, wij
hebben namelijk leuke activiteiten voor jullie bedachten en wij kunnen niet
wachten om weer gezellig met jullie aan de gang te gaan.

Conquista Join Us

Start yoga buitenseizoen
Laat even aan mij weten wanneer je
komt, ik hoop je weer te zien, gezond
en wel!

Lieve Conquista bezoekers,

Daarnaast zijn er een aantal nieuwe projecten in Conquista:

Het sculptuur aangeboden door de Limmer bevolking ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van de Corneliuskerk.

• Beker voor de thee na de les
•	Kussentje en evt. een dekentje
voor de eindeontspanning

dens de feestdagen met aangepaste
ophaaldagen.
Alle informatie van de gemeente Castricum vindt u ook via de gemeentelijke website.

Gelukkig hebben wij ook goed nieuws:
Op woensdag 5 mei zullen wij gaan lasergamen buiten in Limmen op het
Koekoeksveld. Woensdagmiddag mag groep 6, 7 en 8 meedoen en woensdagavond is voor 13+ jaar.
Vergeet niet om je op te geven via www.jongerenwerkbuch.nl/activiteiten,
deelname is gratis en VOL = VOL.
Als je mee doet, zorg dan dat je ongeveer 10 minuten voor aanvang op het
koekoeksveld bent, hier zal de uitleg plaats vinden over de activiteit.

Pastor Johan Olling

Het voorjaar is begonnen! De ontluikende natuur en de kracht van de zon
lokken ons naar buiten.
Heerlijk uitgerust, opgeladen en geïnspireerd ben ik klaar voor de start van
het buiten yoga seizoen.

geleegd. Hoe eenvoudig kan het zijn?
Uiteraard kunt u ook gemakkelijk
de Afvalwijzer App downloaden en
u weet altijd precies wanneer welke
bak aan de straat moet staan, ook tij-

Lente
De bladknoppen
staan op springen.
Mijn ogen blikken
mijn hart zingt.
Verwachtingsvol als de natuur
is mijn nieuwsgierige geest.
Verlangend naar fris blad,
naar groen dat grijs verdrijft.
Eer het verleden
en laat haar los.
Open het hart
voor wat komen gaat.

Wie zorgt er toch voor die schitterende
tuin rondom ‘Vredeburg’?
Als je nu langs ”Vredeburg” fietst of loopt dan zie je volop narcissen en andere bolgewassen in volle bloei staan. De tuin
ligt er altijd onberispelijk bij. Wie doen dat eigenlijk? Dat is een groepje mannen die eens per week een ochtendje samen
de tuin en het erf onder handen nemen, gezellig koffiedrinken met elkaar en zorgen voor alles wat groeit en bloeit. Maar
ook daar tellen de jaren soms mee en neemt er iemand afscheid. Dus er kunnen wel weer een paar mannen/vrouwen bij.
Prettig samenwerken, heerlijk, in de buitenlucht en slechts enkele uren per week.
Is uw interesse gewekt? Bel dan even met Frans van Wees, hij vertelt u er graag meer over, iedereen is van harte welkom!
Telefoon: (072) 5 05 58 10 en/of 06 53 91 85 65.

Geef voor een toekomst
waarin we nierziekten
kunnen genezen.
nierstichting.nl

Join Us zijn bijeenkomsten voor jongeren die graag hun netwerk zouden
willen vergroten maar niet goed weten hoe. Ben of ken jij iemand die graag
meer vrienden zou willen hebben, makkelijker op mensen af zou willen
durven stappen of zich minder vaak alleen zou willen voelen, Meld je dan
aan via www.join-us.nu.
Tijdens de bijeenkomsten worden activiteiten bedacht door de jongeren
zelf, met elkaar uitgevoerd. Wij ondersteunen de jongeren door sociale
vaardigheden te vergroten en hen sociaal redzamer te maken. Er zijn twee
groepen, om de week op vrijdagavond van 19:00-21:30 voor 18 – 25 jaar en
om de week op dinsdagavond van 18:30-21:00 voor 12 – 18 jaar.

Conquista Worldwide

Conquista WorldWide zijn bijeenkomsten voor jonge wereldburgers
(leeftijd 12-25 jaar) die hun netwerk willen vergroten. Gezelligheid staat
tijdens de bijeenkomsten voorop, daarnaast zullen wij een veilige omgeving bieden waarin gewerkt kan worden aan taal- en sociale vaardigheden.
De bijeenkomsten starten 4 mei en zullen om de week op dinsdag middag
plaatsvinden van 15:30 - 17:30 uur.
Vanaf juni zal er maandelijks een thema bijeenkomst en/of gastspreker op
deze bijeenkomst zijn. Denk hierbij aan seksuele voorlichting (GGD), bibliotheek, CV opstellen en vinden van een baan, sociale kaart in de gemeente.
Voor de invulling van deze thema bijeenkomsten en/of gastspreker zullen
wij ons tevens laten leiden door de vragen van de deelnemers zelf.
Inschrijven verplicht en dit kan via de app (0642387829) of mail
(n.meijers@stichtingwelzijncastricum.nl).

Conquista Ouder kenniscafé

Conquista ouder kenniscafé zijn bijeenkomsten voor alle soorten (aanstaande) moeders en vaders van kinderen in de leeftijd 0 tot en met 4 jaar.
Gezelligheid staat tijdens de bijeenkomsten voorop, de verbinding tussen
ouders wordt gelegd en het doel is (jonge) ouders steun en zekerheid geven. Naast dat wij zorgen voor gezelligheid zal er ook elke maand een gastspreker zijn en zullen verschillende thema’s aan bod komen zoals: babymassage, babygebaren, borstvoeding (lactatiedeskundige), ergonomisch
dragen (draagconsulente) etc.
De bijeenkomsten zullen elke 2e woensdag en elke laatste zaterdag van de
maand zijn van 09:30-11:30 uur, de grote opening vindt plaats op woensdag
8 september.
Tijdens de opening zullen er goodiebags en lootjes uitgedeeld worden en
zijn er leuke ouder&baby gerelateerde prijzen te winnen.
Heb je vragen, opmerkingen of ideeën?
Mail dan naar k.stolk@welzijncastricum.nl
Hopelijk zien we jullie in mei, wij hebben er ontzettend veel zin in.
Liefs, Kim & Romy
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Oranje is goed...
Rode cijfers
niet!
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

Wist u dat:

...	wij al Covid thuistesten hebben vanaf 6 euro; zowel de neus-swap als de
comfortabelere speekseltest?
...	wij ook (medische) mondkapjes verkopen?
...	wij supplementen hebben die zeer goed helpen tegen de klachten van
kortademigheid en langslepende vermoeidheid na een coronabesmetting?
...	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?
...	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

G&W Drogisterij AKER
Kerkweg 16 • 1906 AW Limmen
Tel. 072-505 3138 • drogist@drogisterijaker.nl

Volg ons op
Facebook!

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering

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

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen

072-5053009

info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl
* U kunt ons dag en nacht bereiken.
www.uitvaartverzorging-groot.nl
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Kom in de kas
bij kwekerij

Cristian
Schilder

KONINGSDAG
OPEN
VAN 9.00 TOT 16.00 UUR
Door het coronavirus houden wij ons aan de
richtlijnen van de overheid: bewaar 1,5 meter
afstand en een max. aantal klanten in de kas.

www.kwekerijcristianschilder.nl

Autorijles
Motorrijles
Theoriecursussen
Voor auto en motor

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

Openingstijden: ma-vrij van 8.00 - 18.00 uur
en zaterdag van 08.00 - 17.00 uur
RIJKSWEG 127 LIMMEN
(achter Keer op Keer)
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Wilt u ook wel eens een ander
wandelrondje?
Er wordt de afgelopen maanden ongelooflijk veel gewandeld door ons
dorp. Dat is goed voor lijf en leden, je
spreekt nog eens iemand onderweg

en leert je eigen dorp beter kennen.
Wellicht zie je ook nog dat er her en
der veel zwerfvuil ligt, wat overigens
door sommigen steevast en met

grote regelmaat wordt verwijderd
tijdens het lopen. Hulde voor die
mensen! Helaas vind je ook heel veel
hondenuitwerpselen, minder fraai en
niet de schuld van het dier maar van
de eigenaar.
Een alternatief wat de redactie u kan
aanbevelen: EEN RONDJE “DE WOUDE”. Ja, een rondje over het enige
eiland binnen onze gemeentelijke
grenzen. Het is een rondje van ong.
6 km. Dus in 2 tot 2,5 uur (incl. zit- en
kijkpauzes) gemakkelijk te doen. Het
maakt niet uit of je de route linksom
of rechtsom vanaf de pont neemt,
je komt altijd bij de pont terug als je
tenminste naar huis wilt. De pont accepteert uitsluitend een pinpas! Het
eiland “De Woude”, ligt aan de N-246
en is gemakkelijk per auto bereikbaar
via Alkmaar of Krommenie. Gratis
parkeren aan de landzijde. U kunt op

de Woude NIET (of amper) fietsen.
Gaat u per fiets dan is de kortste route via de pont van Akersloot. Zet uw
fiets op slot nabij de pont. Kijk even
op Wikipedia voor meer info over het
eiland “De Woude”. De wandelroute
gaat voor 90% over een verhard dijkje langs de boorden van de Markervaart, de Stierop en het Uitgeesteren Alkmaardermeer. Het is er heerlijk
rustig, u geniet van de fraaie polder,

de vogelstand, de koeien en schapen
en het water. Het dijkje slingert heel
fraai rondom het eiland en elke vijf
minuten is het uitzicht weer anders.
Neem gezellig een picknick mee en
geniet van de stilte.
Als de horeca weer open is: er zijn
twee perfecte terrassen en er is ook
nog een heerlijke ijssalon. Veel plezier
en geniet van de rust.

Rosie (5) wil graag schommels in de wijk
en gaat langs bij de burgemeester

Spelen doet
(ver)wonderen!
Kun je weer leren verbinden, nadat een virus ons bang
en afstandelijk heeft gemaakt?

BLIJ-bericht
Het antwoord vind je in een boek
zonder genummerde pagina’s
Een boek zonder paginanummers zie
je niet vaak. Aan het boek ‘Blij’ van
succesvol Limmer-ondernemer Dorien Groot zijn sowieso veel dingen
anders. Het coronavirus maakte haar
boek nog actueler, maar ook zonder
dat virus was haar boodschap dat er
onnodig veel mensen lijden in plaats
van te genieten van alle mooie dingen in het leven. Groot was zelf ook
een van die mensen. Ze doet eerlijk
verslag van haar worsteling met haar
perfectionisme,
verantwoordelijkheidsgevoel, eetstoornis en niet in
de laatste plaats met de rouw om de
vroege dood van haar broer. 'Wat heb
jij je blootgegeven! En toch zo netjes
aangekleed. Wat een lef’, schreven lezers. Jezelf trouw blijven, je angsten
aankijken en niet alleen geven, maar
ook durven te ontvangen: daar wordt
de lezer naartoe geleid via de ongenummerde pagina’s van ‘Blij’.
‘We willen chronologie geven aan
ons leven, maar die chronologie is
vaak een illusie. Die kan ons op het
verkeerde been zetten, waardoor we

belangrijke dingen over het hoofd
zien’, zegt de schrijfster. 'Mijn ervaringen gaan over universele onderwerpen: over liefde en loyaliteit, over
verlangens, over emoties als schaamte en verdriet. De stukken over mijn
anorexia en boulimia zijn niet voor iedereen herkenbaar en mogelijk heel
heftig. Maar je kunt de eetstoornis als
voorbeeld zien van een heftige situatie waarin iemand zit, en die ervaring
kennen veel mensen wel. Hoe kun je
daarmee omgaan, wat kun je betekenen voor een ander, onafhankelijk
van de inhoud van het ‘lijden’? Lezers
noemen het een ‘hartverwarmend
en hoopgevend boek’. ‘Blij’ inspireert
om niet meer te leven vanuit het perspectief van ‘angst en gebrek’, maar
vanuit liefde en vertrouwen.
Groot richtte basisschool Het Kleurenorkest op, met als motto: ‘Leren
wie je nog meer kunt zijn’. Ze moest
de tegenwind van bureaucratie in
het onderwijs en de moraal van ‘doe
nou maar gewoon’ weerstaan. Momenteel is zij mededirecteur van het
Nederlands Trainingsinstituut voor
NLP. Met haar debuut ‘Blij’ hoopt ze
mensen hun eigen 'blij-heid' te laten

(her)ontdekken en te inspireren met
de ‘voordelen van tegenspoed’. Het
boek bevat veel belangrijke lessen,
bijvoorbeeld waarom het helpt om
jezelf kwetsbaar op te stellen.
‘Niets heeft betekenis behalve de
betekenis die je er zelf aan geeft. Bewust zijn helpt je je keuzes te maken
en het boek geeft je gereedschap hoe
je dat kunt doen,’ zegt de schrijfster.
‘Ik denk dat het boek bij iedereen anders binnenkomt, maar ik hoop dat
het in alle gevallen de deur naar het
hart openzet en aanzet tot delen en
verbinden. In deze afstandelijke tijd
is dat nog meer nodig dan voorheen.
Misschien moeten we weer leren verbinden, omdat het virus bij velen zo’n
gat in het leven heeft geslagen? Ik
heb er vertrouwen in, want dit is het
uitgelezen moment om te ontdekken
dat alles met elkaar verbonden is. Het
virus maakte dat heel duidelijk. Het
gekke is dat mijn boek net klaar was
toen de corona uitbrak. Misschien
moest dat wel precies zo zijn.’

Wij raden iedereen aan om eens op
de prachtige site van Dorien te kijken: www.dorienisblij.nl

Rosie is pas 5 jaar oud, maar toen
zij de nieuwe speeltuin in buurt zag,
vroeg ze zich af waarom er geen
schommels waren. Ze zocht het
daarom hogerop en ging langs op
het gemeentehuis. Samen met moeder Suzanne en zus Femke gaf ze de
aanvraag hoogstpersoonlijk door aan
burgemeester Mans.
De speeltuin aan de Geerkens is nog
niet helemaal klaar, dus Rosie denkt
dat er nog wel wat schommels bij
kunnen. "Rosie vindt dat schommels
echt bij een speeltuin horen", vertelt
haar moeder Suzanne Buis. "Ik vertel
de kinderen altijd dat als je iets wilt, je
moet weten hoe je dat kunt regelen."
Daarom maakte Rosie een tekening
van de schommels en deed hem in
een envelop.
Suzanne stuurde burgemeester
Mans een berichtje via Facebook en
de volgende ochtend mochten ze
langskomen op het gemeentehuis.
"Zus Femke van 7 wil eigenlijk ook wel
schommels, dus die wilde ook mee",
vertelt Suzanne. En zo ging het.

De speeltuin is nog niet klaar

Eenmaal bij de burgemeester sloeg
Rosie wel een beetje dicht."Femke
vond het heel leuk en was heel enthousiast. Ze wilde er wel werken."
De burgemeester nam de tekeningen
in ontvangst en nu is het afwachten
voor de zusjes.
"De burgemeester gaat kijken of er
geen bezwaren zijn ingediend", vertelt Suzanne. Het duurt Rosie nu al
te lang. "We hebben onze gegevens
achtergelaten en ze vraagt vaak of we
al iets hebben gehoord."
Van een vreemde heeft ze het niet.
Suzanne heeft toen ze 8 jaar oud was
ook een brief gestuurd aan de toenmalig burgemeester. "Ik wilde graag
een dierenopvang in een lege schuur.
De burgemeester zei toen dat ik toch
gewoon naar school moest", vertelt
ze. En de dierenopvang kwam er niet.
Suzanne probeert Rosie te vertellen
dat het ook kan dat er geen schommels komen. "Daar wil ze eigenlijk
niets van weten. Ze wil zich daar nog
geen zorgen over maken. Ze zou niet
weten waarom het niet kan."
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WIJ NEMEN UW LUCHTWEGKLACHTEN
NIET MET EEN KORRELTJE ZOUT!
Wij gebruiken daar iets meer voor...
10 J

Zoutkamer Magnesiuminhalatie
Zuurstoftherapie Thermaalwaterinhalatie
Wil de Boer (64)
Klachten na longontsteking

Ilona
Klachten na corona

5 jaar geleden liep ik een fikse
longontsteking op. Na een lang
traject knapte ik enigszins op,
maar ik bleef klachten houden.
Vermoeidheid, kortademigheid,
hoesten en enorm veel
slijmvorming. Na een kuur zout
en magnesiuminhalatie ben ik
helemaal van mijn klachten af!

“Na heel ziek geweest te zijn door
corona kwam ik maar niet op mijn
oude niveau. Intens moe bleef ik. Na
een maand intensieve therapie kan ik
zeggen dat ik er weer ben!”
“Ik wil mij beter voelen!” Dat is de reden
dat mensen ons bezoeken. Samen met u
maken wij een plan op maat.

AAR

Heeft u last van:
overbeharing, rode bloedvaatjes, pigmentvlekken,
couperose, littekens of acne?
Wij helpen u graag!

Dermacura
viert 10-jarig
jubileum!

Bel voor het maken van een afspraak
voor een gratis adviesgesprek 0800 - 0715

Wij zijn gespecialiseerd in luchtweg- en huidklachten. Denkt u aan
astma, COPD, herstel na corona, herstel na een longontsteking of
longembolie, hooikoorts en holteontstekingen,
hoesten, vastzittend slijm, allergieen, eczeem,
PROEFSESSIE:
psoriasis. Maar u kunt bij ons ook terecht voor
Combinatie van
tinnitus, spierklachten, hoge bloeddruk
2 therapieën
en meer....
nu voor

€ 22,

50

** Wilt u liever thuis een therapie
ervaren? Neem contact met ons
op om de mogelijkheden te bespreken.

VEILIG
BEHANDELEN

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch
of per e-mail (info@halomedics.nl) contact met ons opnemen.
Halomedics Limmen
Dusseldorperweg 119
06 - 10 70 97 51

Halomedics Schagen
Kaagweg 2A
06 - 36 28 32 14

Halomedics Hoorn
Rotiusstraat 1
06 - 36 28 32 14

Ben jij die gedreven schade-adviseur
met de wens om misschien
zelfstandig ondernemer te worden?

Adviseur schadeverzekeringen
particulier en zakelijk
(32 uur) – Limmen

Gerard Tool & Mark Boetje Financieel Advies zijn volledig zelfstandige en onafhankelijke adviseurs en bemiddelaars op het gebied van hypotheken, financiële planning, particuliere- en
bedrijfsschadeverzekeringen.
Functie
Gezocht wordt een adviseur binnendienst schade particulieren en bedrijven, in bezit van de
vereiste Wft certificaten dan wel de bereidheid deze op korte termijn te behalen. De functie
is zeer veelzijdig. Naast het behoud en uitbreiden van de bestaande portefeuille, behoort het
afhandelen van schades en administreren van mutaties ook tot jouw werkzaamheden.
Je genereert nieuwe ideeën, identificeert en stelt prioriteiten met betrekking tot de verdere
ontwikkeling van ons bedrijf. Je hebt grote beslissingsbevoegdheid, je bent in feite een zelfstandig ondernemer in loondienst! Jaarlijkse opbouw portefeuille/provisierecht en te zijner
tijd bedrijfsovername, behoort tot de mogelijkheden. De functie is voor 32 uur per week, maar
andere uren zijn bespreekbaar.
Functie-eisen
De ideale kandidaat voor deze functie past binnen het volgende profiel:
l enige relevante ervaring
l commercieel, zelfstandig, initiatiefrijk, open, accuraat, sociaal en stressbestendig
l minimaal in het bezit WFT Basis en WFT Particulier
l ervaring met CRM systemen (ANVA) is een pré
l wonende in de omgeving Limmen
Aanbod
een zeer zelfstandige functie met mogelijkheden om je creativiteit te ontplooien
l een goed vast salaris dat past bij de verantwoordelijkheid en ervaring
l jaarlijkse provisieregeling
l opbouw portefeuille provisierecht
l mogelijkheid van een huurwoning in Alkmaar of Heiloo
l een gezellig klein kantoor!
l

Inlichtingen / Sollicitatie
Bel Guido Hoogeveen op 085-0601260 voor meer informatie over de functie of mail je CV met
sollicitatiebrief naar vacature@jobwerk.nl.
www.jobwerk.nl | Schipperslaan 9 | 1906 BG Limmen | 085-0601260 | vacature@jobwerk.nl

Dermacura heeft verscherpte
hygiënemaatregelen zodat wij u
op een verantwoorde en veilige
wijze in onze praktijken
kunnen ontvangen.

Ga naar

Dermacura in Limmen
Gezondheidscentrum Limmen, Zonnedauw 2

dermacura.nl voor de dichtstbijzijnde vestiging bij u in de buurt
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De natuur om ons heen...

Het wachten is op mooie voorjaarsregen en dan barst de natuur letterlijk open. Bomen staan in knop,
de bloesem is hier en daar al zichtbaar. Op dit moment zie je rondom je de fraaiste Magnolia bomen
in volle bloei. Enkele soorten hebben toch een tik van de vorst gehad, zo ook Camellias, eigenlijk niet
geheel winterhard, maar ze redden het in ons klimaat en altijd rijkbloeiend in de prachtigste pasteltinten. De bloembollenvelden beginnen overal te kleuren, maar ook daar moet al beregend worden,
anders groeien de bollen niet na de bloei.
Het beste is en blijft echter hemelwater. Om de bloembollenvelden te bewonderen kunt u rondfietsen tussen
Limmen-Heiloo-de Egmonden-Bergen. Verder ook in de polders De
Schermer en De Beemster en voor
iets verder weg, de omgeving van
Petten-Burgerbrug-Callantsoog, uiteraard Breezand en Anna Paulowna
en verder geheel West-Friesland. De
velden bloeien tot ongeveer medio
mei, maar wees er op tijd bij, regen
en daarna warmte resulteert in zeer
snelle groei en bloei.
Grondwaterstand……
Na de sneeuwval heeft het niet meer
echt noemenswaardig geregend, dat
betekent dat de grondwaterstand
alweer snel daalt. De weilanden, bossen, duinen, alles heeft dringend water nodig. En bijna al dat water wordt
direct gebruikt door de plantengroei,
dus gaat er maar bitter weinig water
echt de diepte in om het tekort aan te
vullen. Dat valt dan in onze gebieden
nog mee, maar als u het TV programma De Waterman heeft gevolgd, dan
heeft u het levensgrote probleem in
andere delen van ons land met eigen ogen kunnen zien. Droge beken,
stervende vissen en amfibieën en een
chronisch tekort aan zoet water. Met
allerlei ingrepen door de mens wordt
er water opgeslagen en getransporteerd naar hoger gelegen delen van
ons land. We zijn afhankelijk van regenwater, maar ook van (smelt)water in de grote rivieren. Ons gebied
wordt van water voorzien vanuit het
Noordhollands Kanaal en Alkmaardermeer via twee inlaten. Bij een teveel aan water gaat het water terug
via deze inlaten.
Stinzenplanten
Het voorjaar is de tijd voor deze
prachtige vaak kleine bolgewassen,
die je in eigen tuin kunt hebben, maar
overal in de natuur tegenkomt. Kijk
vooral eens op Wikipedia voor een
prachtige beschrijving van de vele bolgewassen en vaste planten die men
hiertoe rekent. Ik noem er enkele,
die u ongetwijfeld wel ziet en of kent.
Sneeuwklokjes (Galanthus), Boerencrocus en gewone grote crocus,
Winteraconiet (Eranthis), Vogeltje-

Fritilllaria melegaris = Kievitsbloem

zijn heel gemakkelijk te splitsen, dan
maak je van een knol twee of drie
nieuwe, wel even opletten dat elke
nieuwe knol een “oog” heeft. Nuyens
heeft nog een flink sortiment mooie
soorten voor de liefhebbers. Uien en
sjalotten staan vast op de regel.
De kievit is een van de meest kenmerkende (weide-)vogelsoorten van ons land. Hij is
onmiskenbaar met zijn kuif, zijn zwart-witte kleed en zijn unieke, opvallend brede vleugels. Deze spelen in de baltsvlucht een belangrijke rol, waarbij de kievitman spectaculaire
buitelingen maakt en de zwart-witte ondervleugels van ver zichtbaar zijn. Aan de 'zang'
die hij dan laat horen, heeft de kievit zijn naam te danken. Ook de vleugels maken een
opvallend geluid.

op-de-kruk oftewel Corydalis solida,
Anemone nemerosa (witte bosanemoon), Daslook met de mooie naam
Allium ursinum, met heerlijke naar ui
smakende blaadjes, Vogelmelk met
de naam Ornithogalum, Kievitsbloemen (Fritillaria meleagris), Leucojum
in diverse soorten, voorjaars-lente-zomerklokje, Scilla’s, Narcissen,
Chionodoxa (Sneeuwroem in blauw
en rose), Blauwe Druifjes (Muscari).
En nog heel veel meer. Uiteindelijk allemaal door de mens geplant en zich
later spontaan verspreid of door afvalhopen van de bollenkwekers in de
weilanden en in de duinen terecht gekomen. En heeft u ze eenmaal in uw
tuin, dan blijven ze voor altijd.
Vogels in de tuin en de weilanden…
Ook zorgelijk, achteruitgang, minder
echte ochtendconcerten, oorzaak…??

Corydalis solida = Vogeltje-op-de-kruk

Ook de oprukkende vos heeft zich al een paar keer in Limmen laten zien...

De te lage grondwaterstanden in de
weilanden betekenen ook minder
voedsel voor de weidevogels, vooral
voor de jongen. Dan nog daarbij rovers als kraaiachtigen, vossen etc. en
de eieren en pullen verdwijnen snel.
Helaas. Daar waar de natuur haar
gang kan gaan en de waterstanden
(kunstmatig) hoog worden gehouden gaat het redelijk goed.
Gelukkig dat er veel natuurbeschermers en agrariërs zijn die veel doen
aan nestbescherming.
De groente- en bloementuin
Ons paradijs aan de oostkant van
het dorp begint groen te kleuren. De
bramen- en frambozenstruiken zijn
gesnoeid, aangebonden en bemest
met koemest. De planten gaan goed
groeien. Onlangs bij tuincentrum
Nuyens nog “nieuwe” bessensoorten
gekocht en aangeplant, ga zelf eens
kijken en maak uw keuze, ze groeien
in onze streek uitstekend. Inmiddels
zijn de aardappelen geplant en zullen
er over drie/vier weken voorzichtig
uitkomen, er is dan altijd nog kans op
nachtvorst!! Tuinbonen staan best,
zo ook peulen en grauwe erwten. Spinazie groeit prima, heeft wel water
nodig. Eind volgende week gaan de
dahlia’s ook de grond weer in. Deze

Opmerkelijk was dit jaar dat we bijna
geen last hebben gehad van kraaien
of houtduiven die graag aan de uien/
sjalotten trekken of tuinbonen uitrukken... Zodra de grondtemperatuur
oploopt gaan we de overige groentes
zaaien en later uitplanten. Heerlijk bezig in de vrije natuur, goed voor lijf en
geest. De eerste witte asperges zijn al
geoogst (bedden liggen onder zwart
folie), de oogst gaat nu snel op grotere schaal beginnen t/m 21 juni, daarna
gaan de bedden in ruste. De rabarber
komt mooi in blad en steel, aardbeien
beginnen goed te groeien, dat wordt
weer smullen. Bonensoorten worden
ong. midden mei gelegd, dat zijn na-

Leucojum aestivum “Gravetye Giant”=
Zomerklokje

melijk warmteliefhebbers. Preiplanten en sla-planten staan inmiddels
in de grond, zo ook rode kool. Later
volgen nog savooie- en spitskool.
Binnenkort gaat u zeker uw zomerbloeiers planten in perken en bloembakken, veel succes, maar denk aan
de nachtvorsten!! En tijdig water
geven. Van harte een mooi en warm
voorjaar. Geniet van die mooie natuur om u heen.
Kees G. Kroone

Ook in Limmen te vinden; de knalgroene
Halsbandparkieten, een luidruchtige vogels, afkomstig uit India en Centraal-Afrika. Het gaat in Nederland oorspronkelijk
om ontsnapte en losgelaten kooivogels
die verwilderd zijn en populaties hebben
gevormd. Halsbandparkieten zijn holenbroeders, die ook in nestkasten broeden.
Concurrentie met kauwtjes, spechten en
uilen om beschikbare broedholten lijkt
slechts in geringe mate te spelen.
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Wij vieren een jaar lang feest!

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 zijn 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.

rtet
DeuDrepuorrptro et

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.

Tussenstand sponsoractie
Als u een succesvolle tra
nsactie via Hopman Ma
kelaars
afrondt schenken wij ee
n bedrag van € 40,00 na
mens u aan
een goed doel van uw keu
ze. De Hopman 40 jaar
sponsoractie wordt door huidige
en nieuwe klanten met
veel
enthousiasme ontvangen
. Dankzij hen kunnen wij
al een
aantal goede doelen ee
n schenking doen aan he
t einde van
het jaar. Wilt u ook schen
ken? Lees dan meer over
de
voorwaarden op onze act
iewebsite.

Spo
nso
teiet
orct
rpra
Deu

Like & Dine
Maak kans op
een diner voor
4 personen!

Scan de code voor meer informatie over onze acties

Meer informatie en de actievoorwaarden zijn te lezen op: www.hopman40jaar.nl
Hopman ERA Makelaars Castricum
0251 657 700
castricum@hopmanmakelaars.nl

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

Hopman ERA Makelaars IJmond
0251 745 000
ijmond@hopmanmakelaars.nl
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TONK: Extra ondersteuning
bij plotselinge inkomensdaling
Inwoners die hun inkomen door de coronacrisis sterk hebben zien
dalen, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. De
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal
voor inwoners/ondernemers die door deze inkomensdaling hun
noodzakelijke privé woonkosten (huur, hypotheeklasten, gas, licht
en water) niet meer kunnen betalen. De tegemoetkoming kunt u
vanaf nu aanvragen in de gemeente waar u woont. De aanvraag
moet voor 1 juli 2021 bij de gemeente binnen zijn. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2021.

De TONK-regeling kan ingezet worden om inwoners tijdelijk financieel
te ondersteunen, zodat in ieder geval de vaste woonlasten doorbetaald
kunnen worden. De tegemoetkoming
bedraagt 500 euro per maand. Daarnaast wijzen we aanvragers direct op
de mogelijkheden die we hebben om
schulden te voorkomen of op te lossen.’

Tegemoetkoming
De gemeenten ontvangen van het
Rijk geld om deze tijdelijke financiële tegemoetkoming uit te voeren.
De TONK-regeling is een vorm van
bijzondere bijstand. De voorwaarden
voor de bijzondere bijstand worden
nu tijdelijk verruimd zodat er meer
inwoners geholpen kunnen worden.
Zo heeft het college besloten de vermogensgrenzen tijdelijk te verruimen
en geen inkomensgrenzen toe te passen. De voorwaarde is wel dat als gevolg van de coronacrisis het inkomen
met minimaal 25% moet zijn gedaald

Meer weten of TONK aanvragen?
De TONK-regeling vraagt de inwoner
eenvoudig aan. Het aanvraagformulier staat op de website van de gemeente of kan worden opgestuurd.
Voor informatie over de TONK kan
de aanvrager terecht bij het Sociaal
Team: www.castricum.nl/tonk.

en dat de woonlasten tenminste 33%
van het huidige inkomen bedragen.
Financieel overleven
Wethouder Falgun Binnendijk zegt
over de regeling: ‘We zien dat de
voortdurende corona maatregelen
inwoners in toenemende mate raakt.
Bijvoorbeeld bij ondernemers die
spaargeld in het bedrijf stoppen en
schulden maken om deze periode
financieel te overleven. We zien bij
inwoners soms groot inkomensverlies wat diep kan raken in de portemonnee.

Voor contact met Sociaal Team van
de gemeente Castricum gaat men
naar castricum.nl/sociaalteam.

Bestel online

• TOMAHAWK STEAK
• PULLED PORK
• T-BONE STEAK
• SPARE-RIBS
• PICANHA
• BAVETTE
• CÔTE DU BOEUF
• BUIKSPEK
• LONGHAAS
• LAMSRACK

. .en uiteraard nog
heel veel meer!
KERKWEG 18 • LIMMEN • TEL: 072 – 505 12 63 • WWW.SLAGERIJSNEL.NL

Kwekerij Cristian Schilder

Kom in de kas en ontdek
onze mooie tuinplanten
en bloemen
We maken het gehele jaar zo goed
mogelijk gebruik van de kas. Dat betekent dat we vanaf januari tulpen verwerken die in december zijn geplant.
Dit gebeurt nog op de traditionele
manier in de volle grond. Dit doen
we om zo een zwaardere kwaliteit te
krijgen. Deze tulpen worden verhandeld op de bloemenveilingen van Aalsmeer en Rijnsburg.
In de periode dat de tulpen gekweekt
worden, worden de eerste voorbereidingen voor het verkoopseizoen van
de tuinplanten getroffen en worden
de eerste hanging baskets geplant.
Als de laatste tulpen uit de grond zijn
begint het planten van de eenjarige
tuinplanten pas goed op gang te komen. Ook de schuur krijgt dan een
transformatie en vult zich langzaam
met de pallets vol zakken potgrond,
de potten worden besteld en de kassa’s worden geplaatst.
Omdat het in maart nog te koud is
voor veel eenjarige planten verkopen
we in die periode eerst nog violen.
Vanaf begin april is de kas van maandag tot en met zaterdag geopend.
Ook zijn we diverse zondagen en
feestdagen geopend. Alhoewel er rekening moet worden gehouden met
de nachtvorst tot midden mei zijn de
eigen gekweekte planten weer volop
verkrijgbaar. Omdat we zelf telen is
de kwaliteit van de planten uitstekend. En we vullen regelmatig verse
planten bij. Met moederdag houden
we altijd rekening door mooie, com-

plete producten op te maken die een
mooi cadeau zijn. De verkoop van de
(eenjarige) planten is afhankelijk van
het weer en duurt meestal tot half
juli.
Eind mei worden de eerste buiten lelies weer geplant, dit duurt tot begin
juli. Deze worden dan weer geoogst
in september tot begin oktober. In de
kas worden ook lelies geplant voor
1 november. Er worden ook leeuwebekken geplant, zowel buiten als binnen.
Verder kweken we ook viburnum buiten. Dit is een vaste plant die we voor
de bloem hebben staan. Deze worden geoogst van oktober tot december. Alle bloemen worden afgezet op
de veiling in Aalsmeer.
Nadat deze bloemen op zijn worden
de tulpenbollen weer gepland die in
januari van het volgende jaar weer
kunnen geplukt. Zo maken we het
hele jaar rond gebruik van de kas en
is er veel afwisseling in ons aanbod,
waarbij we altijd voor de beste kwaliteit gaan.
Onze openingstijden:
Ma. t/m vr.: 08:00 tot 18:00 uur
Zaterdag: 08:00 tot 17:00 uur
Op Koningsdag zijn wij ook extra
geopend van 09.00 ot 16.00 uur.
Je vindt ons op Rijksweg 127, Limmen
(achter Keer op Keer). Bewaar 1,5
meter afstand en er mogen maar een
maximaal aantal klanten in de kas.

Raad gaat akkoord met
zwembad op ‘veld 5’
De raad gaat akkoord met de
voorkeurslocatie ‘veld 5’ van
FC Castricum, net als eerder
het college van burgemeester
en wethouders. Dit is de uitkomst van een geactualiseerde
en gedetailleerde locatieanalyse en een breed participatietraject. Daarnaast heeft de
raad besloten dat FC Castricum
door de bouw van het zwembad gecompenseerd moet worden met een kunstgrasveld. De
aanleg van een kunstgrasveld
voor korfbalvereniging KV Helios wordt losgeknipt van de
zwembadontwikkeling. De raad
kan hiervoor reeds in 2021 een
voorstel tegemoet zien.
Met de belangrijkste belanghebbenden op Sportpark Noord-End
en omwonenden van beide voorkeurslocaties worden constructieve
gesprekken voortgezet. Wethouder
Ron de Haan (Sport): “Ik ben blij voor

Castricum dat er nu echt zicht komt
op een mooie nieuwe zwemvoorziening’.
Start voorlopig ontwerp
Dankzij dit besluit kan gestart worden met het vormen van een ontwerpteam en is de route naar een
voorlopig ontwerp vrijgemaakt. Naar
verwachting is het voorlopig ontwerp
eind 2021 gereed.
Participatie
In de tijd die nu komt, blijven we in
gesprek met de belangrijkste partijen
op Sportpark Noord-End. Daarnaast
voeren we regelmatig overleg met
andere partijen, zoals de Fietsersbond en omwonenden over hoe het
zwembad mooi past in de omgeving.
Tijdens de gesprekken met alle belanghebbenden staan de onderwerpen verkeer, parkeren en groen in
ieder geval hoog op de agenda.
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DIRKSON
LIMMEN
I NS TALLATI E TE CHNI E K
Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Warmtepomp installaties
Sanitaire installaties
Visweg 52 • 1906 CS Limmen • tel 06 514 783 56

www.dirksonlimmen.nl

TOM VAN LE

SCHILDERWER

06 20 71 13 32 | Limm

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN
06 20 71 13 32 | Limmen

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.

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

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

• sanitair
• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing

Sterk in huiswerk

• service en onderhoud

DIBO

De Drie Linden 1 - Limmen - 072 505 14 64 - rietveldlimmen.nl
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www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

... voor
kleurrijk
drukwerk!

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

... voor
kleurrijk
drukwerk!

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES
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“Uw partner in duurzame techniek”

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.
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Bestel on

INSTALLATIETECHNIEK

Aanleg en onderhoud

... voor
kleurrijk
drukwerk!

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

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

van elektrische installaties

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

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

