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Stichting Oud Limmen heeft haar deuren weer geopend na bijna 1 jaar gesloten te zijn geweest 
vanwege de Corona maatregelen. Wij hebben evengoed niet stilgezeten en onder andere het archief  
bijgewerkt.  
De onthulling van het oorlogsmonument heeft alsnog plaatsgevonden op dinsdag 8 september 2020. 
Hier kijken wij met trots op terug.  
De fietstocht in het kader van 75 jaar bevrijding, door de 4 dorpskernen Akersloot, Uitgeest, 
Castricum en Limmen, is inmiddels door veel enthousiaste mensen gefietst.  Het fiets- wandelboekje 
75 jaar bevrijding  is nog steeds gratis verkrijgbaar bij ons. De oorlogstentoonstelling in de Oude 
School is heel goed bezocht. 
 
Nieuwe Tentoonstelling  
Inmiddels is er in ‘De Oude School’ een tentoonstelling ingericht met als thema 
 ‘De burgemeesters van Limmen’.  
In december 2001 kwam de gemeenteraad van Limmen in een bijzondere vergadering voor de 
laatste keer bijeen ‘Vredeburg’. De financiële perikelen, mede vanwege de overheveling van 
rijkstaken naar de gemeenten, hadden de gemeente Limmen genoopt tot het zoeken van 
samenwerkingsverbanden. Voor onze buurgemeenten Akersloot en Castricum gold hetzelfde. En zo 
werd de CAL – Castricum, Akersloot, Limmen – geboren. 
Op 1 januari a.s. is het twintig jaar geleden dat de gemeenten Limmen, Akersloot en Castricum 
ophielden als zelfstandige gemeenten te bestaan en opgingen in een fusie in de ‘nieuwe’ gemeente 
Castricum. 
In de tentoonstelling over de burgemeesters van Limmen vanaf 1822  is er, naast foto’s van 
verschillende burgemeesters, aandacht geschonken en documentatie te zien over de diverse Limmer 
gemeentehuizen en de woonhuizen van de burgemeesters. Tevens is de, aan de Stichting Oud 
Limmen geschonken, ambtsketen van de burgemeester van Limmen te zien. 
De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens onze openingstijden, zoals onderstaand is aangegeven. 
 
Wist u dat wij bij de stichting Oud Limmen Boeken en ansichtkaarten verkopen? 
U kunt hierover meer informatie vinden op onze website www.oudlimmen.nl onder het kopje 
Informatie/Boekwerken.  
Voor de wandel- en fietsboekjes kijkt u onder Informatie/ Wandelen of Fietsroute. 
 
Bidprentjes 
Wij zijn van plan om onze collectie bidprentjes op de website te plaatsen. Om onze verzameling nog 
groter te maken, vragen wij u vriendelijk om bidprentjes.  
 
Verhalen, documenten, foto’s 
Neem contact met ons op als je stukjes geschiedenis van Limmen in de vorm van verhalen, foto’s en 
documenten wil bewaren. Wij willen  ze graag in ons archief opnemen. Tevens zijn wij nog op zoek 
naar kermisfoto's van de jaren 70 en dan vooral met de kermis  attracties van toen.  
 
Met vriendelijke groet,  
Het team van Stichting Oud Limmen 
 
Wij zijn geopend op maandag tussen 10.00-12.00 en 19.00-21.00 uur in ons mooie schoolhuis aan de 
Schoolweg 1 in Limmen. www.oudlimmen.nl  e-mail: oudlimmen@kpnmail.nl 
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