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De Cameren bestaat 50 jaar
Dit jaar bestaat de Cameren 50 jaar.
Daarom wordt er van 25 t/m 29 oktober een feestweek georganiseerd. Er
is in vijftig jaar veel gebeurd.
In 1971 werd een geheel nieuw zorgcentrum geopend aan de Vredeburglaan. Dat gebouw bestaat niet
meer, de toenmalige bewoners zijn in
2004 naar het huidige pand aan de
Lage Weide verhuisd.
(Vóór 1971 was er het Maria-oord,
waar bewoners werden verzorgd
door de zusters.)
In de Cameren aan de Vredeburglaan
kreeg iedere bewoner een eigen kamer, met wc en douche. Het bed

stond nog wel in de huiskamer. Er
was een recreatiezaal met bar. De
zorgzwaarte was nog niet hoog. Voor
de 55 bewoners was er 17 man/vrouw
aan personeel. Het UVV was er om
vrijwilligerswerk binnen de Cameren
te doen.
Om het verschil aan te geven: nu wonen er 75 bewoners met 100 personeelsleden. De vrijwilligers vallen nu
onder de Viva! vlag en in de Cameren
zijn er ca. 80 actief.
Inmiddels is de Cameren niet meer
het bejaardenhuis van vroeger, maar
wordt er specialistische verpleeghuiszorg geleverd. De Cameren staat
bekend als een gastvrij huis, waarbij

gemoedelijkheid en vriendelijkheid
hoog in het vaandel staat. Laten we
dat zo houden! En dat mogen we
vieren. De bewoners krijgen eind
oktober een feestweek aangeboden
om te vieren dat De Cameren 50 jaar
bestaat. Van een feestdiner, Oudhollandse spellen, playbackshow door
medewerkers tot een slotoptreden
door Gouwe Ouwe.
En daarna gaan we weer over tot de
orde van de dag en doen we waar we
goed in zijn: zorg voor ouderen in het
woon-zorgcentrum.
Bent u als toekomstig vrijwilliger of
medewerker nieuwsgierig geworden?
Loop gerust eens bij ons binnen!
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Peter Dekker zingt nieuw feestlied:

Kom naar de opname voor
een videoclip...
Zondag 10 oktober wordt er in de Heeren van Limmen een videoclip opgenomen van het feestlied; Wees Lief Voor Elkaar. Dit is een
nieuw nummer van Peter Dekker wat samen met zijn gelegenheidsband wordt opgenomen. Iedereen die hierbij wil zijn is van harte
welkom. De zaal is open vanaf 14.00 uur.

75 jarig jubileumseizoen Scouting Limmen
is van start gegaan!
Het is bijna een jaar na het einde van
de Tweede Wereldoorlog als Scouting Limmen op 3 maart 1946 wordt
opgericht. Eerst als jongens en meiden groep apart (St Maarten en Sint
Theresiagroep). Zij kwamen samen in

het piusgebouw naast de kerk en later in het Parochiehuis tegenover de
kerk. Daarna konden ze op de geweldige huidige plek aan de Kapelweg 72
terecht, waar toen nog een klein, oud
gebouwtje stond. In 1991 is de huidige

blokhut gebouwd, met hulp van vele
vrijwilligers, sponsors en acties. En op
zondag 5 september 2021 is op deze
plek het startsein gegeven van het 75
jarig jubileumseizoen! Er waren veel
scoutingleden met hun familie gekomen, het was heerlijk weer en de
sfeer was top.
De dag begon met een speciale dank
aan Wim Hageman. Wim was jarenlang penningmeester van onze vereniging, heeft een grote rol gehad
bij de bouw van de blokhut en heeft
zich de laatste 35 jaar ontfermd over
de ledenadministratie. Heel veel dank
voor al deze jaren inzet!
Na de opening stonden er, naast gebak en drinken, allerlei spelletjes en
activiteiten klaar. Op het grasveld, in
het bos en in de blokhut gebeurde
van alles. Dan kun je denken aan echte “scouting”activiteiten als brood
bakken op het kampvuur, pionieren
en knopen, maar we liepen ook ge-
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schminkt en wel rond met een panty over ons hoofd met een tennisbal
erin, we hingen aan een spijkerbroek,
liepen over een balk terwijl we de waterflessen probeerden te ontwijken
of probeerden het mijnenveld-parcours te ontrafelen.
De dag werd afgesloten met het traditionele overvliegen. De leden die naar
de volgende groep gaan gingen over
een balk van de ene naar de andere
driepoot, maar natuurlijk niet zonder
goed natgespoten te worden door
de andere leden. De waterpistolen
hebben goed werk gedaan en zelfs de
brandslang is er voor uitgerold! Kortom, de start van ons jubileumseizoen
is goed begonnen!!

om naar te kijken! In het weekend van
14 en 15 mei 2022 staan de deuren
van onze blokhut open. Op zaterdag
voor leden en niet leden en op zondag hebben we een reünie voor alle
oud-leden! Heeft u/ heb je nog film of
fotomateriaal op zolder liggen? We
zouden graag een kopie willen! Heeft
u/ heb je contactgegevens van oud-leden die deze oproep niet lezen? We
sturen ze graag een persoonlijke uitnodiging! U kunt met ons mailen op
info@scoutinglimmen.nl.
Dan de laatste data voor de leden:
het Jubileumkamp waar we met alle
groepen tegelijk zijn is van zaterdag
16 tot en met donderdag 21 juli 2022.

Na deze geweldige dag hebben we
nog meer leuke dingen op het programma staan. Een aantal data zijn
alvast handig om te noteren. Op
zondag 27 maart 2022 gaat het dak
eraf in de Heeren van Limmen. Dan
staan alle groepen op het podium
met een playback-act. Een belevenis
Denk je nu: dit klinkt wel erg leuk en misschien is Scouting Limmen ook wel wat voor mij!?
Je mag altijd komen kijken!
Bevers:
Jongens en meiden uit groep 2 en 3 (5-7 jaar) Zaterdag 9.30-11.00 uur
Kleine welpen:
Jongens uit groep 4 en 5 (7-9 jaar) Dinsdag 18.45-20.15 uur
Meisjeswelpen: Meiden uit groep 4 t/m 7 (7-11 jaar) Dinsdag 18.45-20.15 uur
Grote welpen:
Jongens uit groep 6 t/m 8 (9-12 jaar) Woensdag 19.00-20.30 uur
Scoutsmeiden: Meiden uit groep 8 t/m 2e klas (11 t/m 14) Woensdag 19.00.20.30 uur
Scoutsjongens: Jongens 1 t/m 2e klas (12 t/m 14 jaar) Donderdag 19.00-20.30 uur
Explorers:
Jongens en meiden (14-18 jaar): Vrijdag 20.00-21.30 uur
Stam:
18+: Op vrijdag- en woensdagavond.
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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

van afval
naar grondstoffen
en energie

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR
DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

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

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

KRABPAAL IVY 50x35x116 cm van € 64,50 nu........ € 53,50
KRABPAAL INDY 40x40x112 cm van € 64,75 nu... € 42,50
PAVO DAILY FIT KOEKEN
5 KILO NU MET GRATIS POETSKIST!
DRONSPOT ONTWORMING KATTEN
VIA NEKPIPET vanaf € 15,95
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

telefoon
website

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

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

Autorijles
Motorrijles
Theoriecursussen

dicxrijschool.nl

Voor auto en motor

06 - 50 64 84 99

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

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

‘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:

Senn Christiaan Nicolai Tol is ‘Baby van de maand’ geworden! De baby van de maand krijgt: een waardebon van 50 euro
beschikbaar gesteld door Studio Welgraven en een waardebon van Kits Oonlie Kinderopvang en een heerlijk ijsje voor
het hele gezin beschikbaar gesteld door IJssalon Onder Nul.
De winnaar kan op vertoon van deze krant en het geboortekaartje de prijzen in ontvangst nemen bij Studio Welgraven
aan de Schipperslaan 9 in Limmen (stuur wel een mail naar redactie@lovkrant.nl voor een afspraak).

Senn Christiaan Nicolai Tol
– Geboren op 26 augustus 2021 –

Zoon van Christiaan Tol en Renske Groot,
broertje van Otis en Beau.

Kits Oonlie Limmen
Het kinderdagverblijf van Kits Oonlie
in Limmen is een prettige plek voor
zowel kinderen als werknemers. Dit is
met name te zien aan de kleine, sfeervolle, huiselijke locatie waarbij, naast
het bieden van warmte en veiligheid,
de kinderen spelenderwijs gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. De
kinderen krijgen voldoende ruimte
om zich op hun eigen manier en hun
eigen tempo te ontwikkelen.
De vestiging in Limmen bestaat
uit twee groepen, namelijk een babygroep en een peutergroep. Zowel
bij de babygroep als bij de peutergroep is een aparte slaapkamer zodat de kinderen op de groep de rust
geboden wordt die zij nodig hebben.
Kinderopvang Kits Oonlie werkt met
het open deuren beleid. Dit is een beleid waarbij zowel de peuters als de

baby’s bij elkaar kunnen komen spelen op de groep. Op deze manier leren de peuters met de baby’s omgaan
en de baby’s wennen aan de peuters.
Dit stimuleert onder andere de sociale ontwikkeling van de kinderen.

daarnaast is er voldoende tijd voor
andere leuke activiteiten en wordt er
natuurlijk aandacht besteed aan het
sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval
en, niet te vergeten, de verjaardagen
van de kinderen! In de zomer zijn de
kinderen veel buiten te vinden waarbij ook weer leuke activiteiten worden aangeboden, zoals fijn spelen in
de zandbak of spelletjes met water.

De groepen zijn zo ingericht dat de
kinderen gedurende de dag voldoende uitdaging hebben, maar ook keus
hebben in verschillende spelmaterialen.

Naast dagopvang wordt er ook opvang aangeboden gedurende schooltijden (peuterspeelzaaltijden). Doel
hierbij is dat ouders een keuze hebben in de vorm van opvang en bij een
wijziging in de thuissituatie en/of behoefte, er geen wijziging in opvanglocatie hoeft plaats te vinden. Hiernaast kunnen ouders, net als bij de
dagopvang, ook voor deze vorm van
opvang gewoon kinderopvangtoeslag
aanvragen bij de belastingdienst.

Op de peutergroep wordt gewerkt
met het VVE-programma Uk & Puk.
Het programma Uk & Puk stimuleert
de brede ontwikkeling van de peuters.
De eerste stappen op het gebeid van
taal, rekenen en sociale vaardigheden
komen allemaal aan bod. Uk & Puk
biedt structuur in het dagritme, maar

Ben u nieuwsgierig geworden en wilt
u meer informatie over de plaatsingsmogelijkheden op de vestiging
in Limmen? Neem gerust contact
op met de Centrale administratie
van Kits Oonlie op telefoonnummer
072-5323576, of stuur een e-mail naar
info@kits-oonlie.nl.

Zondag 24 oktober 2021 vanaf 15.00 uur in de Vredeburg

'One More' bij de Jazz Session
Club Vredeburg
Na ruim anderhalf jaar geen jazzsessies meer in de Vredeburg in Limmen
te kunnen organiseren door de Coronapandemie komt daar gelukkig nu
verandering in. Op 24 oktober van
15.00 uur tot 18.00 uur zullen er weer
sessies zijn plus gastoptredens.
En die start is meteen een fabuleuze
start, nl. met een gastoptreden van

dat geweldige orkest “One More“.
In december 2019 speelden ze voor
het eerst in de Vredeburg en dat was
meteen een topper. En dat verwachten we nu ook weer, want de afzonderlijke muzikanten van de groep zijn
allemaal doorgewinterde jazzmuzikanten, die al jarenlang deze muziek
uiterst professioneel spelen. Spette-

rend was hun vorige optreden en wij
verwachten dat ze er nog een schepje bovenop doen, zo enthousiast reageerden ze op onze uitnodiging.
Zoals ze zelf zeggen, ze staan “trappelend klaar” om het seizoen te openen. En het repertoire... pure jazz
standards.

‘BABY VAN DE
MAAND’

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

Stichting Oud-Limmen
bij de Zonnebloem
De Zonnebloem Limmen nodigt na
lange tijd haar gasten weer uit voor
een gezellige middag met een hapje
en een drankje in samenwerking met
Stichting Oud Limmen. De middag
wordt gehouden op woensdag 13
oktober in Heeren van Limmen en
begint om 14.00 uur. Vóór de pauze
staat “75 jaar Bevrijding” op het programma met o.a. het realiseren en
onthullen van het monument aan de
Schoolweg; na de pauze worden aan
de hand van beelden en muziek gebeurtenissen uit het oude en nieuwe
Limmen vertoond. Voor vervoer kunt
u bellen met Ria Hooijboer 5052235.

Graag uw extra aandacht voor
het volgende, om teleurstellingen te voorkomen:
Zoals andere verenigingen, die
bijeenkomsten inpandig houden,
moet ook de Zonnebloem zich
houden aan de nieuw opgestelde
coronaregels die vanaf 25 september gelden. Nu de 1,5 meter
afstand is losgelaten, dient een
ieder bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs te kunnen laten
zien d.w.z. een vaccinatiebewijs,
een herstelbewijs of een negatieve
testuitslag.

‘Om succes te behalen
moet je ambitie om te
slagen groter zijn
dan je angst om te falen...’
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!
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WIJ NEMEN UW GEZONDHEID
NIET MET EEN KORRELTJE ZOUT!
•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

*Melvin (48 jaar) klachten na corona
Na heel ziek geweest te zijn door corona, ging ik op
zoek naar iets wat me verder kon helpen. Klachten als
benauwdheid, niet kunnen slapen, vermoeidheid en een
mistig hoofd zorgden ervoor dat ik maar moeilijk mijn
normale leven op kon pakken. Via via kwam ik uiteindelijk
terecht bij Halomedics en ben ik met een intensieve kuur
zoutkamer, magnesiuminhalatie en zuurstoftherapie
begonnen. Al na 3 keer bemerkte ik dat de kortademigheid
beter werd. Na een maand intensief bezoek zijn mijn
klachten voor 80% opgelost en begin ik weer te genieten
van het leven. De benauwdheidsklachten zijn verdwenen
en mijn hoofd wordt steeds meer helder.

*Ankie du Pree - COPD
Ik lijd aan COPD en had elke winter wel een
longontsteking. Nu ik gebruik maak van de zoutkamer
niet meer.

*Gonnie (75 jaar) hoesten, spierpijn en tinnitus
Altijd hoesten, spierpijn en oorsuizen! Gek werd ik ervan!
Elk onderzoek wat je kon bedenken heb ik gehad, maar
nergens konden ze me verder helpen. Stad en land heb ik
afgelopen tot ik bij Halomedics terecht kwam. Al na 5 keer
in de magnesiumcabine waren mijn spierklachten zo goed
als weg. Nu 2 maanden verder zijn mijn hoestklachten ook
over en heb ik geen last meer van mijn tinnitusklachten;
ik heb nog een lichte ruis en die gaat steeds meer naar de
achtergrond.
*Annie Roozing (70 jaar) al 4 jaar chronisch hoesten
Geweldig en een aanrader voor mensen met hoest - en
longklachten. Na 2 maanden zoutkamer gebruik ik geen
pufjes en neusspray meer. Ik zou op advies van de longarts
voor consult moeten naar een hoestkliniek in Zwolle. Het
gaat nu zo goed dat ik pas over 1 jaar weer terug hoef te
komen!

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

”

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

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

Halomedics Schagen
Kaagweg 2A
06 - 36 28 32 14

Halomedics Hoorn
Rotiusstraat 1
06 - 36 28 32 14

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

KOZIJNEN

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER

TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

Een historisch
lage rente...
Profiteert u al?

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

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

Kom gerust bij ons langs
voor een hypotheekcheck.
Wij zijn gewoon open.
Uiteraard geheel conform
de RIVM richtlijnen!
Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies & Verzekeringen
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Kerkenveiling nieuwe stijl
was een groot suces in 2020

Door de Covid-19 Coronapandemie is de Kerkenveiling in 2020 “op papier” gehouden. Ondanks dat
was het een groot succes. Er was een mooie keuze in de kavels waarop men kon inschrijven. Daar
werd dankbaar en veelvuldig gebruik van gemaakt. Een gedeelte van de opbrengst van de veiling is
traditiegetrouw bestemd voor de SKJL die deze gelden verdeeld over alle jeugd in Limmen. In onderstaand artikel; geeft de SKJL tekst en uitleg hoe zij werken en ook wie zij zijn. U kunt daarin lezen dat
de gelden op een uitstekende wijze op de juiste plaats terecht komen.
Veiling 2021
Evenals in 2020 zal er binnenkort
een kavellijst verspreid worden in
Limmen waarop u dan kunt “bieden/
inschrijven”. Op 5 november, de oorspronkelijke veilingdatum, worden
door de veilingmeesters alle inschrijvingen verzameld en geregistreerd
en kan de opbrengst bekend worden gemaakt. Een mooi en eigenlijk
gemakkelijk systeem waarbij u altijd
verzekerd bent van de gewenst kavel.
Bestuur veilingcomité
vernieuwd/verjongd
Als je een nieuwe weg inslaat is het

ook goed om met een jonger bestuur te beginnen. In prima overleg
heeft er een transitie plaatsgevonden
waarbij de “ouderen” met veel plezier
afscheid hebben genomen en hun
kennis hebben ingebracht bij de “jongeren”. Zij zullen op hun eigen wijze
invulling geven aan de veiling.
In de volgende editie van de LOV
krant komen wij bij u terug als wij in
gesprek gaan met het “oude comité”
en de veilingmeesters. Die laatsten
hebben in de loop van de jaren niet
alleen in Limmen, maar ook ver daarbuiten miljoenen bij elkaar gebracht.
En dat alles hebben zij steeds belan-

geloos gedaan voor de gemeenschap.
(tekst Kees G. Kroone)
De SKJL nu aan het woord
De Stichting Katholieke Jeugdbelangen Limmen (SKJL) is opgericht
op 29 december 1969 en verdeelt
alweer ruim 50 jaar het deel van de
opbrengst vanuit de Kerk- en Jeugdveiling dat bedoeld is voor de Limmer
jeugdverenigingen en diverse georganiseerde jeugdactiviteiten. Een bijdrage die voor vele leuke momenten
voor de Limmer jeugd heeft gezorgd.
Samen met enkele van deze verenigingen en organisaties vertellen we
hier hoe dit geld zoal wordt besteed.
De jaarlijkse jeugdkampen van Scouting Limmen worden met veel plezier
door de jeugdleden bezocht. Andere
activiteiten zijn de wekelijkse opkomsten aan de Kapelweg, de JOTA in oktober, en activiteiten ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan.
IJsclub Limmen heeft trainingsmaterialen voor op het Koekoeksveld gekocht. Daarnaast zijn er kosten voor
gebruik van de IJsbaan De Meent.
TV Limmen krijgt al jaren een deel
van de opbrengst van de kerkenveiling. De jeugdcommissie gebruikt de
bijdrage om verschillende activiteiten
voor de jeugd te organiseren. Denk

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 ge-

meente en er wordt gegarandeerd
iets aan gedaan. U gaat naar de
website van de gemeente Castricum,
u ziet direct het onderwerp melding
maken, klik op Fixi en binnen enkele

hierbij aan toernooien, maar ook de
huur van de banen.
Conquista kan jaarlijks rekenen op
een mooie bijdrage van de SKJL. Met
het extra geld van de SKJL hebben
zij spellen voor de spelcomputer gekocht, konden ze het poolbiljart laten
renoveren en kunnen ze af en toe een
activiteit neerzetten waar extra materiaal voor nodig is (bijvoorbeeld hout
en spijkers). Jaarlijkse hoogtepunten
zijn de wandel-4-daagse en het Timmerdorp.
Stichting Oranjefeest Limmen organiseert elk jaar op Koningsdag een
gezellig samenzijn voor alle Limmers. Het feest dat afgelopen 2 jaar
helaas niet door kon gaan door het
coronavirus. Dit samenzijn bestaat
uit een vrijmarkt voor de jeugd, een
puzzlefietstocht door Limmen en
een gezellig koningsfeest voor de
Limmers in het park aan de Vuurbaak
met live-muziek. Bij dit koningsfeest
staan elk jaar diverse speeltoestellen
en opblaaskussens voor jonge kinderen uit Limmen. Een feest waar menig
Limmer geruime tijd naar uit kijkt en

waar nog lang over nagepraat wordt.
Ook TIOS Limmen krijgt als sportvereniging subsidie van SKJL. Hiermee
worden o.a. materialen gekocht en
onderhouden. Zo stond een AirRoll Stabilizer hoog op het lijstje als
aanvulling op de AirRoll die gebruikt
wordt tijdens de turnlessen.
Ook wil TIOS graag de spiegels repareren of vernieuwen. Tijdens de lessen Zumba, Bodyshape, Breakdance,
Feminine Hiphop en BodyFit Dames
worden deze spiegels volop gebruikt.
Een goede investering dus!
Andere verenigingen en organisaties
die jaarlijks een bijdrage krijgen zijn
de jeugdvoetbalafdeling van VV Limmen, de Sint-Nicolaas intocht en Tafeltennisvereniging Limmen-Heiloo.
Voor veel verenigingen en organisaties is het steeds moeilijker om de
begroting rond te krijgen. Uw bijdrage aan de Kerk- en jeugdveiling geeft
vele vrijwilligers de kans leuke en
onvergetelijke dingen te organiseren
voor onze Limmer jeugd.
(tekst John Bloedjes – bestuur SKJL)

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.
Dus graag even na- en meedenken en
met elkaar naar een oplossing zoeken: De overheid is er voor u en we
doen het samen.

Gaatjes schieten in Limmen...
Wist jij dat je gaatjes kan
laten schieten bij Hair By Lin
in Limmen? Heb jij nog geen
gaatjes, wil je een tweede
gaatje of misschien wel
een oorpiercing? Boek dan
gemakkelijk een afspraak via
hairbylin.nl, bel 06-30875272
of kom langs in de salon op de
Tormentil 2.
Lin schiet gaatjes (in de oorlel)
bij jong en oud! Er is geen
minimumleeftijd. Onder de 16
jaar dient een ouder of voogd wel
een
toestemmingsformulier
te
ondertekenen. Naast het schieten
van gaatjes is het ook mogelijk om
een oorpiercing te laten zetten.
Het schieten van een gaatje in het
kraakbeen is mogelijk vanaf 12 jaar.
Hair By Lin heeft een groot
assortiment allergievrije oorbellen
van chirurgisch staal. Je zoekt eerst
zweerknopjes uit, die na 6 weken
vervangen mogen worden.
Tot ziens in de salon!

MUST SEE

Bestel je
tickets online
en ontdek 15
Nederlandse
iconen
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‘T MAG WEER!
elke 3e zondag
van de maand

de 1e:
17 okt
2021

PROEFLOKAAL
15.00 - 20.00 UUR
SCHOOLWEG 1 - LIMMEN
DAMPEGHEEST.NL

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.

Cadeautip:
...een strippenkaart voor 10 bollen
heerlijke Gelato ijs?
...of liever een cadeaubon
met persoonlijke groetjes?
Geef uw dierbaren een lekker geschenk!

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

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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Kinderboekenweek 2021

Worden wat je wil
Het maakt niet uit wie je bent of
waar je vandaan komt, goed bent in
rekenen of juist in tekenen, vier jaar
oud bent of al tien jaar, ieder kind
kan worden waar hij van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok…
kinderen spelen vaak na wat ze willen
worden. Of ze worden geïnspireerd
door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Tijdens de Kinderboekenweek

2021 kun je alles worden wat je wil en
alvast dromen over later! De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van beroepen, onder het motto
Worden wat je wil. Kinderboeken zijn
een onuitputtelijke bron om te fantaseren over de toekomst.
Tijdens de Kinderboekenweek (6 tot
en met 17 oktober) organiseert Bibliotheek Kennemerwaard verschil-

lende gave activiteiten voor kinderen.
Met én zonder boeken! In de speciale
Kinderboekenweekfolder die in de
bibliotheek ligt kun je er alles over lezen. Kom jij ook? Hieronder staat een
overzicht van alle activiteiten. Kom
naar de bieb en doe mee!
Test je talenten
Ontdek wat jouw speciale talent is en
doe de talententester uit het Doeboekje. Stel je hebt €100,00 geërfd
van een oud omaatje, wat doe je
ermee? Welk spel speel jij het liefst?
Ben jij een avonturier, een dingenzoeker of een wereldredder? Het
antwoord vind je in het Doeboekje
en daarin vind je ook veel raadsels,
moppen, puzzels en natuurlijk de beste boekentips die heel goed bij jouw
talent passen! De Doeboekjes mag je
gratis meenemen, op = op. De Doeboekjes liggen in alle vestigingen van
bibliotheek Kennemerwaard.
Gamen in de bibliotheek
Speel in de Bibliotheek de online
game Beroepenspel. Hierin ontdek
je een aantal werelden waarbij je
verschillende beroepen tegenkomt
zoals een dierenarts of een rare drakenkweker. Je komt figuren tegen die
werkzaam zijn in die beroepen. Lukt
het jou om alle werelden te spelen
en krijg je het boekfiguurtje helemaal
gekleurd?

Leven vanuit
het ‘zijn’ en ‘hebben’
Don Quichot en Sancho Panza
Op vele afbeeldingen zie je rijden: De
zwerfridder Don Quichot, die voor
het avontuur en het onzekere kiest,
en Sancho Panza, het mannetje van
de ‘heb’, dat van rust en veiligheid
houdt en het avontuur verafschuwt.
Ach we kennen ze wel. Ook in onszelf.
Ze reizen altijd samen en horen bij
elkaar. De lange magere ridder, hoog
op het paard met een soort van lans
in de hand, op zoek naar avontuur en
een nieuwe horizon. De man die bekend is geworden om zijn gevechten
met windmolens en naast hem rijdt
het kleine dikkige mannetje op een
ezel. De hand op de geldbuidel. In de
geloofsverhalen van de Bijbel kom je
de twee tegenpolen ook tegen. Het
zijn de twee kanten in één en dezelfde mens. Ik denk dan aan het Genesis-verhaal over aartsvader Abram en
zijn neef Lot. Abram die koos voor
het land vol onzekerheid en belofte
en Lot voor de zekerheid en de afgod Baäl. Lot ging wonen in Sodom.
Maar toen het fout ging in Sodom en
Lot werd weggevoerd, bleef Abram
Lot trouw. Abram bevrijdde Lot uit
gevangenschap. En dan zie je ze, net
zoals Don Quichot en Sancho Panza
weer naast elkaar verder rijden. Ze
horen bij elkaar. Abram en Don Quichot staan voor de mens levend vanuit het ‘Zijn’, en Lot en Sancho Panza
staan voor de mens die leeft vanuit
het ‘Hebben’.
Pastor Johan Olling

Jaarthema 2021-2022: 'Laat de
hemel de aarde raken'
Als Corneliusparochie werken we al
21 jaar met een jaarthema. Een jaarthema dat het hele seizoen door als
een soort kapstok wordt gebruikt
ter inspiratie en om te verbinden.
Dit jaar wordt het thema uitgebeeld
door twee schilderwerken van de
Sloveens-Boliviaanse kunstenares Ejti
Stih. We hebben de twee kunstwerken in de kerk boven elkaar gehangen. Op de bovenste heeft de kunstenares geprobeerd de Hemel af te
beelden en op de onderste de aarde.
De Hemel die staat voor de wereld
zoals onze Schepper dat voor ogen
heeft en in en door ons mensen werkelijkheid wil laten worden. Het is de
wereld van het ‘Zijn’. (Abram en Don
Quichot) Je ziet lachende kinderen
gelukkig zijn, genietend van de natuur,
de zon en overvloed. Hun blote voetjes spelen met het graan dat overvloedig groeit. Daaronder de wereld
van het ‘Hebben’ (Lot en Sancho Panza). Je ziet mensen die duidelijk zijn
gezwicht voor de verleidingen in het
leven. Ze hebben eten in overvloed.
Militairen bewaken hun rijkdom, want
delen met de armen is er niet bij.
Sterker nog, de rijkdom is verkregen
ten koste van de armen. Je ziet hun
handen in wanhoop omhoogsteken.
Roepend en smekend dat die droom
van de Hemel eens werkelijkheid mag
worden en dat we, al is het zo nu en
dan, door een glimp van de Eeuwige
geraakt mogen worden en dat de Hemel de aarde mag raken.

Neem je telefoon mee of leen de telefoon van je ouders. Scan de QR code
op de poster in de Bibliotheek en gamen maar! Je kunt het Beroepenspel
in alle vestigingen spelen.
Waar of niet waar (speurtocht)
Je moet heel vaak in de achtbaan zitten om straaljagerpiloot te worden
en je vindt nog steeds sporen van een
misdrijf, ook al hebben de schurken
alles goed schoongemaakt… WAAR
OF NIET WAAR? Wil jij daar meer van
weten, doe dan de speurtocht in de
bibliotheek en ontdek meteen welke
spannende beroepen er zijn. Je kunt
deze speurtocht doen in de bibliotheek in Akersloot, Alkmaar Centrum,
De Mare, Bergen, Castricum, Heerhugowaard Centrum en in Limmen.
Kom bij ons werken
Droom jij ervan om later in de bibliotheek te werken, of heb je altijd al
een kijkje achter de schermen willen
nemen? Dit is je kans! Tijdens deze
werkdag leer je alles over het werken
bij de bibliotheek. Van het verwerken
van retour gebrachte boeken tot een
kijkje in de kantoren. Voor even ben jij
onze collega! Lijkt dit je leuk? Meld je
aan door een sollicitatiebrief óf filmpje te sturen naar klantenservice@
bknw.nl. Laat in je sollicitatie weten:
Je naam, leeftijd, welke Bibliotheek
en emailadres, Waarom jij bij de bi-

bliotheek zou willen werken? Welke
speciale bibliotheek skills jij bezit? De
meeloopdagen zullen plaatsvinden in
de Kinderboekenweek en/of de herfstvakantie en worden in overleg met
de ouders ingepland. Het meelopen
is maximaal 45 minuten.
Ontdek wat jij worden wilt met
VideoLab
Kom tijdens de Kinderboekenweek
langs bij Uitzendbureau Werkbij!
Daar vinden ze het beroep dat het
beste bij jou past. Wat dacht je van
kattenpsycholoog, melkwegbezorger
of boomchirurg? Ontdek wat jij later
worden wilt in de nieuwste video van
VideoLab!
Tip: Ga in de video op zoek naar alle
werkbijtjes én de kerntitels van de
Kinderboekenweek. Kijk op het YouTube-kanaal van Bibliotheek Kennemerwaard.
Ben je nog geen lid van de bieb?
Tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis! Schrijf je in als lid tijdens de Kinderboekenweek. Je betaalt geen
inschrijfkosten en je krijgt de Kinderboekenweekkrant,
boordevol
interviews en stukjes over boeken
en schrijvers. Met leuke spelletjes,
opdrachten en een overzicht van de
nieuwste kinderboeken.

EetBarLekker
heeft er
weer een
nieuw
huisbiertje
bij!
Ons nieuwe huisbiertje LEKKER
BOKKIG 6,5%. Lekker bokkig is
een volmondig bovengistend donker bockbier met een verrassende
moutsmaak veroorzaakt door vers
gebrande moutsoorten. Gebrouwen
bij de lokale brouwerij Dampegheest.
Komen jullie hem proeven?

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

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

De enige echte vlag van Limmen is op voorraad!
30x45 € 7,50 50x75cm € 12,50 - 100x150cm € 27,50
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Meer dan 40 jaar geleden begon Adri Hopman zijn eigen
makelaarskantoor in Castricum. Tegenwoordig is ons
bedrijf met vestigingen in Castricum, Heiloo en IJmond
uitgegroeid tot een van de grootste makelaarskantoren in
de regio.

Deurportret

Een waardevolle herinnering aan uw oude woning of een
mooie start van uw nieuwe woning. Uw deurportret laten
wij maken door fotograaf Marleen Bos uit Limmen.

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

Tussenstand sponsoractie
Als u een succesvolle tra
nsactie via Hopman Ma
kelaars
afrondt schenken wij een
bedrag van € 40,00 nam
ens u aan
een goed doel van uw keu
ze. De Hopman 40 jaar
sponsoractie wordt door huidig
e en nieuwe klanten me
t veel
enthousiasme ontvangen
. Dankzij hen kunnen wij
al een
aantal goede doelen een
schenking doen aan het
ein
de van
het jaar. Wilt u ook schen
ken? Lees dan meer ove
r de
voorwaarden op onze act
iewebsite.

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

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

Dagelijks vers gesneden
groente, uit eigen keuken
Iedere maandag en donderdag
staan wij op de vuurbaak!

Deze week ieder 2e zakje voor de helft van de prijs!

)
(t.o. de appie

Soepgroente

Rode Kool

Binnenkort ook verkrijgbaar:
gesneden Boerenkool, Hutspot
en Koolraap

Nasi / Bami Mix

Online froods bestellen: froods.nl/bestelapp

Andijvie

Groene Kool

Wok Mix

Snijbonen

Altijd goed: check de Froods QR Code!

Onze bezorgdagen: • Maandag: Limmen / Akersloot • Dinsdag: Alkmaar / Heiloo
Woensdag: Oudorp • Donderdag: Limmen / Akersloot / Heiloo • Vrijdag: Schagen
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Activiteiten Stichting Welzijn Ouderen Limmen
Duidelijkheid over de Corona
check app in “Vredeburg”
Dat is eigenlijk kinderlijk eenvoudig.
De benedenverdieping en het buitenterrein van “Vredeburg” is in gebruik
bij de SWOL en haar gebruikers. Binnen noch buiten heeft het gebouw
een horecabestemming/vergunning.
Het valt onder het begrip “buurthuis”, daar geldt geen verplichting tot
controle van de Corona check app of
ander bewijs.
Voor de bovenverdieping gelden andere regels. Die heeft wel een duidelijke horecabestemming en beschikt
over een dito vergunning. Dat betekent dat elke bezoeker dient te beschikken over een Corona check app
op de mobiele telefoon of een ander

schriftelijk bewijs van vaccinatie of
geldige test.
Filmavonden
De eerste film was een groot succes,
The Good Liar, een meester oplichter
en zijn companen proberen een rijke
weduwe al haar bezittingen te ontnemen…., het loopt echter zeer verrassend heel anders af. De volgende
filmavonden zijn: vrijdag 22 oktober,
vrijdag 19 november en vrijdag 17
december. Zaal open 19.30, aanvang
20.00 uur, entreeprijs € 7,50 incl. een
kopje koffie/thee. De filmavonden zijn
in de bovenzaal van “Vredeburg”, uitstekende personenlift aanwezig. Corona check app/bewijs verplicht. Er
is een korte pauze en na afloop is de
gezellige bar geopend.

Samen Eten
Op maandag 4 oktober (reeds volgeboekt) is de eerste Samen Eten
bijeenkomst, ook in de bovenzaal van
“Vredeburg”. Twee bevlogen amateur
koks zullen voor de aanwezigen een
verrassingsmenu koken. De volgende
avonden zijn: maandag 1 november,
maandag 29 november en maandag
27 december = Kerstmaaltijd.
Kijk op de website van de SWOL voor
meer informatie en aanmelding. Ook
hier geldt Corona check app/bewijs
verplicht. De SWOL is in gesprek
met Zorgcentrum “De Cameren”, om
daar eenmaal per maand aan te sluiten voor een gezamenlijke maaltijd.
Zodra dit en de data definitief zijn,
publiceren wij die op de website.

Het Jeu de Boules bestuur, 'oud & nieuw'... van l. naar r.: Henk Nuijens, Lida Meegdes, Joke de Ruijter, Truus Noordermeer en
Aad Koot.

De wereld wordt
rookvrij
DeWen
wereld
wordt
er maar
aan
rookvrij
Wen er maar aan

... voor
kleurrijk
drukwerk!

AED apparaat aan de buitenkant
van “Vredeburg”
In gemeente Castricum hangen op
een aantal plaatsen AED’s. In de zomer van 2021 zijn alle AED apparaten
vernieuwd. De nieuwe kasten hebben
een pincode. De AED’s zijn aangesloten op het reanimatie oproepsysteem Hartslag NU. Hartslag Nu is een
uniek reanimatie oproepsysteem in
Nederland. Het is een netwerk van
vrijwilligers die kunnen reanimeren
en weten hoe ze een AED moeten gebruiken. Dit zijn burgerhulpverleners.
Ook AED’s zijn in het oproepsysteem
aangemeld, zodat snel duidelijk is welke AED beschikbaar is in de buurt van
het slachtoffer. Bij een 112-melding
van een hartstilstand krijgen burgerhulpverleners een oproep via hun
mobiele telefoon. In dit bericht staat
de locatie van het slachtoffer. En of
ze eerst een AED moeten ophalen of
direct naar het slachtoffer moeten
gaan. Ook staat in de oproep wat de
pincode is. Zij starten de reanimatie
en gebruiken indien mogelijk een
AED totdat het ambulancepersoneel
het overneemt. Aan de buitenzijde
van “Vredeburg” hangt een AED met
pincode. Kunt u reanimeren? Word
dan burgerhulpverlener.
Jeu de Boules vereniging
“De Boulewei”
Onlangs is tijdens een uiterst constructieve, geanimeerde, druk bezochte, ledenvergadering een nieuw
bestuur benoemd: Henk Nuijens, vz,
Aad Koot, penn. En zij zijn al in gesprek met een kandidaat voor secretaris. De scheidende bestuursleden
werden gehuldigd, benoemd tot erelid en in de bloemetjes gezet. Aanslui-

tend was een uitstekende lunch en in
de middag een gezellig club toernooi.
Studiekring
In de vorige LOV krant hebben wij
daarover ruimschoots gepubliceerd.
U bent van harte welkom om kennis
te komen nemen met deze nieuwe
activiteit. Aanmelden: n.meijers@
welzijncastricum.nl of telefoon 06
42 38 78 29. Meer info vindt u op de
website: www.studiekringen50plus.nl
De informatiebijeenkomst is op donderdag 21 oktober van 10.00 tot 11.30
uur. De koffie/thee staat klaar.
Uw veiligheid:
onze gezamenlijke zorg!
De Covid-19 Corona pandemie heeft
ons geleerd goed voor elkaar te
zorgen. Dat blijft ook een dringend
advies nu de regels versoepeld zijn..
Zorg voor een goede hygiëne binnen
ons mooie “Vredeburg”, geef elkaar
de ruimte. Blijf thuis bij verkoudheid
of laat u testen. Ook al bent u gevaccineerd, u kunt toch besmet raken.
Binnen het gebouw is een uitstekende ventilatie, maar u kunt bij goed
weer ook ramen of deuren open zetten. Hoe meer frisse lucht hoe beter
voor u en de anderen. We zijn voor
elkaar verantwoordelijk.
Nieuwjaarsreceptie 2022
Wij hopen iedereen weer te kunnen
ontmoeten op woensdag 5 januari
2022 in de benedenzalen van “Vredeburg”, vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur.
Op www.vredeburgswol.nl staan
steeds het laatste nieuws en alle activiteiten vermeld.

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

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

6 dagen per week geopend

Secondlife cartridges

Kees G. Kroone, vz. SWOL

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

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.

Uitvaartverzorging Formanoij
Betrokken • Betaalbaar • Bekwaam

Ontdek hoe de wereld rookvrij
wordt op rookvrij.nl

Uitvaart vanaf € 1.475,- (incl. Crematie)

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

Ontdek hoe de wereld rookvrij
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Mag het iets minder zijn? Hoeveel ruimte hebben we eigenlijk nodig?
Graag snijd ik een actueel thema aan
voor deze woonpagina: het woningtekort in ons land. De kranten staan
er bol van en er gaat geen actualiteitenprogramma voorbij zonder dat het
onderwerp is aangesneden.

Met het opsplitsen van bestaande grote
huizen ontstaan meer kleinere woningen voor bijvoorbeeld starters of single
huishoudens, die overwegend veel van
huis zijn en dus niet veel woonruimte
nodig hebben.

Er wordt vooral gesproken over extra
woningen, maar hebben we allemaal
niet te veel ruimte per persoon waarover we beschikken? In Nederland hebben we gemiddeld 65m2 woonruimte
per persoon terwijl men in Duitsland
woont op 46m2 en in Engeland zelfs
44m2. Zijn we nog bereid om de ruimte
die we gewend zijn te delen?
In een tijd als deze moet dat toch helemaal goed komen zou je denken: ontspullen doen we met de opruimgoeroe
Marie Kondo en het tiny house is toch
ook niet meer nieuw? In een tijd van
corona zijn we ons bewuster geworden
van onze omgeving en besteden we
daar meer aandacht aan. Fijn als een
kleine ruimte helemaal past als een jas!

Een andere trend is het samenwonen
van starters. Alleen kunnen ze geen
woning betalen in deze waanzinnige
woningmarkt, maar een kleine woning
met 2 of 3 slaapkamers kunnen 2 of 3
vrienden of vriendinnen prima wonen.
Waar ze de badkamer, woonkamer,
keuken en tuin samen delen. Sharing is
immers echt van deze tijd!

Op minder vierkante meters meer
woningen creëren met minder gemiddelde vierkante meters per woning is
een mooi streven.
Wat we zien is dat senioren best kleiner willen gaan wonen, gelijkvloers en
goed bereikbaar, liefst centraal gelegen
bij winkels en horeca. Met de huidige leegstand van winkels en kantoren
door het meer thuiswerken liggen er
kansen genoeg om kleine woningen te
realiseren bij het hergebruiken van de
leegstaande winkelpanden of kantoren
in de centra. Bij het verhuizen van de
senioren komen er grotere woningen
vrij voor gezinnen en daardoor weer de
kleine eengezinswoningen voor starters
en samenwonenden zonder kinderen
en gezinnen met nog kleine kinderen.
Een andere oplossing voor het creëren
van kleinere woningen is het opsplitsen
van grotere woningen of het verbouwen
van bijgebouwen (zoals schuurtjes). Ik
heb al menig maal mogen meedenken
over de beste indeling van een schuur
of garagebox waarin een kind zelfstandig kan wonen of waar behoefte is aan
een kangoeroe woning waar oma of
opa die wat extra hulp kan gebruiken
toch haar of zijn eigen woning heeft.

Waar de grotere kantoorpanden en
fabrieken niet altijd een optie bieden
voor seniorenwoningen zijn ze vaak
sneller geschikt voor de studenten, die
begrijpen waar de prioriteiten liggen en
hebben geen behoefte aan een verfraaide buitengevel: als ze maar voordelig zijn. Deze studentenflats kunnen
ook een tijdelijke oplossing zijn voor
tijdelijke leegstand in kantoren.
Naast het (op)delen van bestaande
woningen en het (tijdelijk) opvullen
van lege kantoorpanden zullen er nog
heel veel nieuwe woningen bij moeten komen. En ook daarin wordt flink
geïnnoveerd! Zo is de firma Van Wijnen
geïnspireerd door de auto-industrie
met het ontwikkelen van een gerobotiseerde huizenfabriek waar in 2022 al
4000 woningen van de lopende band
moeten rollen!
En het bedrijf Wikihouse is een zeer
vernieuwend bedrijf in de zelfbouw
waar je met een open source concept
een ontwerp kunt maken, downloaden

en (laten) uitfrezen en als een bouwpakket in elkaar zetten. Deze ‘prefab’
woningen en zelfbouw woningen zijn
veelal klimaatneutraal en zijn vaak ook
erge geschikt voor het invullen van
zogenoemde pauzelandschappen waar
tijdelijk braakliggend terrein kan worden bewoond.
Heb jij ook een Tiny house, wil je een
woning splitsen, samen delen of een
kangoeroe woning creëren voor je
ouders en weet je niet goed hoe? Het
lijkt me leuk om mee te mogen denken
en te sparren over de talloze mogelijkheden! Kom eens bij ons binnenlopen
aan de Kerkweg of bel of mail voor een
afspraak!

Melanie Lamers
Melanie Lamers
Interieurontwerper
Interieurontwerper
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2
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VERBOUW
UITVERK

melanie@huisvanbinnen.nl

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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De natuur om ons heen...
Dr. Fop I. Brouwer (1912-1991) was een bioloog en radiopresentator, die zijn radioprogramma’s steeds begon
met: “Al wat groeit en bloeit ons steeds weer boeit”
Hij stond ook aan de wieg van het wekelijks radio (en later) tv progamma “Vroege Vogels”, waar alle kanten
van de natuur en het milieu worden belicht. Op zondagmorgen begint het programma om 07.00 uur op NPO
Radio1, met veel informatie en heerlijk rustgevende klassieke muziek. Veel beluisterd en op tv veel bekeken. En
het is waar de natuur is een groot mysterie. Het ritme van de jaargetijden, het komen en gaan van trekvogels
en andere dieren. Het weer, altijd afwisseling, warmte, koude, nat en droog het overkomt ons allemaal. De astronomische herfst is 21 september begonnen. Op het noordelijk halfrond worden de dagen steeds korter en de
nachten steeds langer. De zomer is voorbij, die was in 2021 niet overweldigend, maar ook niet echt slecht. En de
recent voorbije weken hebben we nog veel zon ingehaald. Maar ook een extreem droge september, er is amper
meetbare regen gevallen. Het is, terwijl ik schrijf, 27 september en er was vandaag zo waar ong. 4 mm. regen, bij
lange na niet voldoende, maar de komende week gaat er nog meer vallen. We laten het over ons komen.
Bloembollen
Het is bij uitstek nu de tijd om in oktober/november de bloembollen te
gaan planten. Ze maken dan snel een
dikke wortelkrans en staan muurvast
in de grond om de winter te overleven. Tuincentrum Nuyens heeft een
mooi assortiment. Vorige week gaven zij een leuke DCM krant uit, met
veel nuttige tips over kalk, uw gazon
etc. Gewoon even het tuincentrum
binnenlopen.
Herfstbloeiers
De Colchicum en de Crocus sativus
zijn bloembollen die zonder groen
loof te maken, nu al volop staan bloeien met grote lilarose en paarsblauwe
bloemen. Deze kunnen jarenlang ongestoord in de grond blijven zitten.
De berghellingen in de Alpen zien
soms rose van de Colchicum, die luistert naar de nederlandse naam hersttijloos. Overigens een giftige plant, de
koeien zullen deze dan ook niet eten.
Van de Crocus sativus wordt saffraan
gewonnen van de meeldraden. Op
de website www.sativus.com staat

Visdiefjes = Sterna hirundo

heel veel leuke informatie, ook over
saffraan.
De dieren
De gierzwaluwen waren al weg, medio september zijn ook de huis- en
boerenzwaluwen vertrokken richting
Afrika, om begin april volgend jaar
weer terug te komen op dezelfde
plekken. Een wonder van de natuur.
Vorige week cirkelden er nog vier/vijf
elegante buizerds op de thermiek aan
de oostelijke bosrand (voetbalvelden/
voormalig zwembad) en deze werden
plotseling woest aangevallen door
een sperwer, die ze probeerde te verjagen, dat gelukte niet. De buizerds
lieten zich heerlijk meedrijven op de
thermiek en gaven geen krimp. In paniek vlogen de houtduiven alle kanten
op bij het zien van zoveel roofvogels
en de duikende sperwer.
Dit jaar heb ik vanuit het Limmer
Veentje richting de Dusseldorpervaart geen enkele waarneming gezien
van visdiefjes…., merkwaardig, oorzaak? Latijnse naam Sterna hirundo.
Daarentegen heb ik recentelijk op het

strand tussen Bakkum en Heemskerk
veel visdiefjes met jongen gezien.
De “ouden” jagen op vis tussen de
zandbaken en duiken feilloos als een
steen, met een grote plons, in het water om kleine vis te verschalken voor
de altijd bedelende jongen. Ze maken een prachtig krijsend geluid, zo
ook de jongen. Bij laagtij waren vele
droogvallende zandbanken druk bevolkt met allerlei soorten meeuwen
die hun verenpak verzorgden.
Fruitbomen
Kennemerland kent geen fruitboomgaarden, wel in West Friesland op de
klei. Onlangs waren we op een vierdaagse fietstocht door de Betuwe
vanuit Tiel. Het rivierkleigebied tussen de Waal, Nederrijn en Lek staat
stampvol met prachtige fruittuinen,
alles tot in de puntjes verzorgd en
onvoorstelbare hoeveelheden appels
en peren die geoogst werden of nog
geoogst moesten worden. Aan de
oostelijke rand van het fruitbomengebied troffen wij heel grote boomkwekerijen aan. Een schitterend ge-

Colchicum = Herfsttijloos
zicht zoveel laanbomen, in het lid
geplant, wachtend op verplanten in
parken en tuinen. Het gebied kent
ook grote hortensiakwekerijen. Nederland is en blijft boeiend, net als de
natuur!
Onze groente- en bloementuin
Het seizoen loopt ten tijde voor wat
betreft de zomergroentes. De oogsten zijn wisselend geweest, niet echt
overdadig. En wellicht las u het recentelijk inde krant: pompoenenoogst
valt veel lager uit. Wij mochten nog
niet mopperen en de smaak is heerlijk. Er zijn nog beste zomerwortelen,
de winterwortelen staan best. Zo ook
de boerenkool en de witlof die binnenkort als peen in de kuil gaat, dan
kan er een mooie gele witlof op groeien. Prachtige langwerpige en ronde
rode bieten, dieprood en heerlijk van
smaak. We genieten nog van de laatste kroppen sla. In tegenstelling tot
vele andere amateur tuinders waren
onze aardappelen best in de oogst.
En geen ziekte of rot. Bij sommigen is
de gehele oogst letterlijk “verzopen”

door de regenval van het weekeinde
van 18 juni. Jammer. Bloemen zijn er
nog veel door de warmte van de laatste weken. Straks de tuin winterklaar
maken en alle restafval op de composthoop, die heeft al regelmatig
liggen “dampen”, dat betekent een
goed verteringsproces. We wieden
en schoffelen nog regelmatig om onkruidzaad verspreiding tegen te gaan.
Van herfst naar winter
De bomen gaan kleuren, zij laten
door de droogte al veel blad vallen.
Dat blad kunt u gemakkelijk verspreiden in de borders, een goede bodembedekker en zal door de regenwormen opgenomen worden in de
grond. En dan ga je langzaam richting
winter en wat die gaat brengen? Ja
ook dat blijft ons boeien, niemand die
het weet, ook de Enkhuizer Almanak
niet…., het blijft altijd een 50/50 gokje.
Geniet nog van de herfstdagen en
neem ’s avonds een lekkere herfstbock bier.
Kees G. Kroone
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kapsalon - pedicure
Middenweg 65, 1906 BN Limmen
Bel voor afspraak: 06 505 45 901
www.kapsalon-pedicure-marjon.nl

GEDIPLOMEERD

MEDISCH PEDICURE

TOM VAN

SCHILDERW

06 20 71 13 32 | L

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

Sterk in huiswerk

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

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

Complete installaties

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

in woonhuis, kantoor of winkel

Datanetwerken

Een sfeervol feest?

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

e
Met nieuw
luchtg!
behandelin

• sanitair

Familiefeest, bruiloft,
jubileum, bedrijfsfeest
of verjaardag?
Alle opties zijn bespreekbaar!
Een zwaar onderschat partyjuweel met
prachtig balkenplafond en houtwerk
in het hart van Limmen!

• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

INSTALLATIETECHNIEK

Informeer naar de vele mogelijkheden...
Jullie zijn van harte welkom!

Dusseldorperweg 64 • 1906 AL Limmen
info@vredeburglimmen.nl
Tel. 072-505 1950

www.vredeburglimmen.nl

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

