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...dé lokale huis-aan-huiskrant voor Limmen
Op 2 en 3 oktober van dit jaar

1e GrandPrix van Limmen
gaat van start!
Eindelijk gaat het toch echt gebeuren, de 1e GrandPrix van Limmen is
in 2021 een feit. We spreken Mark
Bonne, één van de organisatoren
van het evenement over de laatste
ontwikkelingen.

Waarom is de datum verschoven
naar begin oktober?
Helaas was het niet mogelijk om de
geplande datum van 26 & 27 juni 2021
te handhaven. Doordat er waarschijnlijk nog steeds veel beperkingen zul-

We vinden het echt heel belangrijk
dat de GrandPrix van Limmen een
feest wordt. Eventuele beperkingen
in de vorm van een beperkt aantal
deelnemers, beperkt aantal toeschouwers of het niet kunnen houden van een feest doet geen recht
aan het evenement. Of we doen het
100% goed, of we verschuiven de datum. Voor dat laatste hebben we nu
gekozen.

Iets melden bij de
gemeente Castricum?
Is er iets dat u opmerkt in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld zakken
afval gedumpt, verkeersborden
weg, straatmeubilair beschadigd,
overlast van…., meld het bij uw gemeente en er wordt gegarandeerd
iets aan gedaan.
Het weekeinde van 18/20 juni was er
één met heel veel wateroverlast en
alle gevolgen van dien. Op bepaalde
plekken kwam het rioolwater spontaan omhoog en werden de straten

ernstig vervuild. Op een Facebook
vraag van een bewoner komen (helaas is dat vaak zo) eerst de negatievelingen met grote monden aan het
woord. Een oplossing aandragen ho
maar. Jammer. Een positieve bewoner meldde echter stuur een bericht
per Fixi naar de gemeente Castricum.
Aldus geschiedde: onmiddellijk actie!
Vandaar dat de redactie u vandaag
kort even wil laten weten hoe dit
werkt.
U gaat naar de website van de ge-

Inschrijven Conquista Timmerdorp
op zaterdag 3 juli 2021
Conquista Timmerdorp 2021 wordt gehouden van 16 t/m 20 augustus op het Koekoeksveld aan de Westerweg in Limmen. Je kunt je
hiervoor inschrijven op zaterdagochtend 3 juli van 11.00 tot 12.30 uur
op het plein voor de Heeren van Limmen (Dusseldorperweg 103).
De deelname bedraagt € 24 per persoon. Dit betaal je bij het inschrijven.

len zijn, hebben we in overleg met
de Gemeente, eetBarLekker en de
leverancier van de karts deze nieuwe
datum gekozen.

Streetkarting.nl levert de karts en zorgt voor een professionele samenwerking.
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Het spreek voor zich dat we uiteraard
altijd afhankelijk zijn van op dat moment geldende richtlijnen, maar we
hebben er alle vertrouwen in.
meente Castricum, u ziet direct het
onderwerp melding maken, klik op
Fixi en binnen enkele minuten is uw
bericht bij de gemeente. U krijgt
daarna bericht van ontvangst en later
een bevestiging dat het afgehandeld
of opgelost is. Zo simpel is het. En
de redactie spreekt uit ervaring: het
werkt perfect.

De inschrijfformulieren worden op de
scholen uitgedeeld, kan je downloaden van onze website www.conquista.
nl en ze liggen op de inschrijfdag bij de
inschrijftafels.
Wij gaan er van uit dat het timmerdorp door kan gaan. Wanneer het
door de corona maatregelen toch niet
door kan gaan, krijg je het inschrijfgeld terug.

Ga niet zwemmen
in openbaar water!
Na de zondvloed van 18 en 19 juni,
waarbij diverse riool overstorten
rechtsreeks alle afval op het openbare water hebben geloosd, is er een
dringende oproep van de overheid
en gezondheidsinstanties: ga NIET
ZWEMMEN in openbaar water.
Het is ernstig vervuild met alles wat
door uw toilet is gespoeld, het afvalwater van uw keuken, uw wasmachi-

ne en niet te vergeten alle straatvuil,
dierlijke uitwerpselen etc.
Dit kan leiden tot ernstige infectieziektes. Blijf zeker de komende vier
weken weg van vaarten, sloten, het
Overdie e.d. Het Hoogheemraadschap pompt op dit moment met
man en macht het water naar het
Noordhollandskanaal om het daarna
naar de Noord- en Waddenzee te lozen.

Dus graag even na- en meedenken en
met elkaar naar een oplossing zoeken
in plaats van negatief aan de zijlijn te
gaan staan. De overheid is er voor u
en we doen het samen.

TIOS organiseert een Zomerboost!

al iedereen gezellig mee! Om je aan
te melden ga je naar de website
www.noordhollandactief.nl. Vul dan
Limmen in als plaats van onze vereniging en klik bij projecten (aan de
linkerkant) op Zomerboost. In het
overzicht vind je dan ook TIOS gaat
SportDaten terug en kun je je aanmelden. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Sara Beentjes
via activiteiten@tioslimmen.nl.

Samen met Team Sportservice organiseert TIOS de Zomerboost: TIOS
gaat SportDaten.
Tijdens de SportDate kun je verschillende korte clinics uitproberen. De
clinics zijn gebaseerd op het lesaanbod van TIOS. Denk aan; hiphop,
zumba, ouder & kindgym en turnen.
Heb je aan het einde een sportmatch
gevonden? Dan kun je je inschrijven
voor een gratis proefles!

Wanneer: 11 juli en/of 22 augustus
Waar: sporthal d’Enterij te Limmen
Tijd: 11:00 tot 13:00 uur
Kosten: entree is gratis!

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

Diervoeders
Admiraal
al jaren
een begrip

De natuur
om
ons heen...
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Ben je geïnteresseerd in een (aantal)
clinic(s) maar wil je ze niet allemaal
doen? Geen probleem, je kunt ook alleen de clinic naar jouw keuze volgen.
De SportDate is voor jong en oud,
leden én niet-leden dus neem voor-

Prachtige vangst...
Tijdens mijn dagelijkse wandeling
naar kantoor, zo'n twee weken geleden, was ik getuige van een bijzonder
moment. Onze plaatselijke visfanaat
Peter van der Heijdt stond langs het
Stet te vissen. Ik maakte een praatje
en tijdens ons gesprek verdween zijn
dobber onder water. Er ontstond een
hevig gevecht met een strijdlustige
groene zeelt zou later blijken. Uiterst

vakkundig haalde Peter deze prachtige joekel naar de kant en verwijderde de haak, zonder weerhaak by the
way... Na het uitzetten vertelde Peter
dat hij de groene zeelt al jaren niet
meer had gevangen op het Stet en
zeker niet van dit formaat. Toch wel
bijzonder. Gelukkig hebben we de
foto nog!
Michel Welgraven
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Bouwbedrijf C. Bos bv
www.bouwbedrijfcbos.nl

100
Al meer dan Jaar uw betrouwbare partner in de bouw

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

Uitvaartverzorging Formanoij
Betrokken • Betaalbaar • Bekwaam

Uitvaart vanaf € 1.475,- (incl. Crematie)

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

Bubble Waffle

- Populaire streetfood uit Hong Kong Een vers bereide warme wafel, zacht van binnen en met een
krokant korstje en een vleugje van vanille.

Met 1 bolletje ijs, slagroom en 1 topping naar keuze

Met 2 bolletjes ijs, slagroom en 2 toppings naar keuze

SPECIALE LOV-ACTIE IN DE MAAND JULI:

1 BOLLETJE + TOPPING GRATIS!

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

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

DIERVOEDERS

Bubble Waffle.............................................. 3.50
Bubble Waffle +1........................................ 4.80
Bubble Waffle +2....................................... 6.00

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

Tel. 072 222 3173
www.ijssalonondernul.nl
Rijksweg 31A - 1906 BC Limmen
7 dagen geopend van 12 tot 21 uur

ADMIRAAL

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

INSECTENHOTELS vanaf......... € 16,50
ARION PREMIUM KATTENBROKJES

probeerverpakking 300 gram.......................... € 2,50

MIERENLOKDOOS 2 stuks € 6,95
SLAKKENKORRELS € 8,50

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

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

Datanetwerken

Zijakkertje 4, 1906 BE Limmen
Telefoon 072 - 505 16 57
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl

UW AUTO, ONZE SCHADE!
Rijksweg 49C
1906 BD Limmen
 072 505 3300
 www.zonneveld-autoschade.nl
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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 Joe Lio Nijman ‘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
Milou Mooij
Juul Anne Kruijenaar
Welgraven aan de Schipperslaan 9
– Geboren op 12 juni 2021 –
– Geboren op 21 april 2021 –
in Limmen (stuur wel een mail naar
redactie@lovkrant.nl voor een
Dochter van Kevin Mooij en Susan Breed,
Dochter van Marieke Kaandorp en Roy Kruijenaar
zusje van Timo
afspraak).

‘BABY VAN DE
MAAND’

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

Joe Lio Nijman
– Geboren op 8 mei 2021 –

Zoon van Marit en Guus Nijman,
broertje van Sofia

‘BABY VAN DE
MAAND’

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

Een kindje op komst? Gefeliciteerd!

Sam Veldt

Romy Cornelia de Ruijter
– Geboren op 15 mei 2021 –

– Geboren op 7 juni 2021 –

Zoon van Tanja Veldt en Marco Min,
broertje van Bo

Dochter van Koen de Ruijter en Jessica Admiraal,
zusje van Mees

Zoon van Marco Buur en Martine Mooij

– Geboren op 30 april 2021 –

Freek Arie Buur

Op naar nul verkeersslachtoffers in 2050

Noord-Holland tekent
voor verkeersveiligheid
Op 17 juni 2021 tekenden de Noord-Hollandse gemeenten (met uitzondering van het gebied van de Vervoerregio Amsterdam) en de provincie
Noord-Holland de ‘intentieverklaring verkeersveiligheid’. Hiermee spreken de verschillende partijen zich uit om samen de verkeersveiligheid in
de regio te vergroten.
Naar nul verkeersslachtoffers in
2050
Het verbeteren van de verkeersveiligheid heeft topprioriteit in Noord-Holland. “Onze missie in Noord-Holland
is nul verkeersslachtoffers in 2050”,
aldus gedeputeerde Mobiliteit en
Bereikbaarheid, Jeroen Olthof. “Niet
elk verkeersongeval is te voorkomen,
maar elk slachtoffer is er wel één te
veel”. De wethouders Verkeer en
vervoer van de gemeente Bergen:
Erik Bekkering, Uitgeest: Cecilia van
Weel-Niesten, Castricum: Paul Slettenhaar en Heiloo: Rob Opdam, sluiten zich aan bij de uitspraak van gedeputeerde Olthof. “Het is goed om
dit met elkaar op te pakken. Samen
staan we sterker om het doel: nul

verkeersslachtoffers in 2050 te behalen”, aldus de vier wethouders.
Wegen houden niet op bij gemeente- en provinciegrenzen, verkeersdeelnemers verplaatsen zich over
gemeentegrenzen heen en verkeersveiligheidsproblematiek is niet altijd
gemeente of provincie specifiek.
Door krachten te bundelen, werkzaamheden te verdelen en samen te
werken aan verkeersveiligheid kan
meer worden bereikt.
Meer gebruikmaken van data voor
doelgerichte maatregelen
Met de intentieverklaring spreken
de overheden af binnen de regio samen op te trekken om het aantal ver-

Op de foto wethouder Paul Slettenhaar
(Castricum).

keersslachtoffers te verminderen. De
samenwerkende partijen gaan meer
gebruikmaken van data over de infrastructuur, ongevallen en verkeersgedrag om doelgerichter maatregelen
te treffen. Daarbij gaat het niet alleen om infrastructurele maatregelen, maar ook om verkeerseducatie,
voorlichting, slimme technologie
en gerichtere verkeershandhaving.
Daarom wordt intensiever samengewerkt met de politie, het openbaar
ministerie en partijen als de ANWB,
de Fietsersbond en Veilig Verkeer
Nederland.

Thuisonderwijs...
Mijn vader heeft
een hoop geleerd
Loesje

OPROEP

De redactie krijgt leuke reacties op onze nieuwe rubriek. Welke spreuk of wijze woorden hebben indruk
gemaakt? Blijf ze mailen naar redactie@lovkrant.nl en wellicht kiezen wij jouw spreuk voor de volgende
LOVkrant!

Kennismaken met de babygroep
van Kinderopvang Kits Oonlie
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.

Uit het oog, maar niet uit het hart

Het afgelopen coronajaar konden er geen fysieke bijeenkomsten
worden georganiseerd door de Zonnebloem. Toch werden we
niet vergeten, want regelmatig kwamen er kleine attenties namens de Zonnebloem in de vorm van een bloemetje, paaseitjes
of de Limmer beker met een flesje wijn. Ook zat er altijd een
bemoedigende tekst bij.
Graag wil ik de Zonnebloem hiervoor bedanken.
T. Zonneveld
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VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

van afval
naar grondstoffen
en energie

telefoon
website

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

KOZIJNEN

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER

Fijne vakantie!
Wij passen op
de winkel...
Maatlat 1
1906 BL Limmen

TUINHUIS

UTILITEIT

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

VERANDA

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

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering

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

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

6 dagen per week geopend

Secondlife cartridges

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

Goedkoper dan origineel en met meestal meer inhoud. Alle gangbare
types op voorraad en de rest eventueel op bestelling.
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Al meer dan 100 jaar jong!

Diervoeders Admiraal
een begrip in
de wijde omgeving...
De omgeving van het Limmer Stet aan de Dusseldorpervaart heeft altijd
al veel activiteiten gekend. Ooit was het een ‘belangrijke’ haven voor Limmen en aangrenzende dorpen. Zo werd b.v. de vis vanuit de Egmonden
in Limmen aangevoerd en verder getransporteerd. Dat was in de tijd dat
de haven van Limmen middels een sluis aan de zuidzijde van Akersloot
verbonden was met geheel Europa….
Ook de bloembollenexport ging via
de haven en er werd mest, riet en
stro aangevoerd voor de toen nog
zo belangrijke bloembollencultuur.
Aan de haven lag ook oorspronkelijk een melkfabriek, later werd dit
een fabriek waar tijdens de Tweede
Wereldoorlog bloembollen werden
gedroogd, gemalen en verwerkt tot
koffie en thee. Na de oorlog ging
deze fabriek door met het verwerken
van knolrapen tot ‘sucade’, die werd
gefermenteerd in een groene vloeistof waardoor deze bijna niet van
echte sucade te onderscheiden was.
Zomers was daar een heuse wespenplaag die op de mierzoete sucade
afkwamen. Aan de waterzijde van de
fabriek lag ook een heuse weegbrug.
Later kwam speelgoedfabrikant EBA
in de gebouwen tot deze gesloopt
werden en er appartementen voor in
de plaats kwamen.
Meelmaalderij Simon Admiraal
In 1930 wordt het bedrijf officieel ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en als oprichtingsdatum
wordt aangehouden 00-00-1900.
Simon Anthonius Admiraal (23 oktober 1900 – 24 juli 1951) was destijds
de eigenaar van de fouragehandel.
Ergens onder het huidige asfalt moet
nog een molensteen begraven liggen. Na zijn overlijden in 1951 zette

zijn vrouw Adriana Maria Anna Admiraal-Groot (11 augustus 1902 – 7
augustus 1990) het bedrijf voort met
haar zoons Siem en Kees. Siem nam
later café ‘De Goede Verwachting’
over en vestigde zich aan de Dusseldorperweg/hoek Vislaantje. Kees zette het bedrijf voort onder de naam S.
Admiraal & Zonen. Het bedrijf richtte
zich vooral op de boeren in Limmen
en omgeving, veevoeders, stro en
hooi, kortom alles wat koeien, schapen, geiten, paarden enz. graag eten.
Vooral krachtvoer was belangrijk.
In september 1977 begon de vrouw
van Kees: Jo Admiraal-van der Velden
een kleine zaak in huisdierbenodigdheden, een dierenspeciaalzaak. Al na
enkel maanden zagen zij in de cijfers
dat dit een schot in de roos was en
dat er toekomst in deze bedrijfstak
zou zitten. Het bedrijf bouwde en verbouwde tot er een mooie verkoopruimte was van 100m2. Het kreeg de
naam “’t Achterom”. Jo is inmiddels
90 jaar(!) en woont comfortabel op
1 minuut loopafstand in een royaal
appartement, met prachtig uitzicht
over de haven en ’t Stet.
Zoon Jos zet het bedrijf voort
In 1986 kwam zoon Jos in het bedrijf
en bestierde samen met zijn moeder
het bedrijf. Vader Kees (19 mei 1929 –
4 aug. 1986), was inmiddels overleden

Nina Burgering en Jos & Alinda Admiraal ‘poseren’ voor de winkel en de iconische Bedford.

en moeder Jo had dringend behoefte
aan assistentie. Zowel de boeren als
de particulieren hadden aandacht
nodig en de gevestigde naam moest
ook hoog worden gehouden.
Moeder Jo is in 2008 geheel uitgetreden bij het bedrijf en Jos, samen
met zijn vrouw Alinda, zetten het succesvolle bedrijf, welke inmiddels de
naam ‘Diervoeders Admiraal’ draagt
voort. Hun werkgebied is ongeveer
25/30 km. met een enkele uitschieter.
De tijden zijn veranderd, veel agrariërs zijn gestopt met hun bedrijf en de
overgebleven bedrijven hebben zich
aanzienlijk vergroot. De huidige veehouderijen in Limmen zijn op twee
handen te tellen. Maar dan wel grote
bedrijven. Jos is het aanspreekpunt
voor de boeren die nog ong. 25% van
de omzet uitmaken. De overige 75%
komt dus uit de winkel: Diervoeders
Admiraal.
De winkel
Als je door de winkel een rondje
maakt, dan sta je verbaasd van het
ongekend grote assortiment dier-

voeders, zoals kippenvoer- en meel,
zaden in vele mengsels voor vogels
in huis en in volières, speciaal voer
voor duiven, katten en honden. Het
bedrijf heeft in het pakhuis een assortiment van maar liefst 60 diverse paardenvoeders. In een enorme
vrieskist liggen “worsten” en ingevroren vlees in vele samenstellingen. In
de wintermaanden liggen er altijd wel
enkele pallets met winterpeen voor
paarden. Zowel Jos als Alinda beschikken over een uitgebreide kennis
van zaken en staan hun klanten graag
bij in het maken van hun keuze voor
geschikt voer. Er zijn ook altijd wel
enkele (dwerg) konijntjes in voorraad
en kleine knaagdieren.
Bedrijfsauto Bedford uit 1977
Naast de bedrijfsbus bestuurt Jos
nog steeds, met plezier, de kleine
vrachtwagen ujt 1977 (!) welke hij als
kleine jongen van 8 jaar samen met
zijn vader en Cor Kleverlaan heeft uitgezocht en welke nog altijd in prima
conditie verkeerd. De wagen heeft
nog een houten laadbak en kan afgesloten worden als zeilenwagen. Om-

dat de auto altijd binnen staat blijft
deze ook in topconditie.
De toekomst...
Ja, wat moet je daar op zeggen? Zoon
Kees (stamhouder van de familie) zal
vooralsnog niet kiezen voor dit vak,
dus Jos (52) en Alinda gaan gewoon
door met hun mooie en gezellige vak,
veel kontakt met mensen, dierenliefhebbers die hun dieren koesteren,
goed voeden en verzorgen. Hun
devies is gewoon doorgaan op de
ingeslagen weg, alert blijven op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe voeders
samenstellingen en veel binding met
hun afnemers in de agrarische sector.
Gedurende de Corona periode is het
bedrijf gelukkig gewoon open geweest omdat diervoeders ook essentieel zijn.
De kracht van een kleinschalig bedrijf
als Diervoeders Admiraal is en blijft
toch persoonlijke aandacht voor elke
bezoeker. Succes samen!
Kees G. Kroone

Monnikenwerk in de Corneliuskerk

Eeuwenoude kruiswegstaties
prachtig gerestaureerd
Derde-jaars studenten van ‘Het
Nimeto’ uit Utrecht
Van maandag 7 juni t/m woensdag 16
juni hadden 10 studenten en 2 docenten van de MBO-opleiding 'Het Nimeto' uit Utrecht de Corneliuskerk met
hun muziek en werkzaamheden helemaal in beslag genomen. Ze hadden
zich ten volle gericht op de veertien
kruiswegstaties. In 1902 zijn ze, in de
toen nieuwe Corneliuskerk geplaatst,
en ingelijst. De beeldengroepen zelf
zijn eeuwenoud, Hun oorsprong kunnen we jammer genoeg niet achterhalen. De 3e-jaars studenten van de
restauratie en decoratieschilder-opleiding hebben in deze 10 dagen alle
veertien staties weer in hun originele
staat terug gebracht. Zowel de vier

staties in de twee transepten die tijdens de brand van 3 mei 2018 volledig verloren waren gegaan en door
beeldhouwer Tim Kemperman uit
Bergen op Zoom al eerder gerestaureerd waren en de andere tien staties
in de zijbeuken die alleen maar rooken waterschade hebben opgelopen.
Je kunt het verschil niet meer zien. Ze
vormen nu samen weer één geheel.
Monnikenwerk om laag voor laag
tot het origineel te komen
Het was voor de studenten en leerkrachten een behoorlijke uitdaging.
Monnikenwerk. De Corneliuskerk is
een rijksmonumenten en toen men
laag voor laag de verflagen er afhaalden, kwam men er achter dat

er veel meer decoratie onder de wit
gekalkte verflagen zaten dan men in
eerste instantie dacht. Het was een
pracht te zien met hoeveel overgave
de studenten laag voor laag de staties in de oude staat terug wisten te
brengen. Er was veel meer tijd nodig
dan gedacht om de verflagen bloot te
leggen en te besluiten wat het beste
zou passen bij de huidige kerk. De
Corneliuskerk is namelijk in 1902 veel
bonter geweest en is tijdens de ‘beeldenstorm’ van de jaren 60 versoberd
en wit gekalkt. Maar toen we lelies
(ze staan symbool voor onschuld en
vergankelijkheid) op de omlijsting
ontdekten en de gouden en rode biezen die overeen komen met het goud
en rood die ook op de kapitelen van
de zuilen terug te vinden zijn, waren
we verkocht en was de keuze zo gemaakt.
‘In de brand, uit de brand’
We kunnen deze uitspraak binnen de
Corneliusparochie alleen maar beamen. We zijn zo dankbaar met al die
veranderingen en verbeteringen die
we aan de kerk toe hebben kunnen
voegen. Dankbaar voor de vele vrijwilligers en al die anderen die beroepsmatig met volle overgave zich ingezet
hebben voor de Corneliuskerk. Dankbaar mogen we ook zijn voor de tijd
die we in dit coronajaar benut hebben om in alle rust na de herbouw
van de kerk ook de vloerverwarming,
de restauratie van de preekstoel, de

aanpassingen van de geluidsinstallatie, het aanleggen en installeren van
de Kerk-TV en beeldscherm, het realiseren van de opbergzolder met lift
boven de ontmoetingsruimte, en het
aanbrengen van de glazen wand tussen kerkruimte en ontmoetingsruimte. Ze zijn voor de Limmer geloofsgemeenschap een zegen. En nu dus
deze 3e-jaars studenten die vol inzet
en overgave veertien prachtige kruiswegstaties in hun originele staat voor
ons achter gelaten hebben. Op alle

veertien staties staan ook spotlichten
gericht, dus in een schemerige kerk
geeft de weerkaatsing van het goudverf op de staties een heel bijzondere
devote sfeer.
Wacht niet tot het ‘Goede Vrijdag’ is,
maar loop eerder een keer de kruisweg om geraakt te worden door het
prachtige resultaat.
Pastor Johan Olling
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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.
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

wat
hebben
ze eigenlij
k
niet...?!

6 dagen per week geopend

We gaan op vakantie en we nemen mee:
Kofferlabel - Nekkussentje - Reisstekker - Reisspelletjes - Kofferriem - Koelelementen - Vliegengordijn
- Waterballonnen - Zaklantaarn - Tennisballen - Pillendoosje - Luchtbed - Garnalennet - Bodyboard Waterpistool - Telefoonlader - Reis naaiset - Koelbox - Parkeerschijf - Naambandjes - Drinkfles - Kofferslot
- Campingbestek - Citronellakaars - Ballenpomp - Regenponcho - Zwembandjes - Etui voor papieren
- Tuinfakkel - Jeu de boules - Speelkaarten - Paraplu - Solarlamp - Vlieger - Duikbril - Reis föhn Thermosfles - Tafelzeil - Drop - En nog veeeel meer... En dit alles is bij ons te koop!

Autorijles
Motorrijles
Theoriecursussen

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Voor auto en motor

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

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

Hoera!
200 leerlingen
Peuterspeelzaal, basisonderwijs,
buitenschoolse opvang, alles onder één dak
Leren wie je nog meer kunt
zijn Met dit prachtige motto
verwoorden wij waar kinde‐
ren, leerkrachten en mede‐
werkers iedere dag samen
aan werken.

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies & Verzekeringen

Meer info en aanmelden op

www.kleurenorkest.nl
Hogeweg 55, Limmen
(072) 5054606

©2021 Team4School

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!

Kom erbij!

Een historisch
lage rente...
Profiteert u al?

• Ontwikkelingsgerichte opvang
en onderwijs vanuit de basis‐
principes van NLP, systemisch
werken en oplossingsgericht
werken.
• Veel aanpassingsruimte voor
je kind, voor wat betreft het
leren en het welbevinden,
binnen duidelijke kaders.
• Doorgaande ontwikkelings‐
begeleiding van 2 ‐ 13 jaar.

www.blosse.nl
één in opvang en onderwijs!

Altijd een kindcentrum bij jou in de buurt!
Je vindt ons in Akersloot, De Rijp, Egmond aan den Hoef, Groet, Heerhugowaard, Heiloo, Limmen,
Schermerhorn, Tuitjenhorn, Waarland, Warmenhuizen, Westbeemster en Zuidschermer.
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Nog twee nieuwe wandelingen
in onze mooie omgeving

Tentoonstelling De kracht van
samen
Heb jij je wel eens afgevraagd waar
jouw kraanwater vandaan komt en
hoe kraanwater wordt gezuiverd? In
de tentoonstelling De kracht van samen volg je PWN vanaf de vroegste
waterwinning. Je gaat wel meer dan
100 jaar terug in de tijd. Er komen
locaties en gebeurtenissen aan bod
die van belang zijn in de geschiedenis,
maar die er ook in de toekomst van
drinkwaterproductie en natuurbeheer toe doen.

De redactie gaf u in de vorige editie van de LOV krant een mooi alternatief om te wandelen: “Rondje De Woude”, het eiland binnen de gemeente Castricum in het Alkmaardermeer. Daar hebben wij leuke reacties op
gehad. Een reden te meer om u ditmaal twee fraaie routes aan te bieden
en aan te bevelen. Beide routes gaan via bos en duin en natuurlijk ons
prachtige altijd boeiende Noordzeestrand. Voor beide routes heeft u wel
een geldige duinkaart nodig, maar als inwoner van Limmen/Castricum:
die hebben we allemaal: een jaarkaart dus.

Kom je ook een kijkje nemen?

Bezoekerscentrum De Hoep
klaar om herontdekt te worden
Route 1
Vanaf het strand van Bakkum linksom
in zuidelijke richting. De korte route
gaat terug via de strandopgang van
Bakkum Zuid, het stille/naturistenstrand. De lange route voert u naar
de strandopgang Heemskerk en
daarna terug via de van Oldenborghweg. U passeert dan op een bepaald
moment aan uw linkerhand “De
Kwal”, oftewel de waterinlaat vanuit
het PWN pompstation Andijk, waar
“schoon” IJsselmeerwater wordt
gezuiverd. Dit water wordt via een
enorm buizenstelsel, 52 km. lengte,
naar de duinen gepompt waar het
uiteindelijk in Bakkum de duinen en
de infiltratiekanalen binnenstroomt.
U moet zelf maar even via internet
opzoeken hoe interessant het proces
daarna is en hoe uw zuivere drinkwater uiteindelijk thuis uit de kraan
stroomt. Wel interessant is al om nu
te weten dat er per seconde: 800 liter water en dus per minuut 48.000
liter uit “De Kwal” stroomt. Zeer indrukwekkend om te zien en het info
bord te lezen. Via de verharde weg
komt u vanzelf weer op de Zeeweg
terug.
Route 2
Nu gaan we op het strand rechtsaf in noordelijke richting. Ook hier

korte route mogelijkheden. Na een
korte loop krijgt u de strandopgang
Kampeerterrein Bakkum, u kunt dan
via de Vlewosche weg, de van Oldenborghweg.of kampeerterrein Bakkum
terugwandelen, al naar gelang waar u
de fiets of de auto heeft neergezet.
De tweede strandopgang is bij het
stille strand van Bakkum Noord, de
derde is de strandopgang Egmond
Binnen en de laatste zijn de strandopgangen van Egmond aan Zee.
Alle routes gaan terug via de duinen,
de Vlewoscheweg of de van Oldenborhgweg.
Op elke route heeft u wel ergens
gelegenheid voor bezoek aan een
strandpaviljoen of café-restaurant.
U kunt altijd gratis parkeren nabij De
Hoep – restaurant Johanna’s Hof, betaald parkeren in Bakkum aan Zee en
de fiets staat overal gratis.
Nog een veiligheidstip: loop op de
openbare weg steeds het verkeer tegemoet, u ziet dan verkeer aankomen
en de kans op aanrijden van achteren
is bijna nihil.
Een frisse duik in de Noordzee? Gewoon even doen!
Veel wandelplezier en geniet van de
schitterende natuur, de rust en de
stilte.
Kees G. Kroone

Over het water in de Hoeptuin slingert een nieuw vlonderpad en in het
pand staan maar liefst twee nieuwe tentoonstellingen. Linda Kruit, medewerker voorlichting en educatie: 'We kijken enorm uit naar onze bezoekers. Hoewel de lockdown ervoor heeft gezorgd dat we in alle rust
nieuwe tentoonstellingen konden voorbereiden, missen we toch wel erg
het geluid van ontdekkende kinderen.'
Vanaf de Hoeptuin slingert een vlonderpad over het water van de natuurijsbaan. Het natuurlijk aandoende
bouwwerk van hout en touw geeft

Doe mee en ervaar de heerlijke flow...

BodyDanceFlow
Vorig jaar in de zomermaanden ben
ik, Martina Kaandorp, begonnen met
mijn BodyDanceFLow lessen buiten in
de tuin. Dit werd zo goed ontvangen
dat ik blij ben met dit zomerse zonnetje en begin juni weer ben gestart.
Een heerlijk uur bewegen op muziek,
oefening na oefening waarin je in een
heerlijke flow komt. Tai Chi, pilates en
yoga elementen komen voorbij. We
werken aan coördinatie en balans,
kracht, stretch wisselen elkaar af. Met
als afsluiting een ontspanning. Je kunt
bij mij per keer een plekje reserveren

of een rittenkaart aanschaffen voor
de zomerperiode. Iedere dinsdag en
donderdagavond 19.30-20.30u geef ik
les aan de westerweg in Limmen. Heb
jij zin om je mat bij mij in de tuin uit te
rollen of wil je meer info?
Bericht mij dan
even op
06-13501799.
Je kunt BodyDanceFLow
ook vinden op
facebook.
Martina Kaandorp

Tentoonstelling over broedvogels
In het voorjaar trekken honderden
miljoenen vogels via ons land richting
het noorden. Ze worden gedreven
door hormonen en de drang om zich
voort te planten. Allemaal zoeken ze
een geschikte, veilige en voedselrijke
broedplek. In de Hoep leer je over de
balts, het nestgedrag en de broedstrategieën van onze lokale vogels.
Kom gewoon een keer kijken!
rebehandelingen ook wilde knippen.
De dame in kwestie durfde nog niet
naar een “grote” kapsalon. Dit voelde
zo goed aan dat er snel een kappersstoel, een spiegel, werkwagen en andere kappersbenodigdheden werden
geregeld. Nu kunnen klanten dus ook
in Limmen bij mij terecht voor een
kappersbehandeling of een pedicure
behandeling.

Kapsalon en Pedicure Marjon
werkt nu ook vanuit huis...
Even voorstellen: Ik ben Marjon
Hoogeveen. Ik ben al bijna 32 jaar
kapster waarvan 25 jaar werkzaam in
zorgcentrum “de Santmark” in Castricum. Sinds 21 jaar als zelfstandige.

Wat hebben we toch een prachtige natuur om ons heen...

een prachtig uitzicht op een ijsvogelwand. Watersnippen, eenden en zwanen maken al gretig gebruik van het
diervriendelijk ingerichte gebied.

Woon je in Limmen, dan is de kans
groot dat jouw kraanwater ook door
duinzand is gezuiverd. Water en natuur zijn bij PWN al meer dan een
eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dankzij de gezonde natuur
zijn de duinen goed voor ons drinkwater, en andersom is het dankzij de
waterzuivering dat de duinen al die
tijd beschermd zijn gebleven.

Een paar jaar geleden leuk het mij
leuk mijn werkzaamheden uit te breiden. De keuze om als pedicure aan
het werk te gaan werd snel gemaakt.
Na het behalen van het diploma pedicure heb ik ook het diploma medisch
pedicure behaald. Uiteraard ben ik
ook lid van Provoet de brancheorganisatie voor pedicures. Hierdoor kun

je ook met oncologische, reumatische, diabetische en verwaarloosde
voeten bij mij terecht.
In de kapsalon in ‘de Santmark’
heeft inmiddels één van de kappersstoelen plaatsgemaakt voor een
pedicurestoel. De bewoners van ‘de
Santmark’ kunnen nu dus terecht
voor hun haar en hun voeten!
Mijn salon aan huis ben ik in eerste
instantie gestart als pedicuresalon.
Na de eerste lockdown kreeg ik de
vraag of ik aan huis naast pedicu-

Een aanrader is de Spa-pedicure behandeling. Dit is een heerlijke verwenbehandeling voor je voeten en onderbenen die onder anderen bestaat uit
een voetenbad, scrub en massagebehandeling van de voeten. Ook een
hotstone massage of kruidenstempel
massage behoren tot de mogelijkheden.
Wij hebben een speciale LOV-actie:
Een voetenbad; een scrub van de
voeten en onderbenen; massage en
masker van de voeten en onderbenen. Normaal voor € 30,- maar nu
met de LOV actie slechts € 25,-. Deze
aktie loopt tot en met 10 juli 2021.
Wie niet direct de behandeling wil of
kan plannen kan hiervoor ook een cadeaubon krijgen. Dit is ook leuk om
cadeau te geven en wordt mooi verpakt.
Meer weten of een behandeling
boeken? Kapsalon en pedicure
Marjon 06-50545901, Middenweg
65 , Limmen.

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

GEDIPLOMEERD

MEDISCH PEDICURE
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Bestel online

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

SPECIALIST IN GAZONAANLEG

aliteit
• Verkoop 1e kw halen,
tuinaarde: af te dig
los gestort of han
geleverd in
big-bags!

06 28407717 | info@el-jardinero.nl | www.el-jardinero.nl

. .e n uiteraard nog
heel veel meer!
1 op de 3 vrouwen
krijgt dementie
Geef nu voor meer onderzoek, zodat dementie niet jouw toekomst wordt.
stopdementie.nu
KERKWEG 18 • LIMMEN • TEL: 072 – 505 12 63 • WWW.SLAGERIJSNEL.NL

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.

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

Like & Dine winnaars eerste
kwartaal Naomi Bonnet
en Jasper Sinkeldam

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 een schen
king doen aan het einde
van het
jaar. Wilt u ook schenken
? Lees dan meer over de
voorwaarden op onze actiewebsite
.

DeuDrp
tet
oret
rptr
euor

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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De natuur om ons heen...
We hebben de voorbije maanden en weken niet alleen kunnen genieten
van heel veel mooi en warm weer, maar vooral van schitterende bloembollenvelden, schapen en lammeren in de weides, het vee wat naar buiten mocht, het schitterende groen van de bomen en de struiken. Als we
voor deze rubriek schrijven is het inmiddels 21 juni, de langste dag, de zon
staat loodrecht boven de evenaar en op beide delen van de wereld zijn
alle dagen overal even lang of kort, net hoe je het beziet. Een groot wonder eigenlijk dat die wereldbol die zomaar in het heelal “hangt/zweeft”, al
miljoenen jaren deze cyclus kent.
Grondwater
Dat is en blijft een boeiend onderwerp. Hoe staat het met onze grondwaterstand? Onlangs lieten enkele
“geleerden” trots weten, het gaat
goed met de grondwaterstand….,
het had enkele dagen geregend…,
de sloten en vennen waren gevuld.
Echter dat zegt nog niets over de diepere grondwaterlagen, die nog altijd

alarmerend laag zijn. Je zou wellicht
denken, maar het weekeinde van
18/20 juni dan? Toen hebben we ruim
100 mm. water gehad (dat is meer
dan 100 liter per vierkante meter).
Helemaal waar. Maar waar blijft dat
water? Heel veel vloeit direct weg
in sloten en vaarten en verdwijnt zo
snel mogelijk richting de zee, immers
we willen de voeten drooghouden

Meestal merken we niets van grondwater. Pas als er problemen zijn valt het op.
Een te hoge grondwaterstand kan vervelend zijn als u in de kruipruimte wilt
werken of als de tuin drassig is. Grondwater kan ook voor serieuze vochtoverlast in de woning zorgen, zoals een te hoge luchtvochtigheid. Grondwater
kan ook zorgen voor beschadiging van houten vloeren. Bij te lage grondwaterstanden kunnen problemen ontstaan met funderingen en een zakkende
bodem. Er is sprake van overlast als u daardoor niet goed meer kunt wonen
in uw huis. Heeft u last van een te hoge grondwaterstand dan is de gemeente
uw aanspreekpunt.

in ons land. Dat wat in uw voor- en
achtertuin verdwijnt wordt bijna helemaal geconsumeerd door de bomen- en plantengroei. Dat geldt ook
voor alle openbaar groen, de bossen,
de duinen, de heidevelden. Alles was
heel dorstig en kreeg veel. Er staan nu
nog weilanden onder water, daar zakt
het water langzaam naar beneden,
wordt voor een deel gebruikt door
de grassen die erop staan en hopelijk
gaat er dan nog een deel naar de diepere lagen. Ga eens kijken/lezen op
Wikipedia onder de noemer “Grondwater”, hoogst interessant. Er staat
overigens ook op ander websites heel
veel informatie over het zakken van
grondwater en de snelheid daarvan.
Aspergeseizoen is weer voorbij
Vanaf ongeveer medio april t/m 21
juni hebben wij heel veel genoten
van onze asperges uit eigen tuin.
Gedurende de recente hitteperiode
hebben wij het afdekfolie moeten
verwijderen, zodra de koppen van
de asperge boven het bed uitkwamen verbrandden deze direct door
de hitte onder het folie. Nu laten we
de asperges gewoon door groeien
en wordt het een dicht woud van
stengels met ragfijn groen. Onkruid
blijven verwijderen uiteraard. Het
zonlicht zorgt voor het transport van
groeistoffen naar de wortels van de
planten waar de groeipunten voor
het seizoen 2022 worden aangelegd.
De natuur blijft ook een groot wonder!
Vogels
Het voorjaar is een zang eldorado
voor vele vogels, territoriumverdediging, de vrouwtjes het hof maken

Ook de prachtige buizerd is vaak hoog in de lucht te zien...
etc. In onze omgeving horen en zien
wij winterkoninkjes, kool- en pimpelmezen (met groot succes weer
gebroed in het broedhokje), merel,
zanglijster, groene en bonte specht,
turkse tortels en houtduiven, roodborstjes, huismussen en heggemussen, eksters, kouwen en kraaien en
de vlaamse gaai. Kortgeleden is daar

de nachtegaal bijgekomen, die vind
je dan meer in de dichte beplanting
rondom het voormalig zwembad en
de voetbalvelden. Zodra de broedsels
uit zijn is het een aan- en afvliegen
van de ouders met de snavel vol luizen, wormpjes, insekten etc. Veel voVervolg op pagina 11

Altijd om voedsel bedelende boerenzaluwen.

Haptonomiepraktijk Layla Foks sinds begin van dit jaar gevestigd aan de Vuurbaak...

Wat is Haptonomie eigenlijk?
Lekker in je vel zitten is voor iedereen mogelijk. Dit is de visie van Layla,
die sinds januari haar praktijkdeur heeft geopend op de Vuurbaak 9. Door
niet in hokjes te denken kan je mensen zien in wie ze zijn en wat ze nodig
hebben. Zo blijven mensen niet hangen in hun problemen of ongemak,
maar krijgen nieuwe mogelijkheden om te kunnen herstellen. Therapie
en persoonlijke ontwikkeling moet vooral niet ingewikkeld zijn, maar aansluiten op wat je nodig hebt. Zo boek je blijvend resultaat en voelt het
goed om aandacht voor jezelf te hebben. Lekker in je vel zitten levert niet
alleen jezelf, maar ook je omgeving wat op.

tijknaam gewijzigd in praktijk voor
Haptonomie i.p.v. Haptotherapie. Dit
omdat ze vanuit ervaring heeft geleerd dat in hokjes denken en mensen
benaderen beperkt in mogelijkheden.
Door alleen Haptotherapie aan te
bieden laat ze een hoop kansen liggen als hulpverlener om mensen op
de goede weg te helpen.

Hoe is het allemaal zo gekomen?
Allereerst even toelichten wie Layla is
en waarom ze hier haar praktijk heeft
geopend. Haar werkend leven is zich
gaan ontwikkelen door de interesse voor het lichaam en mensen. Om
deze reden is ze fysiotherapeut geworden. Na een aantal jaar werkzaam
te zijn geweest binnen dit vak kwam
zij tot de ontdekking, dat geen enkel
mens, geen enkele klacht, geen enkel
herstel hetzelfde is. Uiteindelijk heeft
dit gemaakt dat ze burnout is geraakt.
Doordat ze iedereen van hun klacht
af wilde helpen, maar onvoldoende
tools hiervoor bleek te hebben. Op
dit moment in haar leven is ze in contact gekomen met een haptotherapeut en ging er een wereld voor haar
open. Nu ging het niet alleen meer
over de lichamelijke klacht, maar
over de mens die daar last van heeft
en zich weer beter wil voelen. De haptonomie heeft haar zo gegrepen dat
ze in 2006 is gestart met de opleiding
tot haptotherapeut. Dit is een heel
verrijkend proces van persoonlijke
ontwikkeling geweest dat eigenlijk
nog altijd doorgaat. In 2011 is ze uit
loondienst gegaan als fysiotherapeut
en begonnen met haar eigen praktijk
voor Haptotherapie. Negen jaar heeft
ze genoten van de vrijheid als ZZPer
op een prachtige gedeelde locatie op
de Brouwersgracht Amsterdam. In
die periode heeft ze ook moeder mo-

Haptonomie is een mensvisie waarin
contact voorop staat, contact met
ons zelf, met de ander en de wereld
om ons heen. En dat contact hebben we door te voelen, lichamelijk en
emotioneel. ‘Wil je mensen helpen
om lekker in hun vel te zitten is het
van allereerst van belang dat je ze
iets kunt aanbieden waarmee ze geholpen zijn’. Dat is niet voor iedereen
therapie. Om te herstellen en lekker
in je vel te zitten is het van belang dat
je niet alleen maar doet wat je denkt
dat je zou moeten. Dit lukt vaak niet
of maar tijdelijk, waardoor je je vaak
alleen maar slechter gaat voelen. De
sleutel is (weer) echt te gaan voelen.
Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend en uitnodigend, want daar zit
juist vaak de pijn, het ongemak. Maar
doen we het niet dan komen we vast
te zitten in ons hoofd en blokkeert
je systeem, waardoor je stress krijgt,
gaat piekeren, onrust ervaart en
klachten niet goed overgaan. Door
verschillende diensten aan te bieden, vinden we altijd wel een ingang
om aansluiting te vinden om weer te
gaan voelen. Je eigen kompas en vermogens aan spreken, ook in moeilijke
tijden. Dan kunnen blokkades door
pijn en emoties aangesproken en verwerkt worden. Je denken en voelen
komt in balans. Je hebt dan de regie
over jezelf, doet wat je nodig hebt en
komt lekker in je vel.

gen worden van 3 kinderen. Na haar
verhuizing naar Uitgeest en inmiddels
naar school gaande kinderen is de tijd
aangebroken om zelf weer verder te
groeien. En toen kwam het pand op
de Vuurbaak in beeld. Hiervoor heeft
ze wel eerst de stoute schoenen aan
moeten trekken. Er was namelijk nog
niets aanwezig, het was 100m2 lege
ruimte. Maar al snel kon ze het idee
een heel eigen ruimte en visie neerzetten niet meer loslaten en is dit
spannende project en deze droom
aan gegaan.
Praktijk voor Haptonomie
En zo is het gekomen dat er een nieuwe onderneming is gevestigd op de
Vuurbaak. Hiermee is ook de prak-

De mooie praktijkruimte aan de Vuurbaak in Limmen.

(On)gelukkige start
Natuurlijk is het spannend een flinke
investering te doen, een verbouwing
te leiden en de stap te zetten om een
goed lopend klantenbestand los te laten en een nieuw klantenbestand op
te gaan bouwen. Hiermee kwam het
besef bij Layla dat ze er voor gekozen
heeft niet alleen meer therapeut te
zijn, maar ook te kiezen voor het ondernemerschap. En toen de pech dat
de deuren tijdelijk gesloten moesten
worden door Corona. Toen de contactberoepen gelukkig weer groenlicht kregen, was dit wel met in acht
neming van de huidige maatregelen.
De bedrijfsvoering moest direct worden aangepast. Layla heeft zelf als
ondernemer ook weer ondervonden
dat ondanks de omstandigheden het
mogelijk is om de juiste mindset te
vinden om lekker in je vel te zitten.
Hierdoor is het ondanks een ongelukkige start mogelijk om haar missie
in het vizier te blijven houden. “zoveel
mogelijk mensen de kans te bieden
om lekker in hun vel te zitten”. De
corona periode heeft gebracht dat ze
nog meer ruimte heeft gekregen om

te weten waar ze voor staat en hoe dit
te bereiken. Waaronder door een geheel nieuwe therapie binnen de haptonomie neer te zetten, Kickbokstherapie. Een heel effectieve methode
om inzicht te krijgen in blokkerend/
beperkend gedrag, gevoel, gedachten
en direct te leren dit te veranderen in
‘gezond’ gedrag, gevoel en gedachten. Een supertoffe ontwikkeling om
met haar onderneming voor te gaan
staan en waar weer allerlei mooie
ideeën en initiatieven uit voortvloeien. Via deze krant en sinds kort ook
via Instagram deelt ze wat haar praktijk te bieden heeft…om haar missie
te volbrengen. En dus zoveel mogelijk
mensen de kans te bieden om lekker
in hun vel te zitten.
Neem je voor 12 juli nog contact op
voor een afspraak of start je met
mij te volgen op Instagram @haptonomielaylafoks, dan ontvang je
50% korting op je eerste sessie!
www.laylafoks.nl
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Staycation: gaan we deze zomer op reis of blijven we thuis?
Heb jij je vakantieplannen al in kannen
en kruiken? Ik vind het allemaal nog
onzeker hoor.
Ja; er gaan steeds meer landen op
code “geel” wat betekent dat het veilig
is om te reizen volgens de Nederlandse
regering. Maar het kan ook zomaar
weer oranje worden. Bovendien kunnen daar nog wel restricties zijn, moet
je in quarantaine bij aankomst, een
testbewijs tonen of volledig gevaccineerd zijn. En hoe zit het met een corona-paspoort? Allemaal vragen en onzekerheden.
Gelukkig is de zomer hier ook eindelijk ingetreden en wordt er dankbaar
gebruik gemaakt van het strand en het
water in onze eigen omgeving!
Maar vakantie is een noodzaak om
fijn te kunnen blijven werken. We hebben allemaal af en toe tijd nodig voor

onszelf, even niets moeten, afstand
nemen van werk en verplichtingen om
op te laden voordat we weer een heel
seizoen door kunnen. Zeker nu, want
thuiswerken is vele malen intensiever
dan werken op kantoor.

Wil je helemaal gaan voor het buitenleven, dan is een buitenkeuken de wens
van velen. Maar met een barbecue en
een tolley of bijzettafel kom je al een
heel eind om je zomerse gerecht te
bereiden terwijl de rest van het gezelschap gezellig erbij is.

Wil je nog niet weg of vind je het risico nog te groot? Wat kun je doen om
thuis in je eigen omgeving een relaxte
sfeer te creëren? Hier volgen een aantal tips om je te kunnen ontspannen en
op vakantie te voelen zonder naar verre
oorden te reizen met alle risico’s die
daarbij horen.
Het komt er eigenlijk in het kort op neer
dat je het een en ander moet aankleden.
Ook buiten! En gelukkig is daar steeds
meer voor te krijgen. Textielfabrikanten
ontwikkelen meer en betere buitenstoffen die bestand zijn tegen vuil en
water en zijn bovendien schimmelwerend. Prettig als je niet iedere avond je
matraskussens en sierkussentjes naar
binnen wil halen. Er komen steeds
meer oplaadbare lampen voor op tafel,
hanglampen en lichtsnoeren op zonne-energie, maar ook heuse staande
schemerlampen voor buiten zijn er in
vele soorten en maten te verkrijgen.
Dus een kamer in de buitenlucht voor
de warmer wordende zomers wordt
zonder probleem realiseerbaar.
Zorg daarnaast voor een onderhoudsvriendelijke tuin en plant gemakkelijke
bodembedekkers zodat je ook lekker
kunt relaxen in de tuin en niet bezig
bent met onkruid verwijderen…. Denk
hierbij aan varens op de schaduwplekken en campanula die heel dankbaar
de hele zomer in bloei staat!

We zien steeds meer buitenkamers,
veranda’s en kas-huisjes om te relaxen
als verlengstuk van de woning, meer
naar buiten gericht.
Dé trend voor tuinkamers en buitenruimten is Bohemien ofwel Ibiza-stijl.
Om die sfeer eenvoudig te creëren
plant je bijvoorbeeld een aantal struikjes lavendel, een vijg of olijfboom in de
vaste grond of in een pot op het terras of balkon. De materialen die je kiest
voor tuinmeubelen zijn blankhouten
balkjes en rotan.
Met toevoeging van water zorg je voor
een fijne balans en rust. Dat hoeft niet
meteen een vijver of fontein te zijn,
maar een aardenwerken schaal met
water erin op een kleine verhoging is al
snel heel sfeervol! Gooi af en toe een
uitgebloeide bloem in het water voor
wat extra romantiek. Een gezellige bijkomstigheid is dat vogeltjes het ook
fijn vinden om zich te wassen of wat te
komen drinken uit die schaal.

De finishing touch mag niet worden
vergeten: Buitenkaarsen in ronde vormen of in blik of een vuurschaal of
buitenkachel zorgen ervoor dat je wat
langer kunt blijven zitten met je favoriete cocktail of mocktail! Uiteraard ingeschonken in een mooi glas met voet,
ijsblokjes en (papieren) rietje terwijl
je naar een Ibiza-chill-hits playlist op
spottify of Deezer luistert.
Lukt het je niet om zelf de gewenste
sfeer te creëren of ontbreekt het aan
tijd? Wij helpen graag met de ideeën
en realisatie! Of kijk op ons Pinterest
bord outdoor (https://nl.pinterest.com/
lamersmelanie/outdoor/).
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Huisvanbinnen blijft do
adviseren, ontwerpen en

• sanitair

• dak- en zinkwerk

In samenwerking met Co
kunnen we u nog beter va
• service en onderhoudbij de levering
meubels, verlichting en
• klimaatbeheersing

U bent weer van
harte welkom in
onze winkel!

Alleen deze
DIBO

INSTALLATIETECHNIEK
“Uw partner in duurzame techniek”

50% OP
ALLES!

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

Openingstijden:
maandag: op afspraak
dinsdag:
op afspraak
woensdag: 10.00-17.00 uur
donderdag: 10.00-17.00 uur
vrijdag:
10.00-17.00 uur
zaterdag: 10.00-17.00 uur
zondag:
gesloten

M.u.v. Farrow&Ball en
We love the planet

ma

S

Bouwbedrijf

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

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
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Door liefde verblindde paaiende karpers...
Vervolg van pagina 9
gels deden zich tegoed aan de rupsen
van de buxusmot, de alles vernielende beestjes. Bijna alle buxusplanten
zijn hierdoor ten gronde gericht, ook
dat is natuur……
De groente- en bloementuin
Er is veel gezaaid, geplant en ook al
geoogst. Heerlijke sla en andijvie,
peultjes, asperges, spinazie, snijbiet
en rucola. Wilt u zelf eens rucola zaaien? Koop een pakje zaad bij Nuyens
Tuin- en Groenshop. Zaai een beetje

in een grote ronde pot of een lange
bloembak. Slechts 1 cm. diep zaaien,
vochtig houden en binnen 48 uur
staat het zaad boven de grond, enkele weken later kunt u uw eigen rucola
snijden, het groeit daarna gewoon
nog een paar keer terug. Lekkerder
en goedkoper kan bijna niet!
Onze tuin bracht ook prachtige lupines, en honderden pioenrozen in alle
denkbare kleuren. Ook de Delphinium bloeit nog steeds rijk. Her en der
hebben wij Riddersporen staan met
een grote aantrekkingskracht voor

bijen. Die zaaien zich later weer spontaan uit. De tuinbonen staan best, zo
ook de uien en sjalotten. Bramenstruiken in volle bloei. Ook de rij wilde
bloemen begint te bloeien, heel goed
voor nectar zoekende insecten.
De aardappelen staan prima, en sommige soorten maken ook bloemen.
Welke soorten hebben wij? Ik noem
ze even: Jazzy, Corne de Gatte, Jelly,
Charlotte en Frieslander.
Jazzy is een redelijk nieuw soort en
kan in de schil worden gekookt, gebakken en gegeten. Corne de Gatte
is iets bijzonders: het betekent Geitenhoorn, het heeft de vorm van een
hoorn of een croissant…, heerlijk romig van smaak, eigenlijk een aardappel voor een toprestaurant. Binnen
enkele weken gaat de oogst beginnen. Er is voldoende water gevallen
voor vruchtvorming. De dahlia’s zijn
Koningsdag geplant en staan ong.
40cm. hoog, binnen twee weken zullen de eerste bloemen verschijnen,
en hoe meer je snijdt, des te rijker
gaat de plant verder met bloeien, en
dat tot aan de eerste nachtvorst….
Wat een rijkdom. En wat beleven wij
een plezier aan de tuin, heerlijk buiten, zon en frisse wind en lucht. Genieten dus.
In het weiland om ons heen koeien,
schapen/lammeren, hazen en veel vogels. O ja, bijna vergeten, de paaitijd
van karpers en zeelt, het leek wel oorlog in de sloten, blind van liefde achter
elkaar en over elkaar, heel veel vissen.
Inmiddels hebben de (rugstreep-)
padden op de tuin allemaal weer hun
schuilplaatsen gezocht nadat wij het
aspergefolie verwijderd hebben. Zeer
nuttige en interessante diertjes. Padden leggen mooie kralensnoeren van
eieren in de sloot, waar ook de salamanders weer volop aanwezig zijn.
Kees G. Kroone

Streetfood van Hong Kong
naar Limmen

Al in de jaren vijftig van de vorige eeuw werden ‘bubble waffles’ in Hong
Kong gemaakt. Destijds bedoeld om eieren op te maken en gestaag doorgegroeid naar streetfood lekkernij. De ‘waffle’ is gemaakt van (heel) veel
ei en heeft een custardachtige smaak. Een speciaal waffel-ijzer maakt dat
er bubbels in het beslag komen. Wanneer de waffel stomend en krokant
uit het ijzer komt wordt deze gevouwen in de vorm van een hoorntje en
met ambachtelijk ijs naar keuze gevuld inclusief toppings. Waarom deze
beschrijving? Sinds kort zijn deze ‘bubble waffles’ te koop bij IJssalon Onder Nul in Limmen. Dat moest getest worden. Uit betrouwbare bron is
vernomen dat dit ijsgeweld heel lekker smaakt. De geur alleen al doet denken aan poffertjes en kermis. Het ijs smelt langzaam weg in een slaapzak
van warm deeg. Mocht u na het lezen van dit artikel trek hebben gekregen
in zo’n wafel dan valt het aan te raden om 4 uur van te voren niets te eten.
Machtig is het wel maar zeker de moeite waard.
En in de maand juli is er nog een extra actie ook: 1 bolletje ijs en 1
topping gratis. Zie ook de advertentie op pagina 2.

‘Welkom in Limmen’Box is groot succes
Als dé makelaar van Limmen is Rietveld Makelaars 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
introduceerde onlangs 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.
Inmiddels doen o.a. mee: Dampegheest Bier, Slaapkenner Lute, Slagerij
Snel, Kookkönst/Broodje van Toon,

Een kralensnoer van eieren...

Met een rolstoel
door Limmen...
Dwarslaesie
Bij een huisbezoek ontmoette ik een
jonge man. Het gesprek kwam op
mensen die minder valide zijn. Hij
vertelde over een vriend die vanwege een dwarslaesie in een rolstoel zit.
Een paar maanden eerder was hij met
zijn vriend de stad ingegaan. En om
te ondergaan hoe het is wanneer je
zelf niet kan lopen, was ook hij in een
rolstoel gaan zitten. Zo gingen ze de
stad door, een paar winkels in, ergens
wat drinken. Hij schrok van wat hij
allemaal hoorde. Zijn vriend had wel
eens eerder gezegd: je moest eens
weten wat ze allemaal over je zeggen,
maar hij had nooit gedacht dat het
zo erg zou zijn: de kwetsende opmerkingen, gelach en allerlei misplaatste
grappen. "Ik ben met heel andere
ogen gaan kijken naar mensen met
een handicap" zei hij; "niet alleen let
ik nog veel beter op wat ik zeg. Maar
wat moeten mensen die het vanwege
hun ziekte al moeilijk hebben, toch
vaak sterk zijn. Ik krijg steeds meer
respect voor hen."
Tegengeluid laten horen
Ik probeerde me voor te stellen hoe
dat er in Limmen, op de kerkweg, aan
toe zou gaan, wanneer een groepje
vrienden en vriendinnen iemand in
een rolstoel zouden tegenkomen.
Wat zou er gebeuren in zo’n groep
als één van hen een leuke opmerking
zou maken. Zoals het zo vaak gaat,
denk ik. De anderen doen mee. Stoer
willen doen, Niet onder willen doen
voor een ander, Je niet laten kennen.
Erg veel rekening houden met wat
een ander van je vindt. Je moet dan
wel al heel sterk in je schoenen staan
om in een groep een tegengeluid te
laten horen. De meesten zullen toch
al gauw mee grappen. Niets is zo link

als de dynamiek in een groep.
De stem in je hart
Laten we eerlijk zijn: De processen
die in zo'n groep spelen zijn ons
ook niet onbekend. We zijn allemaal
afhankelijk van waardering en aanvaarding. We zijn in wat we doen
vaak uit op genegenheid en begrip.
En die behoefte aan erkenning staat
de stem in de weg die diep in je hart
fluistert wat goed is, wat recht doet
aan mens en wereld, wat ten diepste
heil brengt aan jezelf. Hoe makkelijk
leven we niet voorbij aan die stem in
het hart. Een mooi beeld: ‘de stem in
je hart’. Sommigen noemen die stem
in je hart God. Het maakt ook niet uit
hoe je het noemt. Het diepst van je
hart: dat is de plek waar je diepste
gevoelens leven, je kwetsbaarheid en
kleinheid, je verlangen naar liefde en
begrip. Laat die stem in je hart maar
spreken.
Pastor Johan Olling

COLLECTEWEEK 28 JUNI t/m 3 JULI

GEEF VOOR MS

nationaalmsfonds.nl

MS IS ZENUWSLOPEND

Gall & Gall Limmen, Huis van Binnen,
Schoonheidssalon Moments, en In
Stijl kappers. Onlangs kwamen Innerwise Yoga Limmen, Plan van An, de
Truffel Sisters, de gemeente Castricum én gymnastiek en turnvereniging
Tios daarbij.
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 daarna zal de box blijven bijdragen aan de steun van de lokale ondernemers en middenstand, dat is het
idee achter de box. En wij zijn trots

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.

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

DIBO

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

TOM VAN LE

SCHILDERWER

06 20 71 13 32 | Limm

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN
06 20 71 13 32 | Limmen

Om de beste prijs voor uw huis
te krijgen, gaan we nogal ver
Om uw huis voor de beste prijs te kunnen verkopen, willen we er alles van
weten. Hoe zijn de omgevingsgeluiden, zowel overdag als ‘s nachts. Hoe
is de sfeer in huis? Wat zijn de unieke aspecten ervan? Is er groen in de
buurt? Openbaar vervoer? Scholen? Om al deze aspecten zelf te ervaren,
komen we eventueel barbecuen. Wilt ook u de beste prijs 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

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

Sterk in huiswerk

De Drie Linden 1 - Limmen - 072 505 14 64 - rietveldlimmen.nl
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Tot ziens bij Rutger en Melinda | Ma. en Do. Vuurbaak - Limmen
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MENSTRUATIE
PRODUCTEN
MOGEN GEEN
LUXE ZIJN!
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Vormgeving.
HELP ONS!
Opmaak.
Realisatie.

WWW.ARMOEDEFONDS.NL

