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Motorclub De Zuchtende Man...

Piepend en krakend
het jubileumjaar in...
Volgens de archieven was het 1996
dat motortoerclub De Zuchtende
Man de eerste zucht gaf en 2021 is
daarmee een jubileumjaar.
Helaas valt er in de huidige omstandigheden weinig te vieren.
In 2020 moesten wij ook al, vanwege
Covid-19 maatregelen, het motorweekend van de agenda halen. Dat
we nog nu nog in deze situatie zouden zitten, had toen niemand verwacht. Toch blijft de positieve zin bij
de jubilaris de boventoon voeren.
Tijdens de afgelopen feestdagen kregen de deelnemers en sponsoren dan
ook een mooie kerst- en wenskaart in
de bus. Een actie die alom werd gewaardeerd. Verdere feestelijke activiteiten vanwege het jubileum zitten er
dit jaar niet in. Met de huidige stand

van zaken is het zelfs onzeker of we
wel een dagtocht mogen organiseren. Maar we blijven positief en gaan
er nog steeds voor! We vergaderen
via internet en bekijken alle mogelijkheden om er het beste van te maken.
Let op, blok 12 juni a.s. in je agenda
voor onze tocht! De grote lijnen voor
de motordagtocht staan al op papier. Kortom wij zijn druk bezig met
het voorbereiden van een prachtige

dagtocht en alles wat daar bij hoort.
Blijven de regels streng, dan zullen
wij proberen om volgens de dan geldende regels alsnog een leuke (individuele) motorrit te organiseren. En
uiteraard wil je die niet missen!
Ben je een motorrijd(st)er en wil
je meer weten over onze activiteiten? Stuur dan een mail naar:
dezuchtendeman@gmail.com.

College kiest voor
zwembad op ‘veld 5’
De weg naar een nieuw te bouwen
zwembad op Sportpark NoordEnd is nog lang, maar het College
is eruit: ‘Veld 5’ van FC Castricum
heeft de voorkeur. Om een voorkeurslocatie van óf veld 2 óf veld 5
te bepalen, is de afgelopen maanden de eerdere locatie-analyse geactualiseerd en gedetailleerd. Er is
een locatie-matrix opgesteld aan
de hand van 32 criteria en er is opnieuw gesproken met de belangrijkste stakeholders op en rondom
Noord-End.
Wethouder Ron de Haan (Sport):
“We hebben met elkaar een belangrijke stap gezet. Ik heb grote waardering voor iedereen die tot op dit
moment het beste van zichzelf laat
zien. Bewoners praten mee, kritisch
en constructief en verenigingen zien
de kans. We zoeken en vinden oplossingen en er wordt van alle kanten rekening gehouden met elkaar, met de
effecten voor het groen, verkeer en
parkeren. Ik ben optimistisch over de
ontvangst in de Raad”.

Nieuwe ondergrondse afvalcontainers
Dinsdag 2 februari 2021 – Binnenkort plaatst de gemeente Castricum
ondergrondse containers voor de
inzameling van diverse soorten afval.
Deze containers komen op de volgende locaties:
•	Vuurbaak, Limmen
(Klein Elektrisch Afval - KEA)
• Berkenlint, Limmen
(glas, papier, textiel, KEA)
Op 26 januari 2021 nam het college
een besluit over de definitieve locaties van deze ondergrondse contai-

ners. Hebt u vragen over de locaties
of wilt u de kaarten van de locaties op-

vragen stuurt u dan een e-mail naar:
afvalscheiden@debuch.nl

Wie-o-Wie
is baby
van de maand
februari?

Mark Bonne:
'Makelaardij
is
mensenwerk'

Nieuws over
de
Limmer
Bloemendagen

zie pagina 3
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Aanbesteding en start voorlopig
ontwerp
Het college vraagt de Raad op 11
maart in te stemmen met de voorkeurslocatie en kennis te nemen van
de start van de aanbesteding die leidt
tot de keuze van een ontwerpteam
en een voorlopig ontwerp van het
zwembad.
Participatie
Belangrijke zaken rondom het nieuwe
zwembad, zoals parkeren, veiligheid,
verkeersafwikkeling en behoud van
het groen zijn al aan de orde gekomen: zowel in individuele gesprekken
met belanghebbenden als in een online-bijeenkomst met bewoners. Veel
vragen en aandachtspunten zijn in
beeld en beantwoord. Over het onderwerp verkeer - in algemene zin blijven we in gesprek met de verschillende partijen.
Tijdens de uitwerking van de plannen
zullen regelmatig (online)gesprekken
met alle belanghebbenden en omwonenden plaatsvinden.

‘Er is geen kwaad
dat altijd duurt,
en evenmin
geen goed
dat nooit eindigt....’
Nelson Mandela

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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DIERVOEDERS

Bouwbedrijf C. Bos bv
www.bouwbedrijfcbos.nl

ADMIRAAL

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

**NIEUW** VITAL FIBER-MIX
€ 15,50

100
Al meer dan Jaar uw betrouwbare partner in de bouw

DE WINKEL IS OPEN!

Uitvaartverzorging Formanoij

Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889

Betrokken • Betaalbaar • Bekwaam

STROOIVOER 1 kilo € 2,00
5 kilo € 5,95 20 kilo € 17,95

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

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering
Brugstraat 35,
1906 WT Limmen
Tel. (072) 505 55 40
Mobiel: 06 53‑28 52 93

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

KOZIJNEN

UW AUTO, ONZE SCHADE!
Rijksweg 49C
1906 BD Limmen
 072 505 3300
 www.zonneveld-autoschade.nl

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER

TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

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

kerkweg 1 | LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

Autorijles
Motorrijles
Theoriecursussen

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen

Voor auto en motor

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding
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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!

Devin Valkering

‘BABY VAN DE
MAAND’

Juna Beau Min

– Geboren op 10 december 2020 –

Noah Lankamp

– Geboren op 8 december 2020 –

Miles Joseph Klever
– Geboren op 10 januari 2021 –

– Geboren op 15 januari 2021 –

Zoon van Teun Valkering en Stephanie Klomp,
broertje van Bent

Zoon van Patrick en Jolanda Lankamp,
broertje van Jesse

Zoon van Anne van der Steen en Robin Klever,
broertje van Mason

Dochter van Rens Min en Monique Groot

Door loting is Juna Beau Min
‘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.

Tos Helenus Anne Zomerdijk

Gijs Admiraal

– Geboren op 12 november 2020 –

– Geboren op 5 januari 2021 –

Zoon van Herman Zomerdijk en Yvonne Poel,
broertje van Faas en Juup

Zoon van Edwin Admiraal en Sanne Commandeur,
broertje van Bram

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).

Op de foto 1e rij (v.l.n.r.): Kees Admiraal, Marco Kerssens, Jos Admiraal en Bas Meegdes. Daarachter Antoon Pepping, burgemeester
Mans en Hakan Meijer.

Koninklijke onderscheidingen
brandweer Limmen

Burgemeester Toon Mans overhandigde begin december van vorig jaar
de Koninklijke onderscheiding Lid in
de Orde van Oranje-Nassau uit aan
de heer S.N.H. (Bas) Meegdes, de
heer J.J.M. (Jos) Admiraal, de heer
C.S.J.. (Kees) Admiraal en de heer
M.G.P. (Marco) Kerssens.
De actieve vrijwillige brandweermannen van post Limmen ontvingen deze
Koninklijke onderscheiding vanwe-

ge het feit dat zij meer dan twintig
jaar repressief vrijwilliger zijn bij de
brandweer. (red.: Marco Kerssens is
onlangs afgezwaaid).

Live-verbinding
De uitreiking vond coronaproof
plaats op de kazerne Limmen in aanwezigheid van de partners van de
gedecoreerden, de heer H. Meijer,
plaatsvervangend teamcommandant
regio Alkmaar en de heer A. Pepping,

postcommandant. De postleden konden via een live-verbinding meekijken
met de uitreiking.
Dit was de laatste uitreiking binnen de
gemeente Castricum voor de brandweervrijwilligers. De Kanselarij der
Nederlandse Orden heeft per 1 januari 2020 het criterium ‘meer dan twintig jaar vrijwillige brandweerdienst’
als automatische toekenningsgrond
voor een koninklijke onderscheiding
beëindigd.

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

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

Kennismaken met de babygroep van Kinderopvang Kits Oonlie

Een kindje op komst?
Gefeliciteerd!
Nu u in verwachting bent, komen er
opeens veel nieuwe zaken op uw pad.
Wilt u na uw zwangerschapsverlof
graag weer aan het werk? Hoe gaat
u werk en kinderen combineren? Het
uit handen geven van de zorg voor
uw kind is een beslissing, waar u lang
over zult nadenken. U wilt er natuurlijk zeker van zijn dat de opvang voldoet aan uw verwachtingen en dat
de keuze die u maakt het beste bij u
en uw baby past. U zoekt een plek die
u vertrouwen geeft en een klimaat
waarin uw kind zich volop kan ontwikkelen. Een plaats waar veel aandacht
en liefde voor uw baby is. Waar hij/zij
zichzelf kan zijn en waar betrouwbare en energieke pedagogisch medewerkers naast de dagelijkse zorg en
liefde voor uw baby rekening houden
met uw persoonlijke wensen. Dit alles bieden wij u bij Kinderopvang Kits
Oonlie!
Rondleiding
We vinden het erg belangrijk dat u
tijdens de zwangerschap al een keer
bij ons komt kijken. Tijdens een rondleiding vertellen wij u namelijk veel
over onze ruimtes, gewoontes en het
pedagogisch beleid. Ook maakt u vast
kennis met de pedagogisch medewerkers. Uiteraard kunt u honderduit
vragen stellen over onze opvang.
Wennen
Als het bijna zover is dat de baby bij
ons komt, volgt een intakegesprek
met de pedagogisch medewerker die
ook één of meer wenochtenden met
de u afspreekt. De baby kan alvast
een beetje wennen en u kunt ervaren
hoe het is om uw kind aan een ander
toe te vertrouwen. Vanzelfsprekend
volgen we het slaap-waak ritme van
thuis. Uw kindje slaapt in een vast
bedje en krijgt voeding volgens het
door u aangegeven schema. Dat
geeft rust en vertrouwen. Misschien

vindt u het fijn om even te bellen?
Geen probleem, de pedagogisch medewerker staat u graag te woord.
Plezier maken
Wanneer de baby wakker is, krijgt het
naast de verzorging veel persoonlijke
aandacht van de pedagogisch medewerkers. Contact met andere kinderen en baby’s onderling gaat spelenderwijs. We laten de kinderen niet te
lang in een wipstoeltje liggen maar
leggen ze in de box of op een zachte
mat, waar ze de kans krijgen zich vrij
te bewegen, kruipen en ontdekken.
Ook werken de pedagogisch medewerkers met het Voor- en Vroegschools Educatieprogramma (VVE)
Uk en Puk.
Kinderopvangtoeslag
Als u gebruik maakt van onze kinderopvang heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. De kosten hangen
af van de persoonlijke situatie. Op
basis van het gezamenlijk inkomen
kunt u bij de overheid een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van het gezamenlijk inkomen kan dit oplopen
tot 94%!
Kom gerust eens langs bij één van
onze vestigingen in Alkmaar, Heiloo
of Limmen!
Bel voor meer informatie met de
Centrale Administratie op telefoonnummer 072-5323576 of per e-mail
naar info@kits-oonlie.nl.

Een verzoek aan alle duinwandelaars...

Coronawandelaar, blijf op de paden!
Stichting Duinbehoud luidt de noodklok over schade aan de duinen door
het sterk gestegen aantal wandelaars. Met het broedseizoen in het
verschiet, roept Duinbehoud-directeur Marc Janssen wandelaars op
vooral op de paden te blijven. Het
bezoek aan de Nationaal Park Kennemerduinen, de duinen van PWN

en Meijendel is zo sterk gegroeid, dat
beheerders handhaving van de regels
niet aankunnen. Zij signaleren onder andere verstoring van dieren als
reeën, damherten en vossen, nu veel
wandelaars buiten de paden wandelen. “En wij zijn bezorgd over het
komende broedseizoen, dat in maart
begint”, aldus Duinbehoud-directeur

Marc Janssen. “Vogels zoeken begin
maart een broedplek. Als die wordt
verstoord, komt het niet goed met
het leggen en eieren en het broeden.”
Janssen benadrukt dat van kwade
wil geen sprake is. “Het is vooral een
nieuwe groep duinbezoekers die niet
met de regels vertrouwd is. Zodra je
mensen uitlegt wat er speelt, blijven

ze op de paden. Dan is er niks aan de
hand, want het padennetwerk in de

duinen kan het bezoekersaantal goed
Foto: Vos (© Nico van Kappel)
aan.”
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VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Thuis aan het
werk en wellicht
iets meer tijd?
Kom gerust bij ons langs
voor een verzekerings- of
hypotheekcheck.
Wij zijn gewoon open.
Uiteraard geheel conform
de RIVM richtlijnen!
De Drie Linden 2,
1906 EM Limmen
072 743 3743
denise@gtmbfa.nl

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies & Verzekeringen

van afval
naar grondstoffen
en energie

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR
DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

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

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

telefoon
website

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

LOV-KRANT

PAGINA 5

FEBRUARI 2021

Strandhuisjes schuiven op
om duinen te versterken

Natuurbeschermingsorganisatie Duinbehoud heeft een bezwaar
tegen recreatie- en horecabebouwing op het strand van Castricum
ingetrokken nu de strandhuisjes verder van de duinvoet zullen
worden geplaatst. Strandpaviljoenexploitant Richard Groot heeft
bovendien een vindingrijke oplossing getroffen: paviljoen Deining
wordt in hoogte verstelbaar.
Duinbehoud maakte bezwaar tegen
de strandbebouwing, omdat die volgens de organisatie natuurlijke aangroei van de duinen verstoort. Hangende dat bezwaar, zijn Duinbehoud,
gemeente Castricum en strandpaviljoenexploitant Richard Groot tot een
oplossing gekomen. Om aangroei
van de duinvoet door verstuiving
te bevorderen, zullen de ongeveer
tweehonderd strandhuisjes komend
zomerseizoen verder westwaarts

worden geplaats. Richard Groot
heeft bovendien een opmerkelijke
oplossing getroffen om stuifzand vrij
baan te geven. Zijn jaarrond paviljoen
Deining zal gedurende de wintermaanden hoger op de poten komen
te staan. Bovendien zal het pand van
kitesurfvereniging Sports at Sea, dat
geen wintervergunning heeft, in hetzelfde bouwvlak als Deining worden
geplaatst. Daardoor verdwijnt een
stukje bebouwing van het strand en

Hongerdoek 2021: 40-dagentijd op weg naar Pasen

'Behoud van de schepping,
opdat allen kunnen leven'
Dit jaar is het hongerdoek dat de komende 40-dagentijd prominent in de
Corneliuskerk hangt, gemaakt door
de Nigeriaan Anthony Emeka Nwachukwu. Het doek wil vanaf Aswoensdag een verbinding leggen met (1)
het land van de kunstenaar, (2) de
wereld waarin wij leven en (3) de tijd
op weg naar Pasen.
Het doek dat ons wil laten ‘hongeren’
naar gerechtigheid en vrede heeft de
titel: behoud van de Schepping, opdat allen kunnen leven’ meegekregen.
Een kleurrijk doek dat verdeeld in een
viertal grotere vlakken.
a)	In het linker bovendeel van het
doek, is een arm met een uitgestoken vinger te zien, die raakt
aan het handvat van een boekrol.
Dit is een verwijzing naar het bekende fresco “De schepping van
Adam” in de Sixtijnse Kapel. Wat
opvalt is dat de mooie gestileerde
hand van Michelangelo veranderd
is in een stevige mensenhand.
b)	
Rechts boven zien we dat het
handvat van de boekrol een bot is.

Het stelt het bot van Adam voor.
De eerste mens. De scheppende
hand en de Thora-rol die om het
bot heen is gewikkeld, wijst op
zorg voor nieuw leven.
c)	
In het rechter ondergedeelte
zien we dat de boekrol uitloopt
in de kop van een duif (de heilige
Geest) die als het ware het rechterdeel van het doek ondersteunt
en met zijn snavel wijst naar
de vlam die tussen de mensen
straalt. Door het vuur van deze
begeestering komen de mensen
van allerlei religies en culturen samen en brengen hun gaven mee
om die te delen. In hun midden
brandt het licht van de paaskaars.
In de ontmoeting met elkaar helen zij zichzelf en de aarde.
d)	Links onder is een kind te zien in
de stervende natuur: de realiteit
waar mensen van nu mee te maken hebben. Maar in dat vlak komt
de korenaar van de indiaan binnen. Dit teken van leven verbindt
beide vlakken. De indiaan legt de

hebben de kitesurfers een jaarrond
onderkomen.
In de oorspronkelijke plannen van
Groot zouden extra strandhuisjes
verrijzen op de plek van Sports at
Sea. Daartegen maakte Stichting
Duinbehoud bezwaar. Nu álle huisjes
verder richting vloedlijn worden geplaats en duinvorming minder wordt
gehinderd door bebouwing, hebben
de natuurbeschermers hun bezwaar
ingetrokken. Adrie Lute, consulent
van Duinhoud en nauw betrokken bij
deze zaak, is gelukkig met de oplossing: “Duinvorming krijgt meer kans
nu verstuiving beter zijn weg zal vinden. We hebben bovendien een principeafspraak om stuifschermen te
verbinding tussen de lijdende aarde en de groepen van de volken
die samen werken, leven en delen.
Naast de vertegenwoordigers van
de continenten staat een kind. Het
zelfde kind zien we in het linkerdeel. Het kind wordt gered en je
ziet ook dat bovenaan in het donkere vlak het vieze paars waarin

Foto: Dreigende wolkenlucht op het strand van Castricum. (© Ronald van Wijk)

plaatsen rond het zandplateau, waarop de strandhuisjes komen te staan.
Vindt daar voldoende zandaangroei

plaats, dan kunnen de huisjes over
een paar jaar mogelijk verder westwaarts opschuiven.”

fabriekstorens zichtbaar worden.
Die torens doorboren het lichtbeige vlak en tasten de schepping
aan. Hun uitstoot wordt uitgeblazen en lost als het ware op bij de
arm die wijst naar de Thora en die
raakt aan de Geest. Als we gericht
zijn op het heel maken van de
aarde, het brengen van vrede, het

leren omgaan met elkaar zonder
oorlog en met respect, mogen
we weten dat er een scheppende
kracht is die ons doet beseffen
dat er geen andere keuze is dan
opnieuw beginnen.

Waar komt Valentijnsdag
toch vandaan?
We kennen allemaal de traditie van
Valentijnsdag op 14 februari. Maar
weten we ook waar die traditie vandaan komt? De traditie is ontstaan
door een zekere priester in Rome
met de naam Valentinus. Keizer Claudius van Rome had in die tijd het
bevel uitgevaardigd dat jonge soldaten zeker vijfentwintig jaar in dienst
moesten blijven. In die vijfentwintig
jaar mochten ze dan niet trouwen.
Tegen de wil van de keizer trouwde
deze priester Valentinus toch verliefde stelletjes. Hij vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de
keizer. Al gauw kwamen steeds meer
paren bij hem met hetzelfde verzoek.
Dat kon natuurlijk niet ongemerkt
blijven door de keizer en zo gebeurde het dat Valentinus werd gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest
verschijnen, probeerde hij die nog te
bekeren voor het Christendom, maar
dat ging keizer Claudius te ver. Zwaar
beledigd liet hij Valentijn martelen en
onthoofden. Dit alles gebeurde op

14 februari. Het precieze jaar dat dit
alles gebeurd is, zegt de legende verder niet. Voordat het vonnis werd uitgevoerd, zag Valentijn nog kans het
dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen; ‘Van je
Valentijn’, stond erop. Dit is één van
de vele legendes die over Valentinus
bekend zijn. Het was in 496 dat paus
Gelasius de 1ste 14 februari uitriep tot
de dag van de heilige Valentijn.
Nog een uitleg waarom de
Valentijns-traditie zo geliefd is
Een hele andere uitleg waarom de
Valentijns-traditie zo geliefd werd
is, dat omstreeks 14 februari de vogels met paren beginnen. Al in de
14 eeuw schreef Geoffrey Chaucer
"For this was on seynt Valentynes
day, Whan every foul cometh ther
to chese his mate" ("want het was
op Sint Valentijnsdag, dat elke vogel
een partner kiest"). Ook bij mensen
zou de 'paringsdrang' op die dag de
kop op steken. Niet voor niets ken-

Pastor Johan Olling

nen we de gezegdes: ‘Zonneschijn op
Sint-Valentijn, geeft goede wijn’, en ‘Is
de aarde met Sint-Valentijn in het wit
gehuld, dan zijn de weiden en akkers
met vreugde vervuld’. 14 Februari is
duidelijk een markeringsmoment als
het gaat om de vogels, bloemetjes en
bijtjes. En zoals met zo veel westerse
tradities is Valentijnsdag door Engelse emigranten in Amerika geïntroduceerd en door de commercie in de
Verenigde Staten later opgepikt en
groot geworden. Vanuit de Verenigde
Staten is het daarna in veel Europese landen een populair feest geworden. Tegenwoordig is 14 februari de
dag waarop je (anoniem) iemand
kunt verrassen met een leuk cadeau,
kaartje, bloemen of gedicht. Leuk is
het dan te ontdekken dat je geliefde
de hele dag bezig is te ontdekken van
wie en voor wie het kaartje is dat ’s
morgens op de deurmat lag. Een
mooie traditie. Dus ik zou zeggen: Zet
hem op. Verras die ander. Het is goed
je liefde uit te spreken. Dat kan bij
prille kalverliefde, maar natuurlijk ook
als je al 53 jaar lief en leed met elkaar
hebt gedeeld.
Pastor Johan Olling
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VERRAS JE VALENTIJN!

...een ander
geluid!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

... voor
kleurrijk
drukwerk!

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

072 - 505 7555
072 - 505 7557
info@valgra.nl
www.valgra.nl

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

IEDERE
ZONDAG

GEOPEND
van 13.00 tot 18.00 uur
OOK OP VALENTIJNSDAG

Slijterij R. Booms

Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880

SOEPIE?

Onze chefkok Thijs zit helaas thuis en wil toch graag wat
verdienen. Wij hebben samen bedacht dat hij dagelijks
verse soep maakt en bij ons mag verkopen.

Deze maand hebben wij
een Pompoen Curry Soep!
Iedere maandag en donderdag
)
e
i
p
p
a
e
d
.
staan wij op de vuurbaak! (t.o

Online froods bestellen: froods.nl/bestelapp

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

**

**

***

***

*****

BEWEGEN
BIDDEN
BONNETTERIE
BOUGIESLEUTEL
BREEUW
BRUI
DOLEN

DREK
DRUK
EDEL
ENIGGEBOREN
ERNST
ETRE
GRIEKS

INHOUDSOPGAAF
KEER
LAKEN
LANS
MUNT
OMWILLE
ONGEHINDERD

PERU
PROEFSCHRIFT
REBBE
STAR
VIOLIST
VOORTVAREND
VRIJEN

POWERED BY

*****
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In 2021 vieren wij 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.

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.

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

Sponsoractie
Een bedrag van € 40,00 dat u kunt schenken aan een goed
doel naar keuze. Dit kan een sportvereniging of stichting zijn.
Eind 2021 schenken wij dit bedrag namens u aan het goede
doel van uw keuze.

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

tetet
Deurportr

Sponsoractie

r
Scan de code voor mee
ties
informatie over onze ac

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

Meer informatie en de actievoorwaarden zijn te lezen op: www.hopman40jaar.nl
Hopman ERA Makelaars 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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Hopman Makelaars viert 40ste verjaardag

Mark Bonne:
‘Makelaardij is mensenwerk’
Dorpsgenoot, makelaar én organisator Mark Bonne werkt sinds
begin 2012 met veel plezier bij Hopman Makelaars. Geen dag is
hetzelfde in deze wereld en dat is beslist niet saai. In 2021 wordt
Hopman Makelaars 40 jaar. Dat is 40 jaar mensenwerk, ook in
Limmen. Mark vertelt graag (en veel) over zijn vak en het werk
bij de jarige Hopman.
Het ontstaansverhaal van Hopman
Ruim veertig jaar geleden zijn Adri
Hopman en Nico Mooy begonnen bij
Amsterdam Makelaars in Castricum.
Best wel een pittige tijd want de jaren 80 had ook zo z’n economische
uitdagingen. Na het eindigen van
hun loopbaan bij Amsterdam Makelaars trokken ze de stoute schoenen
aan en besloten om met z’n twee
een makelaarskantoor op te richten.
Hopman en Mooy startte in Castricum en het liep al snel gesmeerd,
maar toen ze het NVM-etiket kregen
ging het pas echt als een speer. Mark:
‘D’r kwam een stuk nieuwbouw bij in
Castricum, dat mochten ze verkopen
en het was een succes. Mooie tijden.
Op een goed moment gingen Adri
en Nico elk hun eigen weg en zo ontstond Hopman &Partners. Mijn huidige partner Eelco Willems werkte ook
al voor Hopman en Mooy en ging
met Adri mee. Hopman sloot zich op
een gegeven moment aan bij ERA en

Mede-eigenaar Eelco Willems.

kreeg een soort keurmerk, dat heeft
veel gebracht. Ze trokken het grote
publiek aan, gingen kennisdelen en
waren één van de eerste die de Open
Huizenroute organiseerden. Destijds
een nieuwe, uit Amerika overgewaaide, manier om naar de huizenmarkt
te kijken. In 2001 kwam er een kantoor bij in Heiloo. In 2008 was er
weer crisis en in 2015 trok de markt
weer aan. De makelaarswereld voelt

dat direct. Ik kwam in 2012 in dienst
als partner en mede-eigenaar. Ik was
25. Vanaf 2019 hebben we ook een
vestiging in Heemskerk en reikt ons
gebied van Heerhugowaard tot aan
Velsen-Noord. Inmiddels ben ik volledig eigenaar samen met Eelco, heb ik
er veel leuke collega’s bij en probeert
Adri, nu in de 70, al drie jaar met pensioen te gaan, de betrokkenheid is
groot (lacht).’
Mensenwerk
Huizen kopen en verkopen is niet alleen een zakentransactie. Natuurlijk
komen daar de bekende en onromantische regelgeving en financiële
toestanden bij. Maar deze wereld
gaat vooral over de mensen. Mark:
’Iemand koopt of verkoopt z’n huis
altijd met een reden. Een scheiding,
een uitbreiding van het gezin, een
overlijden, een faillissement of een
promotie. Het gaat over de heftige
dingen in het leven. Vaak is de makelaar één van de eerste en soms de
enige die het nieuws hoort en het
verdriet of de vreugde van dichtbij
meemaakt. Soms sta ik letterlijk tussen twee vuren in. Ik vind dat deel van
mijn vak mooi maar het kan ook pittig
zijn. De makelaardij is mensenwerk.
Thuis vertel ik niets. Net als een arts

'Geen dag is hetzelfde...' aldus Mark Bonne.

heb ik een beroepsgeheim. Daar ben
ik streng in. Ik zie de wereld wel verharden. De mooiste verkopen zijn die
met een verhaal en gunfactor. Klanten willen vaak dat hun huis in goede
handen komt. Het is dan heel mooi
wanneer geld niet helemaal leidend is
maar dat het huis de eventuele nieuwe bewoners gegund wordt omdat
de verkoper daar een goed gevoel bij
heeft. Vroeger zag ik dat soort verkopen meer. Die verharding is jammer
genoeg overal te zien, ook in de makelaardij. De manier van kopen verandert ook. Mensen kijken naar hun
maandelijkse lasten en beslissen op
basis daarvan of ze het huis kunnen
betalen. Er wordt steeds minder naar
het grote plaatje gekeken. Kan de koper het huis op lange termijn betalen?
Dat baart me af en toe wel zorgen.’
Gemeenschapszin
Mark is niet zomaar een makelaar. Hij
is organisator én makelaar. Betrokkenheid in de regio staat bij Hopman
en bij Mark hoog in het vaandel. En
ook gewoon omdat hij gek is op Limmen en het leuk vindt om dingen te
organiseren. Mark: ‘Ik kwam hier op
mijn zevende wonen en kom oorspronkelijk uit Amsterdam. Al gauw
voelde ik me thuis in Limmen. Naast
makelaar zijn bedenk ik graag met
vrienden dingen om aan het dorp

terug te geven zoals de Kermisrun.
Dat heb ik samen met Erik Lute, Rob
Beentjes, Emile Dekker, Youri Bakker,
Bas Mooij, Dominiek Pronk, Aron
Mooij en Alex Lute opgezet. En natuurlijk de Grand Prix Limmen. Ook
dat idee is uitgewerkt met dit team
superbetrokken Limmenezen. Vanwege corona uitgesteld maar alles
staat in de steigers om dit evenement
tot een succes te maken wanneer alles weer normaal is. Zin in.’
Jacqueline Oostdijk Welgraven

Archieffoto van Adri Hopman.

Personeel en aanhang bij het 25-jarig jubileum van Hopman Makelaars.

Het ondernemen zat in het bloed van de Hopmannen... Hier op de foto de opa van Adri Hopman die zijn eigen bouwbedrijf
had in Bakkum.

Tijdens de Jaarmarkt Limmen stond er een heuse klimtoren opgesteld.
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HEEFT U LAST VAN
LUCHTWEGKLACHTEN?
Kom eens langs
voor een proefsessie
Zoutkamer

NIEUW in Lim

Multi Wave Oscilator:

Het inhaleren van zout werkt ontstekingsremmend,
vernietigt bacteriën, virussen en schimmels in de
luchtwegen.

men!

Hoge frequentie therapie; ontwikkeld door Nikola
Tesla. Deze bijzondere machine helpt je lijf te
ontgiften en zet je immuunsysteem aan het werk.
Lichamelijke pijnen kunnen zeer snel en effectief
behandeld worden. Ook infecties en wonden kunnen
bijzonder snel helen. De multi wave oscilator is een
behandeling voor het gehele systeem!

Helpt bij:
ASTMA, BRONCHITIS, COPD, herstel na
LONGONTSTEKING OF LONGEMBOLIE,
HERSTEL NA COVID 19, BIJHOLTEONTSTEKING,
HOESTEN, VASTZITTEND SLIJM, ALLERGIEËN,
VOORHOOFDSHOLTE ONTSTEKING, andere
luchtweg gerelateerde klachten. Ook effectief bij
eczeem, psoriasis en andere huidaandoeningen.

Thermaal water inhalatie:
Het inhaleren van thermaal water werkt: desinfecterend,
reinigend en kalmerend, doodt bacteriën, schimmels en
virussen, lost slijm op (voornamelijk door de aanwezigheid
van zwavel), ontstekingsremmend en vaatverwijdend.
Antioxiderende werking: in het thermaal water zijn veel
spoorelementen aanwezig. De antioxidanten helpen
agressieve stoffen te elimineren die schade zouden
kunnen geven aan cellen en weefsels.

Magnesiuminhalatie
Het inhaleren van magnesium heeft een enorm gunstig
effect op de longen. Het werkt ontstekingsremmend,
verbetert de bloeddoorstroming, verwijdt de
bronchiën en verbetert de functie van de trilhaartjes.
Door het inhaleren komt het magnesium meteen
in de bloedbaan terecht, waardoor je gehele
immuunsysteem een boost krijgt (vergelijkbaar met 40
keer een magnesium supplement).

Helpt bij:
Alle ontstekingen van de slijmvliezen die de onderste en
bovenste luchtwegen aantasten zoals: astma, bronchitis,
keelontsteking, laryngitis, opgezette en pijnlijke
stembanden, ziekten van het ademhalingssysteem,
middenoorontsteking, rhinitis, allergieën, sinusitis.

Helpt bij:
LUCHTWEGKLACHTEN, SPIERKRAMPEN,
RESTLESS LEGS, HUIDKLACHTEN, OSTEOPOROSE,
FIBROMYALGIE, REUMA, MIGRAINE, TINNITUS,
HOGE BLOEDDRUK, DIABETES, STRESS, BURN-OUT,
HOOG CHOLESTEROL, PARKINSON, ALZHEIMER,
ECZEEM, PSORIASIS, ALLERGIEËN, HOOIKOORTS

PROEFSESSIE:

COMBINATIE VAN TWEE THERAPIEËN
NAAR KEUZE NU VOOR

€ 22,50

Ontstekingsremmende
zuurstoftherapie:

Liever vanuit huis therapie?

Inhaleer 80 - 90% zuurstof voor een betere weerstand,
ontgifting, verbetert longfunctie, circulatie, cognitie,
bespoedigt herstel na ernstige ziekten, remt
ontstekingen.

Mooi nieuws is dat u ook al onze
inhalatietherapieën thuis kunt doen.
Wij bespreken graag de mogelijkheden met u!

WAAROM JE JUIST NU MOET
WERKEN AAN JE WEERSTAND!

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen

Corona... Opvallend is het hoe weinig er gesproken wordt over het verhogen van je weerstand,
waardoor je beter beschermd bent tegen ziekteverwekkende organismen zoals o.a. corona.

info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

Het coronavirus nestelt zich in de longen.

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

Wat betekent dat het NU juist belangrijk is om je luchtwegen zo
schoon mogelijk te houden en te krijgen. Wij kunnen u daarbij
ondersteunen met behulp van onze inhalatietherapieën.
Longen zijn geweldig om gezonde stoffen/ mineralen* aan het
lichaam toe te voegen. Zo behandel je actief het aangedane
weefsel in de longen en tevens het gehele systeem!

Volop
in
beweging

*Annie Roozing (70 jaar) last van chronisch hoesten
Dag in dag uit was ik aan het hoesten. Ik sliep er niet van,
gebonk in mijn hoofd, alles zat vol! 4 keer kreeg ik een
kuur antibiotica en prednison. Ook kreeg ik 2 puffers en
neusspray. Bezoek aan de longarts en kno arts leverde niks
op. Als ik zo zou blijven hoesten zou ik worden doorgestuurd
naar de hoestkliniek in Zwolle. Ik hoestte inmiddels al bijna
4 jaar! Oktober 2019 ben ik begonnen in de zoutkamer. Als
ik in de zoutkamer geweest was kwam er enorm veel slijm
los elke keer en dit werd steeds minder. Een aantal maanden
verder kan ik zeggen dat ik helemaal geen klachten meer
heb. Mijn puffers en neusspray heb ik letterlijk in december
al in de prullenbak gegooid. Ik merkte dat ik juist moest
hoesten van mijn puffers.
*Wil de Boer (64 jaar) Klachten na longontsteking
5 jaar geleden liep ik een fikse longontsteking op. Na
een lang traject knapte ik enigszins op, maar ik bleef
klachten houden. Via mijn zus kwam ik bij Marleen
in zoutkamer Hoorn terecht. Na een maand intensief
bezoek kan ik zeggen dat mijn klachten weg zijn.

Over ons
Halomedics, opgericht in januari 2017 door
Kim Zandbergen, is een bedrijf gespecialiseerd
in natuurlijke inhalatietherapieën met
vestigingen in Limmen, Schagen en Hoorn.

”

Michiel Gunning en Marga Scheide
(Luv; de bekende popgroep uit de 70’s/ 80’s)
bezoeken Halomedics wekelijks.
“Om de conditie van onze longen zo goed mogelijk
te houden, bezoeken wij Halomedics in Limmen.”
Komende uit ‘t Gooi hebben wij het uurtje rijden
een paar keer per week er graag voor over.

www.halomedics.nl
Voor meer informatie of 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

072-5053009

Halomedics Schagen
Kaagweg 2A
06 - 36 28 32 14

Halomedics Hoorn
Rotiusstraat 1
06 - 36 28 32 14
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Ook wij kunnen niet
wachten om te
starten met prikken!

Maar…. zoals iedereen zal begrijpen, hebben wij
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!
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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

SCHILDERW
06 20 71 13 32 |

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN
06 20 71 13 32 | Limmen

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

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

Sterk in huiswerk

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

• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

14 FEBRUARI: VALENTIJNSDAG!
Bij G&W Drogist Aker hebben we
diverse leuke cadeautjes om jouw
geliefde helemaal in te pakken!
Voor kleine en grote liefdes!

INSTALLATIETECHNIEK
“Uw partner in duurzame techniek”

25% KORTING

op alle (kunst)nagel verzorgingsproducten
en kunstwimpers van Kiss

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

Deze actie loopt van dinsdag 2 tot en met zaterdag 13 februari

Nieuwe serie beauty gezichtsampullen
van La Cabine
In diverse varianten: 25% KORTING
per stuk van 1,99...................................... voor

1,49

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

... voor
kleurrijk
drukwerk!

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

VERRAS JE VADER & MOEDER MET HELE LEUKE KADOOTJES!

G&W Drogisterij

AKER

Volg ons op
Facebook!

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

D RO G I STE R I J
H O M EO PATH I E
R E F O R MARTI K E LE N
PAR F U M E R I E
S P E E LGO E D
F OTO Q U E LLE
STO M E R I J D E P OT
K IAL A S E RVI C E
PAS F OTO’S

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

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

