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

Brandweerposten in Noord-Holland Noord nemen brandweerassistenten aan...

Jij bent nodig!
Bij een aantal posten in Noord-Holland Noord is de nieuwe functie
van brandweerassistent in het leven
geroepen. Een brandweerassistent
heeft dezelfde taken als een vrijwilliger of beroepsbrandweer, maar bestrijdt geen brand binnen gebouwen
(binnen inzet) en werkt ook niet met
hydraulisch gereedschap. Daardoor is
de opleiding tot brandweerassistent
korter en de keuring minder zwaar.
Meer mensen kunnen hierdoor instromen bij de brandweer.
Iedereen is welkom
Lokale brandweerposten zijn belangrijk om zo snel mogelijk ter plaatse
te zijn bij een incident. Een eenheid
kan uitrukken als er zes brandweermensen beschikbaar zijn. Brandweervrijliggers en beroeps krijgen een

strenge aanstellingskeuring en volgen een tweejarige opleiding. Dit kan
voor sommige mensen een te hoge
drempel zijn. Met de introductie van
de brandweerassistent willen lokale
posten een bredere doelgroep aanspreken; van jonge student tot vitale
vutter. De opleiding duurt een half
jaar en via een keuring wordt vastgesteld of de fysieke conditie voldoende is. Ook als je geen superman of
superwoman bent, kun je brandweerassistent worden vanaf achttien jaar.
Brandweerassistenten kunnen later
doorstromen om alsnog de gehele
Manschap A-opleiding te volgen.
Jij bent nodig
De publiekscampagne ‘Jij bent nodig’
is gericht op de werving van brandweerassistenten. Op de website

www.brandweerassistent.nl is meer
informatie te vinden over het werken
binnen de brandweer en de taken
van een brandweerassistent. Deze
taken variëren van het blussen van
buitenbranden en het houden van
inspecties tot voorlichting geven op
basisscholen het redden van dieren
en het opvangen van slachtoffers.
Een dankbare en uitdagende functie
in de eigen woon- of werkomgeving.
De brandweerposten Bergen, Limmen, Schoorl, Groet en Dirkshorn zijn
op zoek naar meerdere brandweerassistenten en komen graag in contact
met geïnteresseerden.
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Limmerkermis ‘Op je reet 2020’
Het ‘zit’ erop, wij hebben vol met bewondering naar jullie gekeken en
genoten hoe jullie je best deden om op die stoel te blijven zitten en
volgens ons is dat jullie aardig gelukt!! Het was wel ff anders maar
jullie hebben laten zien dat je ook ‘op je reet’ een feessie kan bouwen.
Iedereen onwijs bedankt die erbij was en ons hee gesteund zodat we
als we deze corona tijd overleven (met de nieuwe regels wordt dat wel
een uitdaging) volgend jaar misschien wel weer op de normale manier
kermis kunnen vieren.
Lieve groet, team EetbarLekker

Kijk voor meer informatie op
www.brandweerassistent.nl

45 Jarig jubileum in 2021
De Limmer Plankeniers gaan niet
spelen in 2020. COVID-19 heeft grote
invloed op onze maatschappij, werk,
sociaal leven, maar ook op theater.

Filmavond met popcorn in Conquista
In de herfstvakantie organiseert jongerencentrum Conquista een filmavond voor de bovenbouw. Dus zit
jij in groep 6, 7 of 8? Kom dan langs
op vrijdag 16 oktober van 19.00-22.00
uur voor een gezellige filmavond met
gratis popcorn!

Ook de rest van het jaar heeft Conquista voor elke leeftijd wekelijks een
toffe programmering. Zo organiseren we op woensdag 28 oktober met
Club een darttoernooi met mooie
prijzen voor kinderen van 8-14 jaar,
kunnen kinderen van 4-9 jaar zich

elke zaterdagochtend creatief uitleven bij Kids en is er wekelijks op donderdag van 19.00-22.00 uur CHILL
OUT 14+. Kortom, bij Conquista valt
er altijd iets te beleven en is iedereen
welkom! Check onze website en social media voor het laatste nieuws.
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Normaal bent u gewend dat wij rond
deze tijd als de herfst zijn intrede
doet, de kaartverkoop aankondigen
voor onze toneelavonden in november, maar dit jaar een andere lading.
Helaas heeft de vereniging moeten
besluiten dat de Heeren van Limmen
leeg blijft en de spelers niet de bühne op gaan vanwege de maatregelen
rondom corona. Dit jaar geen kaartverkoop, geen gelach en geen grote
hilariteit die u altijd van de vereniging
gewend bent in november.
Niet getreurd! In 2021 bestaan De
Limmer Plankeniers 45 jaar. Een jaar
die wij groots gaan vieren.

Weet u nog? Namen als Op Hoop van
Zegen in de jaren ‘90, De Jantjes in
2006 (30 jarig jubileum) en 4 jaar terug het stuk Allo Allo bekend van tv
tijdens ons 40 jarig jubileum. Grote
stukken waar we met heel veel plezier
en mooie herinneringen aan terug
denken; uitverkochte zalen, gezellige
avonden en lovende recensies. Vele
bekende spelers van toen zullen ook
in 2021 weer schitteren op de bühne.
De vereniging zit niet stil en werkt
achter de schermen aan het 45 jarig
jubileum in 2021. De spelers, maar
ook u, moeten helaas nog een jaar
geduld hebben.......
Voor nu blijf gezond en tot ziens in
2021.

Het Grootste Werkfestival
Voor de vierde keer organiseert
RPAnhn samen met haar partners
Het Grootste Werkfestival! Deze
editie staat in het teken van Kansen
zien + kansen grijpen. Ondernemers
en experts vertellen samen over onder meer werken met data, hoe om
te gaan met cybercriminaliteit, de
praktische kanten van een leven lang
ontwikkelen en de (on)mogelijkhe-

den rondom de energietransitie in
onze regio. De regionale kansen voor
ondernemers, onderwijs en overheid zijn zowel op locatie als digitaal
te zien, beleven én bespreken ‘in’
theater De Kampanje te Den Helder
op donderdag 29 oktober, van 13.3017.00 uur. Dus grijp je kans en meld je
online aan op:
www.hetgrootstewerkfestival.nl
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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

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

PLOSPAN HOUTKORREL - 25 LITER
per stuk € 9,50 3 stuks € 25,00
KIPPENSNACKS GEDR. MEELWORMEN - GEDR. INSECTENMIX
LUCERNEBLOKKEN vanaf€ 4,95
DIVERSE VOERTONNEN
vanaf€ 11,95
Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00 - 18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30 - 12.30
en 13.30 - 18.00 uur - zaterdag 8.30 - 17.00 uur

Autorijles
Autorijles
Motorrijles
Motorrijles
Bromfietsles
Bromfietsles
Theoriecursussen
Theoriecursussen

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Voor
Voorauto,
auto,motor
motoren
enbromfiets
bromfiets

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

Partner van:

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR
DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

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

Bestelt u
al online?

KOZIJNEN

NO STRESS!
online & bezorgen

Groot assortiment
heerlijk verse
kant-en-klaar
gerechten!

slagerijsnel.nl

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER

TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

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

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de
dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker
dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we
mogen zien wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij alle ouders met de geboorte van deze prachtige baby’s. Heel veel
geluk, gezondheid en plezier gewenst!

‘BABY VAN DE
MAAND’

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!

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

Norah Linn Vleugel
– Geboren op 13 augustus 2020 –

Dochter van Jordy Vleugel en Liz van Stralen

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).

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

IJssalon

Rijksweg 31A

Ravi van Leen

– Geboren op 16 september 2020 –
Zoon van Tom en Lisa van Leen,
broertje van Tom jr.

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

Dit ben ik!
Bo Féline Groot

Casper Albert Wilbie

Cato Ingrid Elisabeth van Drie

Dochter van Patrick Groot en Christ’l Wittens,
zusje van Jazz-Lynn

Zoon van Arthur Wilbie en Rimke Lagrand,
broertje van Quinten

Dochter van Irene van Drie-van Smeerdijk
en Niek van Drie, zusje van Doris

– Geboren op 10 september 2020 –

– Geboren op 17 september 2020 –

– Geboren op 12 juni 2020 –

Herfst... de tijd
voor fraaie paddestoelen
Aan het Stetlaantje staat een flinke,
jaren geleden geknotte, es. De latijnse
naam voor deze boom luidt: Fraxinus
excelsior. Een inlandse loofboom, in
het voorjaar laat in het blad, dus in de
herfst ook laat bladverliezend.
Al enkele jaren verschijnen op deze
boom vanaf de grond tot ong. 100
cm. hoogte grote zwammen. Dit zijn
zgn. Zadelzwammen. Hiervan luidt
de latijnse naam: Polyporus squamosos.
De zadelzwam is een ronde tot ovale waaiervormige paddenstoel soms
wat trechtervormig die een “console” maakt op de stam van een boom.
De steel staat vaak zijdelings, waardoor de paddenstoel lijkt op een dameszadel of het zadel van een oude
tractor, en dan niet alleen qua vorm
maar ook qua omvang, want de hoed
kan wel 60 cm in doorsnede worden.
De zwam, heeft een crème tot oker-

geel gekleurde hoed, met een scherpe rand. Kenmerkend is de geur van
de zadelzwam, deze ruikt naar meel.

Automobilisten kopen – voorlopig
nog - hun kaartje op de pont zelf: dit
heeft te maken met het voorkomen
van files en wachtende auto’s voor de
pont.
Betalen bij de kaartautomaat en op
de pont kan uitsluitend door te pinnen. We vragen iedereen op de pont
1,5 meter afstand tot elkaar te houden in verband met corona.

delen het gezicht bestaat en wat je
met de verschillende gezichtsonderdelen kunt doen. Ze ruiken met hun
neus, poetsen hun tanden, maken
hun gezicht schoon en kijken afwisselend boos en blij.

Uk & Puk is opgebouwd uit verschillende thema’s en het laatste thema
was “Dit ben ik!” In dit thema stond
het gezicht van de kinderen centraal.
De kinderen bekijken uit welke onder-

Wilt u een keer komen kijken of heeft
u vragen over het VVE-programma
Uk & Puk, neem dan gerust contact
op met de centrale administratie,
072-5323576.

De zadelzwam heeft aan de onderzijde duidelijke zichtbare buisjes, deze
“gaatjes” zijn ongeveer 1 mm groot.
De gaatjes zijn onregelmatig hoekig-ovaal, wittig tot crème-okerkleurig. De paddenstoel komt regelmatig voor in houtstruwelen en is hier
veel te vinden op stronken, stobben,
stammen en stamwonden van levende en dode loofbomen. Hij is vaak te
vinden op es, iep, beuk, wilg, esdoorn
en populier.
Het kan gebeuren dat zwam zowel in
het voorjaar als in het najaar aan de
boom verschijnt. Vaak gedijen zwammen op beschadigingen in de bast
van bomen.
Kees G. Kroone

Voetgangers en (brom)fietsers kopen eerst een kaartje
bij de nieuwe kaartautomaat bij het pontje Akersloot
Bij de pont van Akersloot staat een
nieuwe kaartautomaat: voetgangers
en (brom)fietsers kopen hier voortaan eerst een kaartje voordat ze de
pont op gaan. De nieuwe kaartautomaat is nu in gebruik en het is niet
meer toegestaan om zonder kaartje
de pont op te gaan.

Op alle kinderdagverblijven van
Kits Oonlie wordt gewerkt met het
VVE-programma Uk & Puk. Uk & Puk
is een educatief totaalprogramma,
gericht op de brede ontwikkeling van
kinderen van 0 tot 4 jaar. Uk & Puk is
speciaal ontwikkeld voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren, en uitbreiding
van woordenschat zijn belangrijke
onderdelen. Daarnaast is er bij Uk &
Puk aandacht voor sociale vaardigheden, motoriek en is er een eerste
oriëntatie in rekenen.

Update Limmen Cultuur
Het zomerseizoen is alweer ten einde
en het herfstseizoen breekt aan. Voor
iedereen weer een gebeurtenis om
naar uit te kijken. Normaal gesproken
de tijd voor Limmen Cultuur om het
nieuwe programma te presenteren.
Helaas hebben we nu te maken met
Covid-19.
In afwachting van de ontwikkelingen
rond het Coronavirus heeft Limmen
Cultuur besloten om voorlopig geen
programma te maken voor het seizoen 2020-2021. Ook voor wat betreft onze jaarlijkse evenementen
zoals ‘Sinterklaasvoorstelling’, ‘Limmen Artistiek & Creatief’, en ‘Doden-

herdenking’ zullen vooralsnog géén
doorgang vinden. Het is heel, heel
jammer, maar zodra er meer mogelijk is zullen we dit melden via de verschillende media en op onze website
www.limmencultuur.nl.
Namens Limmen Cultuur een fijn en
gezond jaar gewenst.

LOV-KRANT

PAGINA 4

OKTOBER 2020

Subsidie energiebesparende
maatregelen verder uitgebreid
In de gemeente Castricum kan een
subsidie van zeventig euro worden
aangevraagd voor energiebesparende
maatregelen. Met deze subsidie kunnen
woningeigenaren energiebesparende
maatregelen nemen, zoals het kopen
van nieuwe ledverlichting of het aanbrengen van tochtstrips of radiatorfolie.
De subsidie is echter verder uitgebreid
met zonnepanelen, grotere isolatiemaatregelen en witgoed.

31 maart 2021 subsidie aanvragen, tenzij
het subsidieplafond eerder is bereikt.
De subsidie kan namelijk voor maximaal
1690 woningen worden aangevraagd.
Verder heeft de subsidie betrekking op
bestaande woningen (geen huurwoningen).
Heeft u al maatregelen genomen? Dan
kunt u met terugwerkende kracht de
bon, maximaal tot 1 januari 2020 oud,
nog indienen voor een teruggave.

De subsidie wordt mogelijk gemaakt
doordat de gemeente Castricum gebruik maakt van de Regeling Reductie
Energiegebruik (RRE) van het Rijk. Deze
regeling is verder uitgebreid waardoor
er nu ook een bijdrage kan worden
aangevraagd bij een investering in zonnepanelen, vloer- en dakisolatie en zelfs
witgoed met het hoogste A+++-energielabel. Woningeigenaren kunnen tot

Ook behoort het maken van een energiescan van een woning tot de mogelijkheden met deze subsidie. Kijk voor die
informatie op de website van Energiecoöperatie Calorie (www.calorieenergie.nl). Via de gemeentelijke website
www.castricum.nl/energie is meer informatie te vinden over de subsidie. Tevens
is daar de link te vinden waarmee de
subsidie kan worden aangevraagd.

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

IEDERE
ZONDAG

GEOPEND
van 13.00 tot 18.00 uur
Slijterij R. Booms

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies & Verzekeringen

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

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

6 dagen per week geopend

Secondlife cartridges

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

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
Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880

Laat Prya er
weer zijn voor
haar gezin
De Nierstichting wil nierpatiënten
hun leven teruggeven. Zodat zij er
weer zijn voor de mensen die van
hen houden.
Help mee. Doneer op
nierstichting.nl voor meer
succesvolle transplantaties.

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

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

072 - 505 7555
072 - 505 7557
info@valgra.nl
www.valgra.nl
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Op bezoek bij Melanie Lamers, interieurontwerpster bij van Huisvanbinnen:

‘Kleur kan echt heel wat doen
in je huis’
Woonprogramma’s op TV zijn al jaren populair. In ‘Weer verliefd
op je huis’ kunnen kijkers wekelijks zien wat een interieur- en/of
stylewijziging voor je huis kan betekenen. Saaie en onevenwichtige
huiskamers worden omgetoverd tot sfeervolle woonparadijzen...
Ook in Limmen hebben wij iemand
die dit talent in huis heeft: Melanie
Lamers is met haar bedrijf Huisvanbinnen al weer vijf jaar gevestigd aan
de Kerkweg 2. Na al vele prachtige interieurplannen bij anderen te hebben
voorgesteld en uitgevoerd is zij nu
zelf aan de beurt.
Nadat vorige maand de uitverkoop is
gestart zijn er nog enkele meubels en
accessoires verkrijgbaar tegen grote
kortingen. “Alles moet echt weg. De
winkel wordt helemaal anders ingericht. Met nieuwe kleuren en accessoires en wij hebben sinds kort een
samenwerking met interieurboutique

Co van der Horst uit Amstelveen en
hebben zo toegang tot schitterende
designmeubelen, kunst, textiel en accessoires die wij ook hier in Limmen
gaan opstellen. Het gaat echt prachtig worden.” aldus een enthousiaste
Melanie.
Na 10 jaar vanuit huis te hebben gewerkt als interieurontwerpster werd
het tijd voor een nieuwe uitdaging.
Toen de kans zich voordeed om een
naast het interieurontwerp ook een
winkel te starten greep zij dit meteen
aan. “Met de winkel ben ik een stuk
zichtbaarder geworden. Mensen die
twijfelen over interieuradvies stap-

pen nu makkelijker binnen. Ik kan veel
beter laten zien wat er allemaal mogelijk is.”
“Van flitsadvies tot een compleet uitgewerkt voorstel met 3d-schetsen.
Het is elke keer weer een uitdaging
en enorm leuk om te doen. Kleur kan
echt heel wat doen in je huis. Alleen
een wand al een andere kleur geven
en spelen met verrassende elementen geven je huis een totaal ander
sfeer. Zo kan je (weer) verliefd worden op je huis.”
Melanie nodigt je van harte uit om
gewoon eens binnen te stappen! De
winkel is van woensdag tot en met
zaterdag van 10 tot 17 uur geopend
en op maandag en dinsdag op afspraak.
www.huisvanbinnen.nl

Veiling voor kerk en jeugd 2020,
coronaproof en op gepaste afstand
Het jaar 2020 kenmerkt zich door een onvoorstelbare hoeveelheid nieuws over het
Covid-19 Corona virus. We maken ons allemaal ernstige zorgen over elkaars gezondheid, het behoud van banen, het behoud van
bedrijven. Het is een wereldwijd zeer groot
probleem en ontwricht grote delen van de samenleving. Het treft ook ons samenzijn in de
kerk en daarbuiten.
KERKENVEILING 2020
Al een jaar geleden stelden wij de veiling voor dit jaar
op vrijdag 6 november. Direct na de laatste veiling is
er geëvalueerd en gekeken naar verbeteringen, andere
kavels en hadden we ook al concrete nieuwe kavels en
plannen. Tot ook wij half maart geconfronteerd werden met de intelligente lockdown in ons land. Alles
kwam praktisch tot stilstand. Betekent dit ook dat wij
geen kerkenveiling gaan houden? Integendeel. Juist nu
ga je nieuwe uitdagingen aan. De organisatie heeft met
elkaar vergaderd, ja/neen, wat kan, wat kan niet, wat is
verantwoord en wie is, of zijn verantwoordelijk op een
avond als de kerkenveiling. Wij kwamen eensgezind tot
de conclusie om geen fysieke kerkenveiling in “Heeren van Limmen”, of een andere locatie te houden. De
veiligheid en gezondheid van ons allen die hierbij betrokken en aanwezig zijn is te belangrijk. Een levendige
veiling zoals wij die kennen, kan eenvoudig weg nu niet
georganiseerd worden.
KERKENVEILING 2020 OP GEPASTE AFSTAND
Daar zagen wij als organisatie goede mogelijkheden.
Niet direct de financiën waren onze drijfveer, maar
het in stand houden van een bijna 100-jarige traditie
in de Cornelius Parochie in ons mooie dorp Limmen.
Wat betreft de financiën dachten wij uiteraard ook direct aan de SKJL, die jaarlijks een substantieel deel van
de opbrengst ontvangt om jeugdverenigingen in ons
dorp te ondersteunen. Hierbij gaat het om meer dan
600 jongeren die hiervan profiteren!
WAT GAAN WE DOEN?
In het oktober nummer van Rond de Limmer Toren,
treft u een kleurige catalogus aan met daarin een
mooie keuze van diverse kavels. Op basis van ervaring
hebben wij een “prijskaartje” aan de kavel bevestigd,
dat u ziet in het fraaie boekwerkje. Op het laatste blad
(uitneembaar) kunt u die kavels noteren die u graag
wilt bestellen.
Vervolgens kunt u twee dingen doen:
a. u stopt uw kavellijst, voorzien van uw gegevens, in
de enveloppe en doet die in de brievenbus van de
pastorie
b. u stuurt een e-mail met uw kavelnummers naar:
administratie@corneliuskerk-limmen.nl
Vermeld wel even uw naam, adres en telefoonnummer op de email.

De uiterste datum voor beide is vrijdag 6 november
a.s., de oorspronkelijke veilingdatum. Na de sluiting
gaan wij de kavels uitleveren en komt de rekening automatisch naar u toe.
FINANCIËLE BIJDRAGE IN ENVELOPPE
OF VIA UW BANKREKENING
Geeft u er de voorkeur aan om rechtstreeks een financiële bijdrage te doneren? Wij zijn daar ook heel
blij mee. U kunt daarvoor de bijgevoegde envelop in
het blad Rond De Limmer Toren gebruiken, of direct
overboeken van uw rekening naar ons bankrekeningnummer: NL46RABO0336400756 t.n.v. Corneliusparochie Limmen. Heel hartelijk dank voor uw steun voor
kerk en jeugd.
LOTERIJ
U was gewend dat de jeugd met veel enthousiasme lotjes verkocht tijdens de veiling. En als je dan een prijs
won, werd die met een blij gezicht aan tafel bezorgd.
Ook dat kan even niet, jammer. Maar u krijgt toch kansen. Na afloop van de zondagmorgen vieringen op 25
oktober, 1 november en 8 november worden lootjes
verkocht tijdens het koffiedrinken in “Heeren van Limmen”. Er is direct na de verkoop ook een trekking, dus
wie weet gaat u met een leuke prijs huiswaarts. Dan
houden we deze traditie, op iets kleinere schaal, ook
in stand.

Lagere hypotheekrente?
Laat uw huis taxeren!
Renteopslag, hypotheekverstrekkers
hanteren het allemaal. We hebben
er ook wel eens van gehoord. Maar
hoe werkt het ook al weer ? Bij het
verstrekken van een hypothecaire
geldlening loopt de bank de kans dat
hij zijn geld niet terugkrijgt. Dit risico
wordt vertaald in een rente opslag
welke bovenop de standaardrente
wordt opgeteld. Naarmate het financieringsbedrag hoger is ten opzichte
van de waarde van de woning, is deze
opslag ook hoger.
Stijgende huizenprijzen
De stijgende huizenprijzen van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd
dat de verhouding tussen de waarde
van de woning ten opzichte van het
hypotheekbedrag sterk verbeterd is.
Ook kunnen tussentijdse aflossingen
op de hypotheek voor een verbeterde verhouding zorgen. De bank kan

dit belonen door de oorspronkelijke
renteopslag te laten vervallen. En dat
kan -in sommige gevallen- oplopen
tot een renteverlaging van wel 0,5%
en uiteindelijk enkele honderden euro’s per jaar schelen.
Om dit bereiken moet je wel kunnen
aantonen dat de waarde van de woning écht verbeterd is. Tevens is het
van belang om te weten of je hypotheekrente opgebouwd is met renteopslagen.
Om de marktwaarde van de woning
vast te stellen heb je een onderbouwing van deze waarde nodig. Dit kan
door het opstellen van een officieel
taxatierapport. Ben je benieuwd of
dit zinvol is ? Neem dan contact op
met Rietveld Makelaars én je financieel adviseur. We helpen je graag
hierbij !
Telefoon: 072 – 505 14 64 of
info@rietveldlimmen.nl

Wij hebben dus alles in een nieuw perspectief geplaatst en vertrouwen erop dat u evenals tijdens een
fysieke veiling met elkaar zorgt voor het voortbestaan
van de veiling voor Kerk en Jeugd. En wie weet treffen
we elkaar allemaal weer op vrijdag 5 november 2021.
Blijf gezond, zorg goed voor elkaar. Houd gepaste afstand en samen komen we ook door deze crisis heen.
Wij zijn u allen zeer erkentelijk voor uw deelname/
bijdrage in welke vorm dan ook. Onze vitale gemeenschap zet er samen de schouders onder.
Met hartelijke groeten, het organisatieteam van de
veiling voor Kerk en Jeugd. Pastor Johan Olling en de
Parochieraad van de Corneliusparochie
ANBI
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat
wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere
instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren
zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie H. Cornelius en de Parochiële
Caritas Instelling.
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA569
Bankrekening Corneliusparochie Limmen:
NL46RABO0336400756

Rollator wandelgroep in Limmen
In Limmen start een gratis wandelgroep voor mensen die met een rollator wandelen. De laatste maanden
is extra duidelijk geworden hoe belangrijk bewegen is voor een goede
gezondheid. Heeft u ook zin om op
een rustig tempo te wandelen en
doet u dit graag samen met mensen
uit uw eigen omgeving? Sluit dan aan
bij deze rollator-wandelgroep, u bent
van harte welkom. Ook mensen zonder rollator die op een rustig tempo
willen wandelen zijn welkom. De wandeling is iedere dinsdag van 12.30 tot
13.00 uur. We starten op dinsdag 6
oktober. We verzamelen bij de parkeerplaats van het gezondheidscentrum in Limmen (Zonnedauw 2, 1906
HA). U hoeft zich niet aan te melden,

u kunt dus gewoon langs komen en
meelopen. De wandeling zal op een
verantwoorde manier, middels de regels vanuit het RIVM omtrent corona
plaatsvinden. Deze wekelijkse wandeling is opgezet in samenwerking met
Team Sportservice, Stichting Welzijn
Castricum en gezondheidscentrum
Limmen. Iedere wandeling zal er een
vrijwilliger aanwezig zijn. Wij hopen
u te mogen verwelkomen tijdens de
wandelingen. Mocht u nog vragen
hebben dan kunt u contact opnemen
met Winnie Assendelft (buurtsportcoach Castricum) via wassendelft@
teamsportservice.nl of 0251-25 47 40.
Lijkt het u leuk om af en toe als vrijwilliger mee te lopen. Meld u zich dan
aan door te bellen of te mailen.

Projectnaam
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Castricum Info-Line 10 / LED
Poster achterzijde, locaties: 1 + 3 + 4

Datum

PAGINA 6

OKTOBER 2020

413003-Castricum IL10 poster achter, loc 1+3+4

Albert Heijn
Limmen
Vuurbaak 1
Ma t/m Za 7.00 - 22.00 uur
Zondag 8.00 - 21.00 uur
oudeweg 1, 1906 az limmen
tel. 072 Akkoord
- 505 27 23
info@schildersbedrijfpeterdekker.nl
Datum

Resolutie De advertentieproef betreft een print voorbeeld waarbij de de resolutie afwijkt ten opzichte van het uiteindelijke resultaat wat vertoond wordt op het digitale scherm.

Opdrachtgever

Suurland Outdoor
Postbus 1343, 5602 BH Eindhoven
T 040 264 23 05
E verkoopadv@suurlandoutdoor.nl
www.suurlandoutdoor.nl

Naam
Functie

Handtekening

www.schildersbedrijfpeterdekker.nl

Informeer vrijblijvend naar wanddecoraties
en decoratieve technieken!

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

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

6 dagen per week geopend

Ons assortiment bestaat onder andere uit: aanstekers - afwasborstels - afzetlint - autootjes - autoplakkers
- badschuim - ballen - ballonnen - balpennen - batterijen - beeldjes - bekers - bellenblaas - blikken - borstels
- bouwpaketten - broodtrommels - collegeblokken - crepe papier - dampvloeistof - dienbladen - dobbelstenen eiersnijders - eierwekkers - electronische sigaretten - emmers - enveloppen - etalagekarton - etuis - fotoboeken
- fotolijm - fotolijstjes - fotoplakkers - aanstekers - gieters - gips - glazen - gummen - huishoudhandschoenen ijsjesvormen - inpakpapier - jawbreakers - kaarsen - kaartenhouders - kaasschaven - kammen - kauwgom - klei
- kleurboeken - klokken - - knikkers - koelkastmagneten - kofferriemen - kop & schotels - kopieerpapier - krullint
- kwartet - lampolie - leesboeken - lijm - luchtbedden - luchthoorns - luchtkussenenveloppen - make-up - nagelborstels - nagellak - nietjes - nietmachines - nootmuskaatraspen - onderzetters - oortelefoons - pannenlappen
- perforators - pingpongballen - place mats - plakaatverf - plakband - plakhaakjes - plakplastic - plantenspuiten
- ploffers - poppen - postpapier - prikborden - punaises - puntenslijpers - puzzels - receptiealbums - regenponcho’s - ringbanden - scharen - scheppen - schetsboeken - schoolbekers - schoolbordkrijt - servetten - shag sigaren - sigaretten - sleutelhangers - slingers - snoep - speelgeld - speelgoed - speelkaarten - spellen - spiegels
- sponsen - springtouw - stickers - stiften - stoepkrijt - stoffer & blik - stoommandjes - strijkkralen - strijkplanken
- strijkplankovertrekken - taartkaarsjes - tafelvoetbalballetjes - telefoonklappers - theepotten - thermometers thermoskannen - toilettassen - USB sticks - vingerverf - vleeswarenbakjes - vliegers - vloei - voetballen - voetbalpompen - vouwblaadjes - vulpennen - wasco - waterverf - waxinelichtjes - wc borstels - weegschalen - wekkers
- wenskaarten - zaklantaarns - zeep - zeepdozen - zippo’s - zweefvliegtuigjes - zwembaden en nog véééél meer...

Kom ook eens kijken.
Alle aankopen worden desgewenst netjes ingepakt.

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

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

Clemens

Jan

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

Jan Jaap

Ralph

Peter

Richard

Ruud

Stef

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

Akko
Datum

Handte
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Cees Kroone, Peter Min en Jos Bakkum steken als supervrijwilligers al tientallen jaren de handen uit de mouwen

Sportpark Dampegheest als tweede thuis
Hun uren op Dampegheest tellen ze al jaren niet meer. Voor scheidsrechter Cees Kroone, consul
Peter Min en Jos Bakkum - boegbeeld van de groen- en onderhoudsploeg - is het sportpark van
de VV Limmen decennialang een tweede thuis. Een meer dan gerechtvaardigde reden om deze
supervrijwilligers van de voetbalclub eens uitgebreid voor het voetlicht te halen.
,,Moet ik dat hardop zeggen?’’ Cees
Kroone, ooit vermaard clubscheidsrechter en daarna begeleider van de
leidsmannen en -vrouwen, kan een
glimlach nauwelijks onderdrukken als
we hem naar zijn staat van dienst vragen. ,,Ik loop meer dan zeventig jaar
mee. In 1948 werd Limmen kampioen
in de afdeling Noord-Holland na een
kampioenswedstrijd in Broek in Waterland. Jaap Beentjes, Niek Snel en
mijn vader richtten toen een supportersvereniging op. ‘Jij moet dan ook
maar op voetbal’, zei mijn vader, maar
dat mocht pas in 1950 op mijn twaalfde.’’
De herinneringen aan de jeugdelftallen zijn hem dierbaar, maar de jonge
Cees leerde ook wat (on)rechtvaardigheid inhield. ,,Mijn eerste wedstrijd was uit bij RKAFC in Alkmaar,
de voorloper van AFC’34. De club
speelde recht tegenover de lik, de gevangenis Schutterswei. Limmen verloor, maar van AFC verloor je altijd,
zo bleek later. De wedstrijden werden
geleid door de broeders en als ze floten veranderden ze in gangsters. Ze
zorgden er altijd voor dat AFC won
door gemeen te fluiten.’’
Ome Ber
Cees moest rond zijn 31e zijn eigen
voetballoopbaan beëindigen door
een blessure. ,,Een ongelukje waarbij
ik gescheurde enkelbanden opliep,
maar als zelfstandige was het risico te
groot. Ik ben toen op ‘Ome’ Ber Admiraal afgestapt met de mededeling
dat ik moest stoppen. ‘We stoppen
helemaal niet, jij wordt scheidsrechter’, zei Ome Ber. Hij was een begrip
binnen VV Limmen, dus ik kon niet
weigeren. In dertig jaar tijd heb ik vervolgens meer dan tweeduizend wedstrijden gefloten.’’
Samen met Aad Meijer stond Cees
ook aan de wieg van de opleiding van
jonge clubscheidsrechters. ,,En na-

dat Limmen ook een damesafdeling
kreeg, maakten Johan Kerssens en ik
de meiden wegwijs in de spelregels.
Toen ik vijftig jaar lid was, sprak Siem
Admiraal mij uitgebreid toe. Hij vond
dat ik voor de VV Limmen een hart
van goud had. Dat deed mij toe wel
wat, ja.’’
Grote ambities als scheidsrechter
had Cees niet echt. ,,Veteranen en
jeugdteams vond ik prachtig om te
fluiten. En het mooie is: de kinderen
van toen zijn de ouders van nu en zij
waarderen mijn inbreng nog steeds.
Als ik tijdens het Stratenvoetbaltoernooi op een drafje van het A- naar
het D-veld moest voor de volgende
wedstrijd, dan vroeg ik aan een van
de voetballers ‘wil je even mijn bonnetje uit de kleedkamer negen halen,
want ik heb er zelf geen tijd voor’. Ik
beschouw het als een rijke ervaring
dat spelers zich dat jaren later nog
steeds kunnen herinneren.’’
Schoffel
,,Een wedstrijd waar ik achteraf heel
veel gein over heb gehad was tussen de veteranen van Limmen met
mannen als Ber Hes, Huib Tummers
en Cees en Dick Admiraal. Ze speelden op het C-veld tegen Go Ahead’18
uit Alkmaar. Er was een corner en ik
hoorde iemand ‘au’ roepen. Ber Hes
had er een van Go Ahead een trap
voor zijn poten gegeven. Dat had ik
niet gezien, maar vlak daarna geeft
Peetoom, zo heette die speler van
zijn achternaam, Ber Hes een schoffel. Dat zag ik wel en ik zei tegen Peetoom ‘ga jij er maar uit en onder de
douche’. Maar wat gebeurt er na vijf
minuten? Peetoom komt weer terug
uit de kleedkamer met natte haren
en zegt tegen mij ‘scheids, ik heb op
jouw verzoek gedoucht, mag ik nu
weer meedoen?’ Als ik Go Ahead in
al die jaren daarna floot, hoorde ik altijd weer ‘scheidsrechter mag ik dou-

chen?’ Ik vond het de mooiste wedstrijden, ondanks dat het helemaal
geen makkelijk elftal was.’’
Eén keer viel Cees uit zijn rol als onberispelijk leidsman bij een duel van
Limmen D1, de jeugd tussen tien
en twaalf jaar. ,,Ze speelden tegen
ADO’20, een club die in Noord-Holland bij de jeugdteams altijd overheersend was. Limmen D1, met jonge
talenten als Gido Meijer, Sjoerd L’Abée en Alex de Ruijter, won met 2-1
en toen ik affloot, sprong ik zelf een
gat in de lucht omdat Limmen had
gewonnen.’’
Ook een wedstrijd tegen het Zaanse
ZVV is bij Cees in het geheugen gegrift. ,,Het was een team met alleen
maar Turkse spelers. Die taal versta
ik niet, maar voor de wedstrijd had
ik aan de begeleider in de bestuurskamer gevraagd wat ‘laat gaan’ in het
Turks betekende. Tijdens de wedstrijd riep een van die spelers dat en
prompt floot ik af en kende Limmen
een indirecte vrije trap toen, want hij
moest zijn mond houden. ‘Spreekt
U echt Turks?’, vroeg die speler aan
mij. Ik heb mij van de domme gehouden, maar na de wedstrijd gaf ik die
spelers een biertje en hebben we er
smakelijk om gelachen. Zoiets geks
hadden ze nog nooit meegemaakt.’’
Telefoon
De staat van dienst van de 73-jarige
Peter Min is vergelijkbaar met die van
Cees Kroone. Vanaf 1978 keurt hij
onafgebroken de velden op Dampegheest, ,,Ik werd gevraagd, nadat mijn
vader was overleden. Limmen moest
een nieuwe consul hebben, maar daar
werden door de KNVB wel wat eisen
aan gesteld voordat het was beklonken. Een van de vragen aan de kandidaten was: heb je een telefoon? Ik
wel, maar mijn medegegadigde niet.
Sindsdien ben ik consul en inmiddels
doe ik dat 42 jaar.’’

Door zijn werkzaamheden als consul
kon Peter geen lid meer zijn van de
vereniging. Hij ervaart het niet als een
gemis. ,,Ik legde het naast mij neer.
Met voetballen was ik op mijn 28e
gestopt, op mijn hoogtepunt.’’ Hij laat
er met de nodige zelfspot een bulderende lach op volgen. ,,Twee jaar later
was ik net als Cees ook zelfstandige
en maandag moest ik er staan. Als je
een blessure oploopt, ben je gezien.’’
Peter prijst de kwaliteit van de accommodatie. ,,Het complex is prachtig met een serieuze dip tijdens de
zomer van 2018 toen ze een aantal
velden met een verkeerd goedje hadden behandeld en er geen gras meer
op groeide. De velden liggen er nu
weer keurig bij.’’
Rechtlijnig
Als consul knijpt hij zelden een oogje
toe. ,,Ze willen je wel eens te manipuleren, maar ik probeer altijd rechtlijnig te zijn. De huidige trainer van Limmen 1 is hier ruim tien jaar geleden
al eens eerder trainer geweest. Sem
Wokke is een voetbaldier en als ik
zondagochtend om half negen keurde, kwam hij wel eens langs met de
mededeling ‘ik wil eigenlijk dat je het
afkeurt, want ik heb geblesseerden
en geschorsten’. Mijn antwoord was
dan ‘ik zal er een beetje rekening mee
houden, maar ik neem toch mijn eigen beslissing’. Een maand later was
Sem er weer op zondagochtend met
een andere boodschap: ‘Ik wil eigenlijk wel voetballen, want de tegenstander heeft geblesseerden en geschorsten’. Dat was Sem ten voeten
uit. Hij probeerde het toch een beetje
te begeleiden.’’
Naar de klote
Als toeschouwer van Limmen heeft
Peter om leren gaan met kritiek. ,,Ik
heb wedstrijden om elf uur ’s-ochtends door laten gaan, waarna het
een uur na de keuring begon te plenzen en het niet meer droog werd.
Dan zit ik ‘s-middags op de tribune
voetbal te kijken en dan roepen ze
naar mij ‘door jou gaat het hele veld
naar de klote’. Dat is vervelend, maar
ik sta erboven. Ik probeer een goed
besluit te nemen, maar er zit wel eens
een misser tussen. Het gebeurt ook
dat er wedstrijden worden afgelast,
waarvan de spelers en het publiek
zeggen: we hadden toch makkelijk
kunnen voetballen? Het zal wel, maar
dan redeneer ik er komt altijd een
zaterdag of zondag met veel mooier
weer en hoe blij ben je als je die wedstrijd dan in mag halen.’’
Zweden
In het rijtje ‘oude getrouwen’ mag de
69-jarige Jos Bakkum niet ontbreken.
Over de lengte van zijn lidmaatschap
heeft hij geen duidelijkheid meer.
,,Ome Ber liet mij eerst mijn gang
gaan en pas later werd ik lid. Ik ben
er ook even tussenuit geweest omdat ik anderhalf jaar in Zweden heb
gewoond, maar rond 1995 benaderde
bestuurslid Theo Nijman mij.’’ Dat het
bestuur bij Jos uitkwam was geen
grote verrassing. Al jaren had hij beroepshalve het beheer over de vel-

90 JAAR
ANNO 1931

Jos Bakkum, Cees Kroone en Peter Min (v.l.n.r.) op het hoofdveld van VV Limmen.

den van AFC’34, de topamateurclub
uit Alkmaar. ,,Theo vroeg Gerard
Hageman, mijn persoontje en Piet
Admiraal, Evert Zeeman en nog wat
vrienden en bekenden. Het waren
Limmers met kennis van zaken en dat
sprak mij wel aan. Ik kende alle kanten van het werk en ik was bovendien
voetballer bij Limmen. Gerard Hageman is een voortreffelijke hovenier
en door mijn achtergrond bij AFC
beslisten wij wat er ging gebeuren.
De anderen waren eigenlijk de werkpaarden om de rotzooi uit de grond
te halen.’’
Verrommeld
Dat was halverwege de jaren negentig hard nodig, was de snelle conclusie van Jos. ,,Het complex was verrommeld en het groen verwaarloosd.
Er stonden veel te veel grote bomen.
Nu hebben we het versoberd en de
bomen vrijgezet. De boom staat in
het midden met daaromheen de
beplanting. Een boom heeft licht en
lucht nodig.’’
,,Het is belangrijk dat de bomen niet
te veel naar de kant staan, want de
bladeren en de takken overschaduwen dan het veld. Als we bijvoorbeeld
nachtvorst hebben, is het nu veel eerder ontdooid.’’
Daarnaast is volgens Jos ook variatie
van groot belang. ,,Dus niet alleen eiken of iepen, want als je de iepziekte op het terrein krijgt, ben je in een
keer alle bomen kwijt. Nu hebben we
een mooie combinatie van eiken en
essen.’’
Jos en Gerard moeten wel eens met
de gemeente Castricum – hoofdverantwoordelijke voor onderhoud – in
de slag wat er wel en niet gekapt mag
worden.
,,We mochten het doen zoals wij
dat wilden’’, verduidelijkt Jos. ,,Tegenwoordig moeten we er wel eens
over steggelen. ‘Waarom die boom?’,
vragen ze dan. Dan geeft Gerard uitleg in de hoop dat de gemeente het
overneemt. Vanuit de gemeente uit
mogen er geen gezonde bomen meer
om, maar daar zijn wij het niet altijd
mee eens. Nu lopen we een rondje
en discussiëren over wat wel en niet
mag worden gekapt. Het is het spel
dat je moet spelen. Als we zo lang
zo goed hebben gedaan, moet je dat
ook ons gunnen.’’
Als Jos bij de thuiswedstrijden van
Limmen 1 langs de lijn staat, heeft hij
altijd oog voor het geleverde werk.
,,Als ik kom, tuur ik in de rondte. Een
schilder kijkt naar zijn schilderwerk, ik
kijk naar de omgeving van de velden
en het is een pracht. Daarbij hebben
we ook het geluk dat Limmen altijd
Limmen is gebleven. Als er een boom
weg moet, staat er een dag later een
kraan van Winder Limmen op het terrein om deze op te halen.’’
Samen met de groenploeg is Jos altijd drie jaar bezig om het hele complex onder handen te nemen.
,,We beginnen rondom het A-veld, het
jaar daarna concentreren we ons op
het B- en C-veld en in het derde jaar
houden we ons bezig met he D-veld
en het trainingsveld.’’
Als liefhebber van de mooie velden
kan Jos genieten van het gras. ,,Ik
ben niet tegen kunstgras en ik denk
dat het voor Limmen in de toekomst
makkelijk is als het D-veld kunstgras
is, maar er gaat natuurlijk niets boven
echt gras. Gekscherend zeg ik wel
eens. ‘Geef mij het geld voor de aanleg van een kunstgrasveld en ik lever
de mooiste grasmat van Nederland.
Graszaad kost niet zoveel en ik weet
precies hoe je een veld moet bemesten, maaien en verzorgen.’’
Hans Brandsma
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Een goed hoofdkussen
is hoofdzaak!
Het belang van een goed bed is bij de meeste mensen wel bekend. Goed slapen laat u
immers overdag beter presteren. Waar men
vaak niet (genoeg) over na denkt is het belang van een goed hoofdkussen. Traditionele hoofdkussens ondersteunen vaak op de
verkeerde plaats. Daardoor ontstaat tijdens
de slaap een te sterke belasting van uw halsen borstwervels. Ook de hoogte van het
kussen kan pijnlijke schouders, nekklachten
of andere ongemakken veroorzaken.
Sluit uw hoofdkussen wel aan bij uw persoonlijke behoeften? Zelfs ‘speciale’ hoofdkussens
dwingen uw hoofd en hals nog in een bepaalde
stand. Het beste hoofdkussen is afgestemd op
uw individuele maten en wensen.
Hierbij is de combinatie van 1. uzelf, 2. uw matras en 3. uw bodem van groot belang. Om in
de juiste houding te liggen dient men met deze
3 factoren rekening te houden. Klanten die een
nieuw slaapsysteem of een nieuw matras kopen, kunnen wij uiteraard goed adviseren over
het juiste kussen. Wij weten immers op wat
voor bed u slaapt. Maar ook als uw bed niet
nieuw is kunnen wij u helpen met het vinden
van het juiste kussen. U zult versteld staan over
het verschil wat een goed kussen kan maken.
Wij willen graag van u weten op wat voor bed
u slaapt en wat uw slaaphouding is. Dan gaan
we samen in de winkel de kussens proberen op
een bed welke zo dichtbij mogelijk het comfort
van uw bed thuis komt. Grote kans overigens
dat wij uw matras in ons assortiment hebben,
als uw slaapspecialist in de regio hebben wij een
zeer uitgebreid assortiment matrassen van allerlei merken.
Na het proberen in onze winkel gaat het echt
testen bij u thuis beginnen. Door onze beschermslopen kan dit uiteraard 100% veilig en
hygiënisch! Het kussen welke wij u adviseren
krijgt u mee naar huis om dit echt een aantal
nachten thuis te testen. Niet even voelen en

KENT U ONZE...
VERRASSINGSTAS?
Vol met vers fruit en elke week
bij u thuis bezorgd!
Proberen?

De mooie tas en de bezorging zijn gratis.
Zelf de inhoud samenstellen is natuurlijk ook
mogelijk. Betalen kan eenvoudig via Tikkie.
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Iedere maandag en donderdag
)
e
i
p
p
a
e
d
.
o
staan wij op de vuurbaak! (t.
Online froods bestellen: froods.nl/bestelapp

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

proberen in de winkel dus, maar echt thuis
testen. Best kans dat u even moet wennen, u
ervaart ondersteuning en comfort op een compleet andere manier. Vaak wordt dit direct als
prettig ervaren maar het komt ook voor dat u
uw spieren iets meer tijd moet gunnen om deze
ondersteuning als prettig te ervaren. En mocht
u na een aantal nachten nog niet lekker slapen
dan gaan we samen in de winkel aan de hand
van uw feedback het juiste kussen uitzoeken.
Uiteraard gaat u dit kussen ook weer eerst thuis
testen voordat u daadwerkelijk tot de aanschaf
van het kussen overgaat.
Geen stapel kussens meer op zolder, geen investeringen in dure kussens welke toch niet
geschikt blijken, geen risico alleen maar lekker
slapen!
Tijdens de Oktober Kussenmaand krijgt u
van ons een leuk cadeau bij aankoop van uw
nieuwe kussen! Kom naar onze winkel, wij
hebben uw kussen!
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Stichting Welzijn Ouderen:
is ‘Vredeburg’ coronaproof?
Nadat half maart van dit jaar alles in
de intelligente lockdown ging, werd
ook de benedenverdieping van “Vredeburg”, inclusief de Jeu de Boules
baan gesloten.
Ook Horeca Vredeburg op de bovenverdieping was gedwongen de deuren voorlopig te sluiten. Inmiddels
zijn wij, met de nodige zeer stringente voorzorgsmaatregelen weer geopend. De Horeca kan uw specifieke
wensen graag met u bespreken om
te bezien wat de mogelijkheden zijn.
Protocol
De SWOL heeft een algemeen protocol opgesteld (zie de website). Inmiddels hebben alle gebruikersgroepen
ook een eigen Protocol opgesteld,
waarbij de 1,5 meter gewaarborgd is,
looproutes zijn bepaald, ingang/uitgang geregeld etc. De toeloop bij de
diverse activiteiten is nog op ongeveer 50% van de leden/deelnemers,
velen zijn nog terecht voorzichtig.
Ventilatie
Afgelopen zomer is een geheel nieuw
ventilatiesysteem (GEEN airconditioning!) in gebruik genomen. Dit garandeert een non stop toevoer van verse
buitenlucht en afvoer van “gebruikte”
lucht, zonder tocht of koude. Verder
werd er bij het mooie weer van de
voorbije weken gebruik gemaakt van
de openslaande tuindeuren aan de
achterzijde nabij de biljartzaal. Ook
aan de voorzijde van het gebouw zullen op termijn nieuwe openslaande
tuindeuren worden gebouwd.
Ontsmetting
Er is bij binnenkomst gezorgd voor
de nodige ontsmettingsmiddelen,
binnenkort komen er zelfs zuilen die
je niet meer met de hand behoeft te
bedienen. In de toiletten zijn nu kranen geplaatst die ook handsfree zijn.
Deelnemen aan activiteiten?
Iedereen is nog steeds van harte welkom. Kijk op de SWOL website wat
er allemaal te doen is en loop geheel
vrijblijvend binnen in “Vredeburg”.
Wilt u liever kennismaken samen met
een bestuurslid, laat het ons weten,
wij introduceren u graag.
Nationale ouderendag
Het spijt ons bijzonder dat wij u dit
jaar niet kunnen verrassen met een

mooie film, koffie, borrel en altijd
overheerlijke snert. Gelet op de huidige RIVM maatregelen kunnen wij niet
iedereen een veilige plaats bieden en
zouden heel veel mensen moeten
teleurstellen. Maar we gaan op naar
2021, eens wordt het weer goed!
Eenzaamheid...
Week tegen eenzaamheid
Week van de ontmoeting
De krantenkoppen op dit moment:
Eenzaamheid slaat toe. En dat is waar,
zowel bij jongeren als bij ouderen en
bij alleenstaanden. Dat is ook niet verwonderlijk, immers het uitgaansleven
is nog altijd voor een groot gedeelte
op slot, er is angst om naar concerten, bioscopen of theatervoorstellingen te gaan, er zijn geen dancings
open etc. De Week tegen Eenzaamheid etc., is van 1 tot en met 8 oktober. Er is ook een programma. Wilt u
meer weten kijk dan in het weekblad
De Castricummer van 23 september op pagina 8, of in het weekblad
Castricums Nieuwsblad, week 39, op
pagina 8. Er zijn activiteiten in Castricum/Bakkum, Akersloot en onze kern
Limmen. Doe mee.
Kent u iemand die eenzaam is, laat
het ons bestuur weten en wij gaan
proberen er iets aan te doen. Neem
contact op met een van onze bestuursleden: discretie/privacy voor
100% gewaarborgd. Samen kunnen
we er iets aan doen. Ook in het KBO
blad Seniorennieuws staat op pagina
6 een bericht over eenzaamheid.
Lid worden van de KBO? Bel dan met
de heer Johan Werring (072) 5 05 37
02.
Algemeen
De opmars van het Covid-19 Coronavirus is niet te stuiten, tenzij wij ons
allemaal strikt aan de regels houden.
Dat is geen eenvoudige opgave, maar
samen kun je een vuist maken. Een
goed vaccin wordt op dit moment
wereldwijd getest. Tot het moment
dat het op grote schaal beschikbaar
is, is uiterste voorzichtigheid geboden, dat geldt voor jong en oud.
De Stichting Welzijn Ouderen doet
haar uiterste best alles Coronaproof
te organiseren, dat kan alleen samen
met de gebruikers van ons mooie
“Vredeburg”.

Nieuw skatepark aan
de Bloemen Castricum
De skatebaan aan de Bloemen is aan
vervanging toe. De halfpipe, rail en
funbox zijn niet meer van deze tijd en
het asfalt is oud en stroef. Gemeente
Castricum en jongerenwerk hebben
samen gewerkt aan de plannen rondom een nieuw skatepark.
In het voorjaar is er – via een oproep
in de Castricummer - aan jongeren
gevraagd om mee te denken over
een vernieuwd skatepark: veel jongeren en jong volwassenen tussen de 10
en 35 jaar hebben via een WhatsAppgroep meegedacht en suggesties
ingebracht. De kosten voor de ver-

vanging van het skatepark zijn voor
rekening van de gemeente.
Ontwerp en uitvoering
Het bedrijf SkateOn B.V. heeft op
basis van alle ideeën en wensen een
schitterend ontwerp gemaakt op basis van spuitbeton: een specialistisch
werk.
De werkzaamheden starten in de
week van 12 oktober. Eind dit jaar is
het skatepark klaar voor gebruik. Uiteraard voldoet het skatepark aan de
Nederlandse- en Europese regelgeving.

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

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering

Kees G. Kroone

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

‘Wie niet tevreden
is met wat hij
heeft, zal ook niet
tevreden zijn met
wat hij krijgt.’

“Eigenlijk zou iedereen
een
adviseur moeten
hebben”

Socrates

(Grieks ﬁlosoof 469 v.C. - 399 v.C.)

OPROEP

tussentijdse aflossingen op de hypothee

Welke spreuk of wijze woorden hebben op u indruk gemaakt?
Stuur ze naar redactie@lovkrant.nl en wellicht kiezen wij uw
spreuk voor de volgende LOVkrant!

Opening
Jongerenwerk organiseert eind van
dit jaar samen met de jongeren een
opening met een passende activiteit
,waarbij de corona-richtlijnen gevolgd worden.

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

bloedjes-eriks.nl/welkom

Schipperslaan 4H - 1906 BG Limmen
tel : 072 - 202 93 68
mail : contact@bloedjes-eriks.nl
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2020
7 oktober
Informatie

ochtend!
09.30 uur tot 11.00 uur

Peuterspeelzaal, basisonderwijs,
buitenschoolse opvang, alles onder één dak

Info en aanmelden
Meer info en aanmelden op
www.kleurenorkest.nl
Hogeweg 55, Limmen
(072) 5054606

• 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.

©2020 Team4School

Meld je aan!

Leren wie je nog meer kunt zijn
Met dit prachtige motto ver‐
woorden wij waar kinderen,
leerkrachten en medewerkers
iedere dag samen aan werken.

van afval
naar grondstoffen
en energie

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.

Nieuws voor particulieren:

Subsidie op
elektrische
auto’s..!

telefoon
website

Let op!

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

Wees er
op tijd bij...

CHANTAL
VAN TUIN
energie door energie

massage
www.chantalvantuin.nl

Kom naar de showroom en vraag
naar de voordelen!

Ook in de huidige situatie zijn wij geopend en kunnen u
van dienst zijn om al uw druk- en printwerk te verzorgen!
Rijksweg 42a, 1906 BJ Limmen
T 072 - 505 49 57 E info@oersterkreclame.nl W www.oersterkreclame.nl
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Weer ‘kerken’ in de Corneliuskerk
met nieuw jaarthema
Weekendvieringen weer in de
kerk
Vanaf komende zondag 20 september ‘kerken’ we weer in de Corneliuskerk. Bijna twee en een half jaar hebben we dankbaar gebruik gemaakt
van de gastvrijheid van de beheerders van ‘Heeren van Limmen’. Ons
streven om als geloofsgemeenschap
het nieuwe seizoen het Corneliusfeest te openen in onze eigen kerk
is gelukt. Het corona-protocol is nog

steeds van toepassing (Uitvaarten en
doordeweekse vieringen kunnen nog
steeds niet in de kerk) en we kunnen
ook niet met meer dan 120 kerkgangers op zaterdagavond (19.00 uur) en
zondagmorgen (10.00 uur) samenkomen, maar het verhaal van God met
mensen gaat door. Het gaat om dat
verhaal. Verhalen die we terug vinden
in al die boeken die je vindt in de bibliotheek die we ‘Bijbel’ noemen. Het
nieuwe jaarthema van de Cornelius-

parochie is dan ook geworden: ‘Het
verhaal gaat … door’. Verhalen die
niet altijd letterlijk gebeurd zijn, maar
wel waar zijn. Het gaat om de verhalen achter de verhalen. Als je die verhalen zo leest, zijn ze heel bevrijdend.
‘Het verhaal gaat… door’.
Een boekenkast op het liturgisch
centrum
Aan het eind van de inzegeningviering rond de her-ingebruikname van
de Corneliuskerk werd het nieuwe
jaarthema gepresenteerd met een
boekenkast die naar voren werd gereden. De Bijbel is namelijk een ‘bibliotheek van boeken’ die bestaat
uit wetten, gebeden, geschiedenis,
gedichten, profetieën, brieven, vertellingen en wijsheid. Een boekenkast
vol verhalen. Zesenzestig boeken,
netjes gesorteerd op kleur en thema.
Boeken vol verhalen
Het komend seizoen gaan we boeken
uit de boekenkast halen en lezen. Verhalen die vertellen hoe God Zijn bevrijdende geschiedenis schrijft in en
door ons mensen. Want het verhaal
van God gaat door. Ook als je kerk af-

brandt en je er samen de schouders
onder moet zetten om het gebouw
te herbouwen en zo weer een plek
te laten zijn in Limmen waar mensen
samenkomen om zich verbonden te
weten met onze Schepper en elkaar.
Het verhaal gaat door als het gaat
om de moeilijk tijd die we wereldwijd meemaken met de gevolgen en
dreiging van het coronavirus. (Ook
de komende weken – na de laatste
corona-maatregelen van de regering
- zullen we moeten zien hoe, en met
hoeveel mensen we samen kunnen
komen om te ‘kerken’.) Maar het
verhaal gaat door, ook als het gaat
om mensen die komen en gaan, ook

voorgangers. Een inspirerend thema
waar heel wat geloofsverhalen over
vertellen en waar ook dit jaar Mia
Ploegaert weer een prachtig jaar-themalied voor heeft geschreven en gecomponeerd. We zien uit naar het
moment dat we het lied ook weer
samen uit volle borst mogen zingen
in een volle kerk, want ‘het verhaal
gaat…. door’.
pastor Johan Olling
(Fotografie: Nico Snel)

Heerlijk wandelen in de natuur

Kom tot rust...
Iedereen kent dat gevoel wel. Je komt
thuis na een wandeling door de natuur en denkt bij jezelf: dat zou ik vaker moeten doen, van die wandeling
door de natuur knap ik lekker op.
Wandelen in de natuur is voor veel
mensen ontspannend en goed voor
de mentale gezondheid. Diverse wetenschappelijke onderzoeken laten
zien dat mensen tot rust komen tijdens een wandeling door de natuur,
en dat het een gevoel van tevredenheid geeft.
Dat gevoel van tevredenheid wordt
in ons lichaam gereguleerd door een
groot aantal zogenaamde “neurot-

ransmitters” of hormonen. Dit zijn
stoffen die signalen overbrengen
van de ene zenuwcel naar de andere zenuwcel. En die overdracht van
signalen bepaalt of wij ons tevreden
voelen of depressief.
Ons lichaam kent vele neurotransmitters. De bekendste daarvan zijn
serotonine, dopamine en adrenaline.
Dopamine staat bekend als het gelukshormoon. Als ons lichaam veel
dopamine aanmaakt dan ontstaat er
een gevoel van genot en blijdschap.
Je krijgt er een goed humeur van.
Adrenaline staat bekend als het stresshormoon. Als ons lichaam daar veel

Natuurbeleving door Marc Janssen

van aanmaakt worden we alert en
krijgen we gevoelens van woede en
angst. De aanmaak van adrenaline is
noodzakelijk om snel te kunnen reageren op gevaren uit de omgeving,
maar het zorgt ook voor onrust.
Serotonine is een neurotransmitter
met een belangrijke rol in onze hersenchemie. Een tekort aan serotonine kan leiden tot onrust, angst en depressiviteit. Bij voldoende serotonine
in de hersenen voelen we ons rustig
en relaxed.
Aanmaak van deze neurotransmitters
in onze hersenen wordt beïnvloed
door prikkels uit de omgeving. Uit
wetenschappelijk onderzoek komt
bijvoorbeeld naar voren dat gespannen personen die kijken naar een
natuurfilm snel tot rust komen (lees:
serotonine aanmaken). Dit proces
om tot rust te komen langer duurt
als de proefpersonen naar een film
kijken die zich afspeelt in de stad. Dit
heeft alles te maken met de grote
hoeveelheid prikkels die onze hersenen moeten verwerken in een stedelijke omgeving en het beperkt aantal
prikkels dat onze hersenen krijgen te
verwerken bij een wandeling door de
natuur.
De moraal van dit verhaal is duidelijk:
van een wandeling door de natuur
kom je tot rust en wordt je een gelukkig mens. Voor meer informatie over
natuur en gezondheid zie:
www.duinbehoud.nl

Collecteweek Nationaal MS Fonds / collectanten gezocht
Ondanks het feit dat momenteel alles is gericht op de bestrijding en verspreiding van het COVID-19 Coronavirus,
blijft de strijd tegen MS (Multiple Sclerose) onverminderd doorgaan. Er zal ook een collecte in Limmen worden
gehouden. Alle collectes die in Nederland plaatsvinden gaan volgens de laatste overheids- en RIVM-richtlijnen.
Aanmelden als collectant
Draag jouw steentje bij in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte MS. Meld je aan als collectant voor de MS-collecteweek (16-21 november 2020). Gelukkig kunnen we, ondanks de coronacrisis, op een veilige manier collecteren.
MS staat namelijk niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan. Daarom zijn we hard op
zoek naar collectanten.
Meld je aan!
Coördinator voor Limmen: mevr. Sandra van der Kleij, telefoon 06 29 25 52 89.

Kom nu in actie en doneer
direct via de QR-code of ga
naar houdcultuurlevend.nl
voor meer informatie.

Scan de QR-code
voor een eenmalige gift

Ook Dolly Bellefleur ondersteunt
deze actie

90 JAAR
ANNO 1931

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

Reserveer alvast in
uw agenda voor 2021:

FEESTWEEK
VAN 13 T/M 15 MEI
EN VAN 20 T/M 22 MEI

met o.a.:
• Familie en Stratentoernooi voor ouderen en de
jongste jeugd
• Zeskamp voor alle
teams vanaf JO17
• Limmen’s got talent
• 90’s Party
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• Loodgieterwerkzaamheden
• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk
Visweg 52 • 1906 CS Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

TOM VAN

SCHILDERW

06 20 71 13 32 | L

TOM VAN LEEN

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 koken. Wilt ook u de beste prijs voor uw huis, bel dan met
Rogier Haartman 072 505 14 64.

SCHILDERWERKEN
06 20 71 13 32 | Limmen

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

Sterk in huiswerk
Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Logic will get you from A to B
Imagination will take you everywhere...
... voor
kleurrijk
drukwerk!

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Albert Einstein

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

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

DIBO

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

