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Van de redactie...
Hier ligt de KERST-editie, de laatste van het jaar 2011, van de LOV-Krant weer 

voor u. Wij willen iedereen Fijne Feestdagen wensen en een super uiteinde!

Dat 2012 maar een heel mooi jaar mag worden voor iedereen! En u weet: 

heeft u ideeën, leuke wetenswaardigheden of een mooi vehaal? Klim achter de 

computer, i-phone, i-pad of blackberry en mail ons op: redactie@lovkrant.nl. 

voor Limmers, door LimmersvLOV
Wij wensen u 

fi jne feestdagen

een spetterend en 

gezond  20122012

LIMMEN - Op zondagmiddag 18 de-
cember aanstaande zal de Cornelius-
kerk in Limmen het podium zijn voor 
een sfeervol Kerstconcert, waaraan 
de koren van de Corneliuskerk en 
Muziekvereniging Excelsior hun me-
dewerking verlenen. 

Kort na de zomervakantie besloten 

Muziekvereniging Excelsior Limmen 

en de Limmer kerkkoren samen een 

concert op te zetten. Sindsdien is er 

veel gerepeteerd, om het publiek een 

gevarieerd programma te kunnen 

laten horen. Onder leiding van diri-

gent en organist Peter Rijs zullen het 

Liturgisch koor en het Corneliuskoor 

verschillende klassieke en populaire 

kerstliederen zingen, bijgestaan door 

sopraan Lianne Pirovano en pianiste 

Claudia Rijs. Het publiek kan meezin-

gen met bekende liederen en luiste-

ren naar o.a. een Christmas Medley, 

het ‘Transeamus’ van Cuypers, ‘I’ll be 

Slaapkenner Lute en Kuilman Mees-
terschilders zijn al 75 jaar een begrip 
in Limmen! En dat mag gevierd wor-
den. Daarom geven wij een slaapka-
mer metamorfose weg ter waarde 
van € 2.000,-!

Kent u iemand waarvoor het HART 

nodig is dat de slaapkamer een me-

tamorfose ondergaat? Of iemand die 

het verdient om even in het zonnetje 

gezet te worden. Geeft u diegene dan 

op! Misschien is hij/zij dan de geluk-

kige die in overleg met Marcel Kuil-

man en Peter Lute hun slaapkamer 

een hele nieuwe look geeft. U moet 

denken aan een geheel nieuw bed of 

misschien wil de winnaar wel nieuw 

tapijt en gordijnen. Er wordt nieuwe 

wandbekleding aangebracht en de 

kozijnen krijgen weer een nieuw likje 

verf! Schrijf dus snel een brief of mail 

home for Christmas’ van Kent, ‘Hodie 

Christus natus est’ van Clérembault 

en ‘Jesu bleibet meine Freude’ van 

Bach.

Afgewisseld met de koren, zal het 

harmonieorkest van Excelsior voor 

de pauze onder andere de ‘Suite from 

Hymn of the Highlands’ van Sparke 

spelen. Na de pauze is het ‘podium’ 

vergroot zodat ook alle leden van het 

Opleidingsorkest kunnen plaatsne-

men. Dit maakt dat er ruim 70 mu-

zikanten klaar zitten voor drie delen 

uit Melillo’s ‘Stormquest’. Voor alle 

leerlingen in het Opleidingsorkest 

een geweldige ervaring om te spelen 

met zo’n groot orkest! Beide orkesten 

staan onder leiding van dirigent Lies-

beth Zonneveld.

Het sfeervolle Kerstconcert zal om 

15:00 uur beginnen, de kerk is open 

om 14:45 uur. De toegang is gratis. 
Graag tot ziens op 18 december!

de reden waarom u vindt dat deze 

persoon onze metamorfose zo ver-

dient en misschien wordt dan deze 

droom wel werkelijkheid!

Opgeven kan tot 1 januari! Brieven 

kunnen verstuurd worden naar Slaap-

kenner Lute, Kerkweg 1, 1906 AT Lim-

men of naar Kuilman Meesterschil-

ders, Kerkweg 11, 1906 AT Limmen. 

Mailen kan ook naar slaapkenner-
lute@quicknet.nl of aan@kuilman-
meesterschilders.nl.

Het is wel de bedoeling dat degene die 

wordt opgegeven in ons mooie dorp 

Limmen woonachtig is. De uitslag zal 

in januari bekend gemaakt worden!  

Wij zijn erg benieuwd naar jullie ver-

halen, Het team van Slaapkenner Lute 

en Kuilman Meesterschilders.

LIMMEN - Waarschijnlijk wordt er 
direct gezegd: ja natuurlijk. Anno 
2012 zou dit ook in Limmen mogelijk 
moeten zijn. Maar dan komt de vraag 
waar en voor wie, en wie gaat dit al-
lemaal betalen? Aan de Zonnedauw 
(hoek Dusseldorperweg) staat een 
groot pand te koop, eigendom van de 
gemeente Castricum, het voormalig 
gemeentehuis van Limmen, met 
daarin ook de Openbare Bibliotheek. 
De laatste gaat op termijn verhui-
zen naar de Sint Maartenschool. 
Het ambtelijk apparaat is reeds in 
oktober geheel overgegaan naar het 
nieuwe gemeentehuis in Castricum. 
Daarbij zijn alle gemeentelijke dien-
sten weer op één locatie bijeen. 

De leeg gekomen gebouwen staan 

bij een makelaar te koop. Wat ga je 

doen met dit pand? Wat kun je er 

mee doen? Slopen en huizen bouwen? 

Winkels in vestigen? Een verzamel-

kantoorgebouw van maken voor b.v. 

een administratiekantoor, advocaten, 

een notaris, zeg het maar. Echter in de 

huidige tijd gaat dat alles niet meer zo 

eenvoudig. Wellicht een gezondheids-

centrum? Maar onze huisartsen zitten 

erg mooi. Verspreid door het dorp zijn 

nog andere zorgverleners, die heb-

ben ook allemaal een pand. Zou je die 

wellicht kunnen concentreren op één 

plaats? Bijna te mooi om waar te zijn.

En toch er zijn verkennende gesprek-

ken geweest op in initiatief van Tand-

arts Rob Blom en zijn vrouw Lia. Wij 

hebben Rob Blom gevraagd of er al 

iets meer te melden is. Zijn antwoord 

was ja.

Alhoewel alles nog heel prematuur 

is zijn er oriënterende gesprekken 

geweest, met huisartsen, fysiothe-

rapeuten, logopediste, fitness des-

kundigen en andere zorgaanbieders. 

Aftasten met elkaar wat is de be-

hoefte (die zal er zeker zijn), wat zijn 

de mogelijkheden van de panden, hoe 

is de financiële haalbaarheid van een 

zo groot project? Is er wellicht ook 

behoefte aan een opticien-audicien, 

CLIP zorgloket van de gemeente, apo-

theek, Thuiszorg organisatie vesti-

ging e.d.? Vooruitzien is regeren zegt 

een spreekwoord. Daarom is het ini-

tiatief om met zorgverleners onder-

ling te spreken over deze locatie heel 

goed. Samen sta je sterk. Samen is het 

wellicht ook mogelijk de eigenaar van 

het gebouw warm te maken voor deze 

ideeën. Het is ook in het belang van 

de gemeente dat er een goede zorg-

verlening binnen het dorp Limmen is 

en dat het pand “snel” verkocht gaat 

worden.

Maar zover is het nog lang niet. Er zul-

len nog meer gesprekken nodig zijn 

met alle betrokken partijen alvorens 

het tot een principe beslissing gaat 

komen.

In ieder geval is het goed om te weten 

dat er serieuze plannen in de richting 

van een gezondheidscentrum zijn. 

Het voormalig gemeentehuis is een 

centraal gelegen locatie, gemakkelijk 

bereikbaar en ruime parkeervoorzie-

ningen in de directe omgeving. Het 

gezondheidscentrum zou uiteraard 

ook een regiofunctie kunnen hebben.

Zodra er nieuwe en positieve ontwik-

kelingen zijn zullen wij dit opnieuw in 

de LOV krant melden.

Kees G. Kroone

Een Gezondheidscentrum
in Limmen?

Sfeervol Kerstconcert in 
Corneliuskerk Limmen

Aktie in het HART van Limmen!

De Sinterklaasaktie 2011 was 
weer een zeer groot succes!

LIMMEN – De Sinterklaas-aktie van 
de LOV is weer een groot succes ge-
worden. 

Er zijn in 3 weken tijd meer dan 

100.000 loten ingeleverd. De vele 

prijswinnaars hebben hun prijs thuis 

ontvangen.

De trekkingsuitslagen vindt u op 

www.lov-limmen.nl De 1e trekking: 

de hoofdprijs was voor R.P. Weijers 

(dinerbon voor 4 personen bij Lute 

Rootz). De 2e trekking: Lex vd Heijdt 

(een Univé VIP arrangement bij AZ). 

De 3e trekking: S. Leijen (Apple Ipad 2 

van de LOV). Ook kijken of u toch nog 

een prijsje heeft gewonnen?

Op www.lov-limmen.nl kunt u de 

uitslag vinden. De LOV feliciteert 
iedereen die gewonnen heeft en be-
dankt haar sponsoren!

V.l.n.r. Familie Leijen winnaar van de Apple ipad-2! Dinerbon voor 4 personen bij Lute 
Rootz is voor R.P. Weijers en de Univé VIP arrangement bij AZ is voor Lex vd Heijdt.
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Kits Oonlie is een fris, huiselijk en 
kleinschalig kinderdagverblijf en is 
sinds 2006 ISO/HKZ gecertifi ceerd.

|  Kits Oonlie heeft meerdere vestigingen in Alkmaar, Limmen en Heiloo  |  www.kits-oonlie.nl  |

Kom kijken hoe wij spelen, of bel

voor een rondleiding

  072- 532 35 78
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Brugstraat 35, 1906 WT Limmen - Tel.  (072) 505 55 40 - Mobiel: 06 53-28 52 93

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

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 8.30-16.00 uur / vrijdagavond open tot 20.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

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

VOOR DE BUITENVOGELS
VOGELZAAD  1KG  € 1,90
 5KG € 5,50
VOGELVOEDERPAKKET € 7,50
VOEDERSCHAAL  € 7,95
Weer op voorraad
WINTERWORTELEN 20KG € 6,00

Autoschadebedrijf Kleverlaan bv: 072 505 75 10

KLEVERLAAN.NL AUTOSCHADEHERSTEL

Voor kwaliteitsherstel
belt u...

Schade?
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Ons team wenst iedereen 
fi jne feestdagen, en voor 2012  

GELUK, LIEFDE, EN GEZONDHEID
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Ons team wenst iedereen Ons team wenst iedereen 
fi jne feestdagen, en voor 2012  fi jne feestdagen, en voor 2012  

GELUK, LIEFDE, EN GEZONDHEIDGELUK, LIEFDE, EN GEZONDHEID

Limmen - 072-5052456
Dusseldorpeweg 105
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Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zon-
der 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 de ouders met de geboorte van 
deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Door loting is Nina Koot “Baby’s van de maand” geworden. Voor de “Baby van de 
maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!!
Deze kan de winnaar op vertoon van deze krant in ontvangst nemen in de winkel aan 
de Rijksweg 137 in Limmen. 

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Laura Meijland, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden 

geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.

‘ BABY VAN DE MAAND’

Nina Koot
– Geboren op 18 november 2011 –

Dochter van Robin en Anita Koot

L I M M E R  K R O O S T

De rubriek L immer Kroost
is  powered byLieke Hof

– Geboren op 30 september 2011 –

Dochter van Tim Hof en Daniëlle Laméris
zusje van Bart

Djunny kishandro Leijen
– Geboren op 10 november 2011 –

Zoon van Samantha leijen en Kundl Melian

Linedancen
te Limmen

Dinsdagavond 20 DECEMBER om 19.30 tot 23.00 uur 
is er weer een  vrije dansavond in de Burgerij te Limmen 

Hoek Dusseldorperweg/Kerkweg t/o de Kerk. Dansen kunnen 
aangevraagd worden en worden eventueel voorgedaan.

De entree is € 5,- dit is incl.hapjes en een glaasje gluwijn.
Een ieder die een beetje kan Linedancen is welkom.

Verder  wens ik een Ieder FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN GEZOND DANSJAAR.

Annie Beentjes

Tel. 072-505 2823 te Limmen

Whisky Proeverij

Suus: ontzettend bedankt!

LIMMEN - GALL & GALL R. Booms in 

Limmen organiseerd een grote Whis-

ky proeverij in de Vredeburg te Lim-

men.

Datum 22 Januari 2012
Aanvang 14.00 - 17.00 uur

Er zijn ± 35 verschillende Whisky’s te 

proeven. Dit zijn orginele, zeldzame 

en onafhankelijke bottelingen van 

o.a. Adelphi, Berry’s, Douglas laing 

en Black Adder. Complimenterende 

Amuses voor een ultieme smaaksen-

satie worden verzorgd door Courage 

& Fourage.

De Limmer Ondernemers Vereniging or-
ganiseert elk jaar met sinterklaas een 
loterij zoals vele van u Weet. Vorig jaar 
was ik één van de grote winnaars van 
deze loterij. De prijs die ik ontving was: 
een jaar Lang elke week een bos bloe-
men mogelijk gemaakt door bloem-
binderij SUUS.
Ik kan u vertellen dat het een prijs is 
geweest om niet te vergeten. Elke week 
kreeg ik een prachtige bos Bloemen, ik 
heb elke kleur en elke soort bloem wel 

Kaarten a € 19,50 voor deze inloop-

proeverij zijn uitsluitend verkrijgbaar 

in de winkel: GALL&GALL, Vuurbaak 7, 

Limmen, 072 505 4880

in huis gehad. Steeds weer een feestje. 
Daarom wil ik via de LOV krant Bloem-
binderij SUUS ontzettend bedanken 
voor de prachtige bossen bloemen. 
Ik heb er van genoten!! BEDANKT! 
Inge Bakker

LIMMEN - Zoals u misschien van ons 
gewend bent gaat Salsa dansschool 
Happy Time in het nieuwe jaar van 
start met zijn zumba fitnessles-
sen. Dit gaat nu plaatsvinden op de 
dinsdagavond in de NIEUWE LOCA-
TIE van het CULTUREEL CENTRUM 
VREDEBURG gelegen aan de Dus-
seldorperweg 64 te Limmen. Voor-
afgaand geven wij op dinsdagavond 
10, 17 en 24 januari een aantal gratis 
zumba fitness proeflessen waar u 
kosteloos aan kunt deelnemen. Bij 
deze willen wij u uitnodigen, om 
samen met onze cursisten een kijkje 
te komen nemen in de nieuwe loca-
tie. De zeer getalenteerde zumba do-
cent Daniën Out zal u een 1-uur lang 
les geven en begeleiden tijdens de 
zumba fitness workout. 

Ter introductie 

Om in het nieuwe jaar gezond en fit 

te willen blijven, is dit een unieke 

gelegenheid om mee te doen met de 

Zumba fitness workout. Zumba is 

een swingende fitness workout geba-

seerd op diverse Latijns-Amerikaanse 

dansen. De muziek is vrolijk en afwis-

selend. Van salsa tot hiphop en van 

merengue tot Braziliaanse samba, 

flamenco. Zumba laat je bij iedere 

les opnieuw genieten van de heerlijke 

muziek en de feestelijke sfeer, terwijl 

je door de makkelijkheid te volgen 

danspassen heel wat calorieën ver-

brandt. Danservaring is niet nodig. De 

effectiviteit van Zumba is bewezen 

door een onafhankelijke universiteit. 

Uit het onderzoek is naar voren geko-

men dat u met Zumba tot wel 1000 

calorieën per uur verbrandt, Afvallen 
dus. 

Salsa Dansschool Happy Time is al 

geruime tijd actief met het geven van 

salsa, merengue, bachata danslessen 

o.a. in Alkmaar, Castricum, Huizen 

en Haarlem. Op deze nieuwe locatie 

gaan wij op vrijdag 6 april van start 

met de salsa lessen. Voor de liefheb-

bers die graag aan deze lessen willen 

deelnemen, kunnen geheel gratis aan 

onze proeflessen deelnemen. De salsa 

proeflessen gaan plaatsvinden op Zat 

10, 17 maart om 19.00 uur, en op zon-

dag 25 maart om 15.00 uur. Cursisten 

die al eerder salsa hebben gedanst 

kunnen ook hier aan deelnemen. De 

zaal is open van 14.30 tot 17.30 uur. Als 

u ooit gedacht had om eens het Zuid-

Amerikaanse salsa dans te willen 

gaan leren, is dit de unieke gelegen-

heid om kennis mee te maken.

De manier van les geven bij salsa 

dansschool happy time is het voor de 

zumba liefhebbers heel onspannend, 

waardoor iedere cursist alle danscom-

binaties en variaties moeiteloos kan 

volgen. De lessen zijn enerzijds heel 

ontspannen doelgericht en duidelijk 

boven alles. Salsa dansschool happy 

time staat bekent door zijn manier 

van lesgeven en zijn professionele be-

geleiding. Reageer nu Vol is Vol.

De nieuwe locatie waar Salsa Dans-
school Happy Time in het nieuwe jaar 

zijn lessen gaat voorzetten is in Cul-

tureel centrum Vredeburg, Dusseldor-

perweg 64 te Limmen.

Ook dit jaar organiseren wij een gran-

dioze Oud en Nieuw Sylvester Tropi-

cal Party in Fletcher hotel te Heiloo. 

Het is weer voor de tiende keer dat 

dit gaat plaatsvinden in de sfeer volle 

zaal met top gezelligheid van glitter 

en glamour met live tropische mu-

ziek. De Dutch blues brothers zullen 

nummer van de jaren 60, 70 en 80 ten 

gehore brengen. Tijdens de jaarwisse-

ling gaat er een fantastische Brazili-

aanse brass band show plaatsvinden, 

met een proost van een heerlijk glas 

champagne en warme oliebollen. Om 

00.15 uur kunt u gaan genieten van 

een overheerlijke midnight buffet, en 

de feestavond duurt tot 03.00 uur

Voor informatie en aanmelden kunt u 

bellen of mailen naar: Henry Menes 

tel: 06-26768424 / 023-5313215 / Ria 

en Dorien Cultureel centrum Vrede-

burg tel 072-5051950. Info: website: 

www.salsahappytime.nl / E-mail 

h.menes1@chello.nl

Salsa Dansschool Happy Time 

Zumba Fitness & Salsa 
Danslessen nu ook in Limmen

Vince Dekker
– Geboren op 29 november 2011 –

Zoon van Saskia en Dennis Dekker
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Hoofdpijn

Hyperventilatie 

Rug- en schouderklachten

Faalangst, vliegangst

Slaapstoornissen

Mensendieckpraktijk Limmen, Vuurbaak 9, 1906 BS Limmen, 072–505 5161

De effectieve behandelmethode 

        bij stress

www.mensendiecklimmen.nl

Veelzijdig in hout
Boekel 29 - 30 | 1921 CE Akersloot | Tel 072 - 5053467 

www.timmerfabriekmolenaar.nl

TIMMERFABRIEK

   olenaar

WWW.BAKKERIJPUTTER.NL

Uitgeest,
tel. 0251-312342

Krommenie, 
tel. 075-6285579   

Limmen, Hogeweg 159,
tel. 072-5051562

Putter’s Specialiteiten

Bakkerij

Een boom vol lichtjes, en ’n feestelijke tafel met onze Kerstspeciali-
teiten zoals de Oudhollandse Putter Tulband, en ons wereldberoemde 
Spijsbrood, een heerlijke verrassing en ook ideaal als relatiegeschenk!

    Moscovische Tulband €  9,95               Spijsbrood groot €  9,25

Oudhollandse Putter Tulband € 10,95 / € 11,95     
Spijsbrood amandel of kaneel: klein € 6,25  / Groot €  9,25 
Super-de-luxe met Amarenen Kersen € 15,95 (ook in luxe cadeaudoos)

WIN UW KERSTBESTELLING TERUG !
Lever onderstaande bon in mét uw kerstbestellijst, en uit alle inzenders* loten 
we in elke winkel een winnaar, die het totale bedrag terug ontvangt !!

Naam…………………………….........................
Adres…………………………………………….
Pc/Plaats………………………………………....
Tel…………………………………………..........   *geldt niet voor bedrijven                                                                             

VOEL DE WARMTE VAN KERSTMIS….!

DE schakel tussen 
ondernemer en accountant

administratie opzetten - boekhoudkundige onder-
steuning - debiteurenbeheer - crediteurenbeheer - 
k/b/g mutaties - begrotingen - btw aangifte - opstellen 
accountantdossier - periodieke rapportages.
tel. 06 22 5484 49 of mail: jan@peppinglimmen.nl

■  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

■  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

■ Datanetwerken

Visweg 31, 1906 CN  Limmen 
T 072 - 505 16 57,  F 072 - 505 16 89
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505-33-77
06-531 22 858 
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

Informatie en aanmelden
Ellen Gaillard (lid St. Taijiquan Nederland)

072-505 51 01, ellen.gaillard@quicknet.nl

TAICHI QIGONG 

RustRust

BalansBalans

OntspanningOntspanning

Nu ook voor kinderen van 8 - 12 jaar 
Ontspanning, balans en verbeterd concentratie-
vermogen. Door Taichi leren kinderen omgaan 
met stress, stemmingswisselingen, angsten en 
ontwikkelen ze zelfvertrouwen.

Open les 11 januari 2012, 13.30 -14.30 uur 
Speellokaal Pax Christischool in Limmen.

namens iedereen van de LOV
Fijne Feesdagen
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Korting op Univé 
Zorg Geregeld

Kerstpakkettenactie 
PCI te Limmen

Slaapkenner Lute brengt 
nieuwe collecties raamdecoratie 
van Rivièra Maison

Concert Vredeburgers 
zondagmiddag 5 februari

SenZleden kunnen nu flink besparen 
op de basisverzekering Zorg Gere-
geld van Univé Verzekeringen. Met 
dit collectieve aanbod van Univé pro-
fiteren leden van SenZ, de ledenser-
vice van ViVa! Zorggroep, van maar 
liefst 7% korting.

Deze korting geldt voor ieder premie-

betalend en thuiswonend gezinslid 

en is minimaal € 90,- per jaar. Univé 

is een verzekeraar zonder winstoog-

merk. Een goede reden dus voor ViVa! 

Zorggroep om deze nieuwe samen-

werking aan te gaan. Maar ook de 

regionale betrokkenheid en aanwe-

zigheid van Univé heeft ViVa! Zorg-

groep doen besluiten deze collectieve 

overeenkomst te ondertekenen. Zo is 

Wat heft het voor zin om te werken 
aan een betere wereld?
Kijk om je heen: het is een druppel op 
een gloeiende plaat.

Wat heeft het voor zin om voor een 
ander te zorgen, om aan een ander te 
denken.
Kijk om je heen: er zijn genoeg mensen 
om voor te zorgen. Er zijn genoeg men-
sen waar we iets voor kunnen doen.

Wat heeft het voor zin om aan armoe-
de te denken.
Kijk om je heen: er zijn genoeg mensen 
die geholpen kunnen worden.

In het caritas weekend van 12 en 13 

November begon ik de voorzitter van 

PCI dit gedicht. Wij proberen om deze 

manier de armoede in onze gemeen-

schap onder ogen te brengen. Ar-

moede in 2011, bijna niet voor te stel-

len, maar het komt ook in limmen 
voor. Ook dit jaar willen wij proberen 

om deze armoede te ver lichte door 

middel van een kerstpakkettenactie. 

Slaapkenner Lute levert al jaren lang 
tapijt, vinyl, laminaat, gordijnen, 
karpetten en raamdecoratie. De 
Nieuwe najaarscollectie is nu binnen. 

Vele nieuwe kwaliteiten tapijt van 

Parade, Desso en Bonaparte zijn nu 

te zien in onze showroom. Ook vele 

nieuwe dessins in gordijnen en vitra-

ges zijn te bewonderen. Heel trots 
zijn we op onze nieuwste aanwinst; 
De prachtige collectie raamdecoratie 

van Rivièra Maison. De Rivièra Mai-

son raamdecoratie collectie bestaat 

uit rolgordijnen, vouwgordijnen, gor-

dijnen en horizontale jaloezieën. Alle 

Het gemengd koor De Vredeburgers 
onder leiding van Gerard Leegwater 
geeft op zondag 5 februari een ge-
varieerd middagconcert in de Corne-
liuskerk te Limmen. Aan dit concert 
wordt medewerking verleend door 
de sopraan Sabine Kirsten en de bari-
ton Ragnar van Linden-van den Heu-
vell. Annelies Komen begeleidt de 
solisten en het koor aan de vleugel 
tezamen met een strijkkwartet.  

De Vredeburgers brengen traditie-

getrouw licht klassieke koorwerken, 

toegankelijk voor een breed publiek. 

Zij onderscheiden zich door het ac-

cent op operamuziek te leggen.

Op het programma vóór de pauze 

staan o.a. liederen van Wolfgang 

Amadeus Mozart waaronder het be-

kende Ave Verum en diverse compo-

sities van Russische componisten. Na 

de pauze worden o.m. enkele liederen 

uit Die Jahreszeiten van Joseph Haydn 

gezongen. De Vredeburgers besluiten 

met een selectie uit de romantische 

opera Undine van Alfred Lortzing. 

Univé met haar regionale winkels al-

tijd bij u in de buurt.

Heeft u als SenZlid interesse in de 

zorgverzekering van Univé of bent 

u al verzekerd bij Univé? Meld u dan 

snel aan voor dit aantrekkelijke col-

lectief en maak kans op een weekend 

weg voor het gezin bij vakantiecen-

trum Dennenoord op Texel! Deze prijs 

wordt aangeboden door Univé Noord-

Kennemerland. De eerste 100 mensen 

die zich bij  SenZ aanmelden voor de 

collectieve zorgverzekering, komen 

bovendien in aanmerking voor een 

gratis Health Check. Meer informatie 

op www.senzpas.nl of bel de leden-

service van ViVa! Zorggroep op 088-

995 8822. 

Vorig jaar hebben veel limmers een 

kerstpakket bij de pastorie bezorgd. 

Krijgt u dit jaar een kerstpakket en 

denkt u: ik heb al meer dan genoeg, 

lever het dan af bij de pastorie. Wij 

zorgen ervoor dat de pakketten op de 

juiste plekken terecht komen. Ook uw 

financiële bijdrage is ook mogelijk en 

ook zeer welkom.

Het bankrekeningnummer is 
3364.64.00.292 t.n.v. PCI Limmen.
Als u in uw omgeving mensen kent, 

waarvoor de PCI iets zou kunnen be-

tekenen, laat het ons dan weten. U 

kunt ons bereiken op de volgende 

telefoonnummers: Dhr. Peter Bak-

ker (voorzitter) 072-5053965 Dhr. P.G. 

Levering (secretaris) 072-5052616 Dhr. 

Johan Olling (pastor) 072-5051275

Er zijn genoeg mensen om voor te 

zorgen Er zijn genoeg mensen waar 

iets voor kunnen doen. Natuurlijk bij 

voorbaat dank alvast voor u mede-

werking. Namen het bestuur van de 

PCI Limmen  

modellen, stoffen en kleuren zijn 

speciaal met en voor Rivièra Mai-

son geselecteerd en ontwikkeld. Alle 

De aanvang van het concert is 15.00 
uur. De entreeprijs bedraagt € 10,- 

voor donateurs € 5,-(incl.koffie/thee).  

Kaarten kunnen telefonisch wor-
den besteld bij Clementine Bruschke 

072-5052087 en  bij Ria Hooijboer 

072-5052235 of per e-mail: info@de-
vredeburgers.nl. Tevens zijn kaarten 

verkrijgbaar op de middag van het 

concert bij de ingang van de kerk. 

De kerk is open om 14.30 uur. Na het 

Veel mensen in Kennemerland zijn verzekerd bij Univé en wij willen hen 
graag op de besparing via het SenZcollectief wijzen.

Voor uw informatie: Overstappen naar een andere zorgverzekering kan zoals be-
kend vóór 31 december. Mensen die al verzekerd zijn bij Univé kunnen gedurende 
het hele jaar overstappen naar het SenZcollectief. Bij aanmelding tot 31 december 
2011 bedraagt het SenZlidmaatschap tot 1 januari 2013 slechts eur 15,- per jaar per 
gezin; Per 1 januari 2012 is dit eur 19,50.

producten worden speciaal voor u 

op maat gemaakt.  Tot ziens in onze 

showroom.

concert is er gelegenheid tot gezellig 

samenzijn in De Burgerij onder het 

genot van een drankje. Speciaal voor 

bezoekers van het concert bestaat de 

mogelijkheid daar een gevarieerde 

stamppotmaaltijd à € 7,50 te gebrui-

ken. Kaarten hiervoor zijn alleen te 

bestellen in combinatie met een en-

treekaart bij bovengenoemde perso-

nen.Voor meer informatie over het 

koor: www.devredeburgers.nl

Grote belangstelling bij de 
signeersessie bij Slaapkenner Lute 
Op zaterdag 19 november jl. vond 
bij Slaapkenner Lute in Limmen de 
signeersessie plaats van “Het Dubai 
Ultimatum”, de debuutthriller van 
Herman Zandstra en de in Limmen 
woonachtige Eric Bakker. In de sfeer-
volle zaak van Lute hebben de schrij-
vers ruim twee uur boeken voorzien 
van hun handtekening en een per-
soonlijke noot.

Het schrijversduo was aangenaam 

verrast door de grote belangstelling. 

“Het was vooraf lastig in te schatten 

wat de opkomst zou zijn, maar dit 

hadden we niet verwacht. De aan-

dacht die onder meer door de LOV 

aan ons boek is gegeven, heeft er ze-

ker aan bijgedragen”, aldus Herman. 

“De reacties van de mensen die ge-

komen zijn, waren allemaal erg leuk. 

Ze vinden het vooral bijzonder dat 

we het boek met zijn tweeën hebben 

geschreven en dat het een product 

uit het eigen dorp is”, vult Eric aan. 

Door de vele positieve reacties en de 

goede verkoopresultaten beginnen de 

schrijvers steeds meer te geloven in 

het succes van hun boek. 

Ook aan de de media is het succes van 

hun thriller niet onopgemerkt voorbij 

gegaan. Onlangs heeft dit zelfs geleid 

tot een radio-interview met beide 

schrijvers van een uur. Eric: “Gezien de 

erg positieve reacties van lezers, waar 

zelfs vergelijkingen worden gemaakt 

met schrijver Stieg Larsson, vinden 

we dat het boek bij een veel breder 

(internationaal) publiek bekend zou 

moeten worden”. Besloten is om een 

Engelse talige versie in mei 2012 op 

de markt te brengen. “Maar eerst 

richten we ons op de Nederlandse 

markt”, aldus Eric. “Omdat het boek 
in eigen beheer is uitgegeven moe-
ten we alle commerciële activiteiten 
zelf ontplooien, een zware opgave”, 

vult Herman aan. ‘We komen daarom 
graag met mensen in contact die ons 
daarin verder kunnen helpen. Om 
het nu gaat om mensen die vakge-
richt actief zijn in de uitgevers- en/
of mediawereld, mensen die sig-
neersessies kunnen regelen, of men-
sen die vanuit andere invalshoeken 
goede ideeën hebben om de afzet te 
vergroten, alles is van harte welkom’.
Contact met de auteurs kan worden 

gelegd via de website www.erarich-
men.com (rubriek “contact”). Op 

deze website (maar ook bij Slaapken-

ner Lute) is het boek te koop. De prijs 
bedraagt € 14,95.

Eric Bakker, uit Limmen en Herman Zandstra uit Hilversum, schrijvers van de thriller ‘Het Dubai Ultimatum’.

Voorinschrijving 2012 
Bloemendagen gestart
Net als vorig jaar is er weer een voor-
inschrijving voor de Bloemendagen. 
Deze is nu gestart en loop tot 28 ja-
nuari 2012. Zo kan er al vroegtijdig 
een beeld geschept worden van de 
aantallen. Gezien het mooie aantal 
deelnemers, het animo van vorig jaar 
en het feit dat dit een jubileumjaar 
wordt, hebben wij er het volste ver-
trouwen in.

U kunt zich inschrijven door een mail 
te sturen naar: info@bloemenda-
genlimmen.nl met daarin uw naam, 

naam prikploeg, telefoonnummer 

en soort mozaïek (beun, werkstuk of 

prikstuk). U hoeft dus nog niet over 

het onderwerp na te denken en deze 

op te geven. Mocht dit niet lukken of 

u beschikt niet over internet dan kunt 

u zich ook telefonisch aanmelden. 

Dit kan bij Liesbeth Hendrix-Segerius, 

tel. 072-5053886 of 06-33676871.

Zondag 29 april zal het park aan de 

Vuurbaak omgetoverd worden tot 

een grote tentoonstelling. Hiervoor 

zijn we op zoek naar mensen die een 

klassieke motor of brommer hebben 

die zij die dag willen tentoonstellen. 

Ook zijn wij op zoek naar oude land-

bouwwerktuigen, het liefst uit de bol-

lenteelt. U kunt zich aanmelden via: 

bloemendagen60jaar@ziggo.nl  Ver-

meld hierbij uw naam, wat u beschik-

baar stelt en uw telefoonnummer.
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Ingrid Meerman-Nijman zet per 1 januari 2012
Kapsalon Stuifbergen voort...

Opvolger voor 
Kapsalon
Stuifbergen
Tijdens de Bloemendagen 2011 stond er aan de Enterij een fantastisch portret in bloemen 
van Jan Stuifbergen, dé herenkapper van Limmen. 60 Jaar lang oefent Jan dit mooie vak al 
uit, hele generaties Limmers gingen met enige regelmaat bij Jan “onder het mes”. Inmid-
dels heeft Jan, gelukkig nog altijd in blakende gezondheid, zijn 75e verjaardag gevierd en 
besloten een fl inke stap terug te doen. Maar ja, als je minder gaat knippen, wat zeg je dan 
tot je vaste klanten, die je al jarenlang kent en knipt? Jan had een gesprek met Ingrid Meer-
man (over haar straks meer) een jonge vrouw met inmiddels 23 jaar kappersvakervaring. Zij 
mocht Jan’s haar knippen en direct was hij overtuigd van haar vakkennis. Zij heeft het in 
de vingers. Naast de kapsalon is er nog de tabaksspeciaalzaak en het warenhuis, een echte 
“Winkel van Sinkel”, waar je nimmer tevergeefs iets zoekt. Beide zaken worden bestierd 
door zoon Ewald Stuifbergen. Met Jan, Ewald en Ingrid zijn wij in gesprek gegaan. Wij teken-
den het volgende op uit hun monden.

–  J A N  S T U I F B E R G E N  –
Jan jij bent geboren en getogen in Limmen en inmiddels 75 jaar, waarvan 60 jaar herenkapper. Wanneer 
vestigde de 1e generatie Stuifbergen zich in Limmen, waar kwamen zij vandaan en op welke plek was dat? 
Ik ben de vijfde generatie kapper in de familie, mijn opa Jan Stuif vestigde zich hier in 1900 aan de Dusseldor-
perweg 99 waar nu de winkel van Anastasia is en daarvoor slagerij Klaas Meegdes, daarvoor Martinus de Vries 
huishoudelijke artikelen en speelgoed. Opa, geboren in Castricum in 1876 en overleden in 1944 was ook kapper 
en winkelier, het zelfde als wij nu doen. Mijn opa zijn ouders kwamen uit Castricum, hij was daar barbier, een 
vroeger woord voor kapper, geboren in 1842 en overleden in 1915. Diens vader was baardscheerder geboren in 
1804 en overleden in 1856, ook in Castricum. Mijn vader Jaap, geboren in 1903, liet zijn zaak in 1928 bouwen 
waar we nu nog zitten, aan de Kerkweg als dames- en herenkapper en tevens een rookwarenzaak.

Jij was 15 jaar toen je bij je vader in het vak mocht. Heb je een speciale opleiding gevolgd, of alles in de eigen 
“scheerwinkel” geleerd?
Vanaf de lagere school ging je gelijk de zaak in, eerst leren scheren, mijn vader als “oefenkop”,  ik het mes 
vasthouden en Jan van der Peet, de bediende in de salon hield mijn hand vast om daar richting mee aan te 
geven. Ook de onderkantjes van het haar alvast met de hand tondeuse knippen en het haar  uitdunnen, dan 
deed hij de rest wel weer. Ook gelijk éénmaal in de week naar de kappersschool: 3 jaar voor bediende opleiding 
en 2 jaar voor het vakbekwaamheidsdiploma. Met de handtondeuse werken was best wel zwaar werk, ik kreeg 
ook altijd ‘s avonds de tondeuse  mee naar binnen om te oefenen voor het versterken van de armspieren.

Over scheren gesproken. Vroeger lieten heel veel mannen zich één of tweemaal per week scheren. Heb je nu 
nog steeds scheerklanten?
Nee, nu niet meer, de laatste scheerklant  was plm. 3 jaar geleden. Gezellig was dat vroeger wel, met zo veel 
scheerklanten, de mensen kwamen uit alle delen van ons dorp en zo kwamen dan ook alle nieuwtjes hier naar 
toe. Dat was reuze gezellig hoor.  

Hoeveel jaar ben je samen met je vader werkzaam geweest? Waren er nog meer mensen werkzaam en ben 
je na zijn dood alleen of met anderen verder gegaan?
Ik heb 10 jaar met hem samen gewerkt tot een half jaar voor zijn dood. In 1960 werd ik fi rmant en ben hier 
blijven wonen terwijl pa en ma naar de overkant verhuisden. Na zijn dood ben ik alleen door gegaan. 

Er was ook een dameskapsalon. Hoeveel jaar heeft die bestaan en hoeveel dames werkten er in de toptijd?
Vanaf 1928 was het dames- en herenkapsalon annex rookwaren winkel en stond hij altijd met 2 man in de he-
rensalon en eerst 1 persoon in de dames afdeling, daarna 2 en de top tijd waren het er 3 waarvan twee zusters 
van mij, met in 1960 ook mijn vrouw. 

Kapper is een staand beroep. Wat is je geheim dat je na ruim 60 jaar staan nog altijd zo gezond en goed 
ter been bent ?   
Ja daar is moeilijk een antwoord op te geven, misschien wel veel op de fi ets. Lekker gezond leven en met heel 
veel blijdschap je werk mogen doen, heerlijk genieten van alles. Ik heb 50 jaar gestaan zonder problemen, tot 
ik er tien jaar terug een krukje bij nam omdat ik toen een aantal malen wondroos kreeg. Of dat met het staan 
te maken had, wie weet, maar de laatste 2 jaar gelukkig geen problemen meer.

Jan nu wil je graag een fl inke stap terug doen. Je hebt alle vertrouwen in Ingrid als opvolgster?
Heerlijk dat de salon straks weer wordt voortgezet met Ingrid als opvolgster, dat geeft een fi jn gevoel. Zoals 
zij werkt is goed en hoop ik ook dat vele klanten dat gevoel  zullen ondervinden want ze knipt zeer goed heren.

Wat is je meest bijzondere ervaring als kapper in de afgelopen 60 jaar?
Oei, wat een moeilijke vraag. Altijd aanwezig willen zijn, dus korte vakanties nemen. Eens een Duitse klant 
gehad, mooi geknipt, maar het moest korter van pa. Leuk jongetje van gemaakt, maar het bleek een meisje te 
zijn, wat kreeg ik het heet. Ook eens een klant, die voor de ochtend een afspraak vergeten was te maken, en die 
die middag voor onderhoudswerken naar de fabriek moest en dus niet kon, aanbod om tot Kerstavond 23.00 
uur te komen knippen, maar daar geen gebruik van kon maken, want, stel dat het uit zou lopen met het werk. 
Ik heb deze persoon nooit meer gezien, dat deed wel zeer. Ook een paar maal mee gemaakt, dat een klant 
onwel werd in de stoel, dat was ook geen pretje. Overledenen scheren, ook niet zo prettig. Stel dat er iemand 
stilletjes binnenkomt en je een tikje op je schouder geeft, nou in gedachten ga je dan onderuit.

Ben je voor velen een soort “biechtvader” geweest, waar mensen hun  hart konden uitstorten? 
Ja er zijn regelmatig gesprekken geweest die aardig diepgaand waren. Mede doordat wij een groot gezin had-
den kon je menigeen de nodige tips geven en ook het troostende woord waar nodig. Als je er wat langer over 
nadenkt dan is er heel wat de revue gepasseerd.

Wat was de prijs van een knipbeurt vijftig jaar geleden?
Zo goed weet ik dat niet meer, maar zo rond de 60-80 cent en voor scheren ong. 35 cent, ja, ja……..(dat waren 
nog gulden centen…)

Wat ga je doen met de extra vrije tijd die je nu krijgt?
Daar sta ik niet zo bij stil, 2 jaar geleden ging ik minderen. Ik zou verschillende klusjes gaan doen, maar ze zijn 
nog steeds niet klaar. Ik ben natuurlijk ook nog een beetje huisvader..., -man, welke ook het huis moet bijhou-
den: eten koken, stofzuigen en zo meer, de etalages bij houden in de winkel, zieke mensen aan huis knippen en 
natuurlijk heb ik ook een pracht vriendin en daar gaat ook een (heerlijke!) tijd in zitten. Dan regelmatig op de 
fi ets, zo af en toe een bloemetje bezorgen. Nee ik geloof dat dit geen probleem voor me zal worden. 
 
–  E W A L D  S T U I F B E R G E N  –
Heb je ooit overwogen in de voetsporen van opa en vader te gaan en herenkapper te worden?
Nee, (heren)kapper worden is nooit serieus een optie voor mij geweest. We hebben vroeger natuurlijk af en toe 
in de kapsalon kappertje gespeeld met de droogkappen en andere apparaten en heel soms een klein beetje 
geholpen. Wel ben ik al vroeg in de winkel gaan helpen en heb direct na de lagere school de Lagere- en de Mid-
delbare Detailhandelsschool met succes doorlopen in Alkmaar.

Nu ben je werkzaam in de rookartikelen, loterijen, kranten, tijdschriften en de grootste hoofdmoot is huis-
houdelijke-, kantoor-, parfumerie- en geschenkartikelen. Hoe lang doe je dit al? Is je moeder, Ank, deze 
winkel begonnen?
Ik ben zelf na de militaire dienst en ongeveer een jaar in een fabriek  in 1984 in loondienst begonnen. Ik werkte 
toen al wel zaterdags in de winkel en runde de zaak als mijn ouders een keertje met vakantie waren. Mijn 
moeder is begonnen met de uitbreiding naar een grotere zaak door in eerste instantie de oude woonkamer om 
te vormen tot een parfumeriewinkel met een steeds verder uitbreidend assortiment. Na een grote verbouwing 
(waardoor het gezin verhuisde naar de bovenverdieping) is de winkel verder uitgebreid met artikelen waar de 
klanten om vroegen.

De rookartikelen roepen bij mij nostalgie op, vooral sigaren, immers onze vaders en opa’s rookten met 
veel genot een goede sigaar. Zie je een dalende tendens in rookwaren door een ontmoedigingsbeleid van 
de overheid?
Ja, de verkoop van tabaksartikelen staat steeds meer onder druk door de steeds verder oplopende prijzen en 
nieuwe anti-rook regeltjes van de regering maar gelukkig zijn we niet alleen van de tabakswinkel afhankelijk.

Je hebt een onvoorstelbaar assortiment overige artikelen. Is het niet heel moeilijk om dat op de juiste 
hoeveelheden in  te kopen en te zorgen dat je niet met overtollige voorraden blijft zitten?
Natuurlijk is het niet gemakkelijk om te zorgen dat je niet te vaak met spullen blijft zitten die niet meer te 
verkopen zijn en te zorgen dat je niet te vaak nee moet verkopen. Ik draai gelukkig al een tijdje mee en heb 
nog een aantal grossiers om te zorgen dat artikelen waar klanten om komen, op korte termijn in voorraad te 
hebben.

Veel artikelen zijn trendgevoelig. Hoe blijf je nu op de hoogte van de ontwikkelingen? Door beursbezoek, 
door voorlichting van je inkooporganisatie of andere bronnen?
We geven een aantal malen per jaar een folder uit met artikelen die door onze grossiers zijn geselecteerd. 
Verder ga ik regelmatig naar mijn grossiers om de nieuwe artikelen zelf te zien en in te kopen. Ook bezoek ik 
af en toe beurzen op diverse gebied om ook daar weer nieuwe ideeën en leveranciers op te doen en via internet 
is de wereld natuurlijk onder handbereik.

Je hebt ook een internetsite: www.stuifbergen-limmen.nl
Zijn er ook al klanten die digitaal bestellen?
Nee, wij zijn een lokale winkel en niet gericht op internetverkoop. De meeste van onze artikelen worden te duur 
als ze ook nog verstuurd moeten worden. Maar wat niet is kan natuurlijk altijd nog komen.

Ik heb de indruk dat je dit vak in je eigen vertrouwde omgeving met veel plezier uitoefent. Waar vindt je 
het plezier, de omgang met mensen, het blij maken van klanten met hun aankoop en altijd proberen geen 
neen te verkopen?
Ik oefen nog iedere dag met veel plezier mijn vak uit hoewel er af en toe ook mensen zijn die dit proberen te 
ondermijnen. Als je midden in de nacht gewekt wordt door het alarm kost het weer een paar dagen om dat 
van je af te schudden. Maar als ik dan een klant heb kunnen helpen aan iets waar die al een tijd naar op zoek 
is geweest dan geeft dat toch weer een goed gevoel en kun je er weer volop tegen aan.

Ga je net als vader ook door tot je 75e…….?
Dat is natuurlijk voor een groot deel afhankelijk van de gezondheid maar wie weet….

Ingrid Meerman, klaar om schaar en mes over te nemen van Jan Stuifbergen.
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–  I N G R I D  M E E R M A N - N I J M A N  –
Waar heb jij het dames- en heren vak geleerd? 
Na de middelbare school  ging ik naar de kappersschool in Alkmaar en leerde het vak via het toenmalig leer-
lingwezen. Dat betekende één dag in de week naar school en vier dagen werken in een salon. Techniek leer je 
het beste van professionele docenten of trainers. Vervolgens is het geleerde veelvuldig  in praktijk brengen de 
sleutel naar kwaliteit. Daarom heb ik ervoor gezorgd dat ik alle benodigde vakdiploma’s voor het dames- en 
herenkappersvak heb behaald.

In welke salons heb je tot nu toe gewerkt? Hoeveel jaar ervaring heb je inmiddels?
Al op mijn 15e ging ik na schooltijd naar kapsalon “Marga’s Haarmode” in Limmen om hand- en spandiensten 
te verrichtten. Geweldig vond ik dat. Ik wist als klein meisje al dat ik kapster wilde worden. Ik kwam bij Marga 
in dienst en doorliep in die tijd mijn opleiding. Daarna ben ik bij herenkapper Beentjes in Heiloo gaan werken. 
Daar heb ik de langste tijd van mijn loopbaan ervaring opgedaan. Nu werk ik inmiddels een jaar als zelfstan-
dig onderneemster en heb daarmee inmiddels alweer 23 jaar ervaring in het kappersvak.

Je werkt nu zelfstandig en wist je dat Jan Stuifbergen een opvolger zocht ?
Ik heb altijd al mijn eigen onderneming willen starten. Ik werkte echter met heel veel plezier in de kapsalon in 
Heiloo. Toch heb ik besloten om begin dit jaar voor mijzelf te beginnen. Ik heb al een salon aan huis en knip 
ook bij de mensen thuis. Mensen kennen mij onder de naam “Knipkapster” en ik heb inmiddels al een aardige 
klantenkring opgebouwd. Het aanbod van mijnheer Stuifbergen om van zijn salon gebruik te maken past 
goed in mijn toekomstplannen. Tien jaar geleden heb ik mijnheer Stuifbergen al eens benaderd om hem op 
te volgen. Hij moest er toen niet aan denken om al te stoppen. Toch heeft hij dat onthouden want afgelopen 
zomer sprak hij mij aan in zijn winkel. Met pijn in zijn hart vertelde hij dat hij beduidend minder wilde gaan 
werken en dat hij op zoek was naar een opvolger.

Jan Stuifbergen gaat een fl inke stap terug doen. Hoe hebben jullie vanaf 1 januari a.s. de rollen verdeeld?
Het belangrijkste is dat de gemoedelijke sfeer in de salon van mijnheer Stuifbergen blijft bestaan. Mijn naam 
komt op de gevel te staan maar verder blijft alles bij het oude.  Meneer Stuifbergen blijft nog op dinsdagmid-
dag en woensdagochtend werken en ik op donderdag, vrijdag en zaterdagochtend.

Hoe blijf je bij in het kappersvak? Is het erg trendgevoelig?
Ik heb een samenwerkingsverband met Keune Haircosmetics. Zij voorzien mij van informatie over de laatste 
trends op het gebied van haarmode. Ook verzorgen zij trainingen waardoor je constant op de hoogte blijft van 
de laatste technieken. Daarnaast lees ik ook vakbladen. En ja, de haarmode is erg trendgevoelig. Dat wordt te-
genwoordig natuurlijk ook versterkt door de diverse televisieprogramma’s waarin (haar)mode centraal staat. 
De mensen worden daar tegenwoordig steeds beter over geïnformeerd.

Je mocht Jan Stuifbergen knippen, was het een moeilijk “examen”, immers een kapper met 60 jaar erva-
ring is niet zomaar iets.
Ja, dat is een leuk verhaal. Mijnheer Stuifbergen kwam in mijn salon aan huis om mijn werk te beoordelen. 
Hij wilde overtuigd zijn van mijn kunnen zodat hij zijn klanten een goed alternatief kon bieden. Natuurlijk 
heb ik veel respect voor de staat van dienst van mijnheer Stuifbergen. Ik wist dat hij mijn werk kritisch zou 
bekijken maar het voelde niet als een examen. Een herenkapsel vergt andere technieken dan een dameskapsel. 
Daarnaast moet je bij een heer op andere details letten dan bij een dame. Dat doen alleen de echte herenkap-
pers en daar heeft mijnheer Stuifbergen mij op getest. Hij had vooraf zelf iets bijgewerkt om te zien of ik dat 
zou opmerken. Dat hoorde ik natuurlijk achteraf en moest er hartelijk om lachen. En ja… ik ben glansrijk door 
de test heen gekomen. 

Ga je iets veranderen aan de kapsalon?  Komen er ook haarverzorgingsproducten als shampoo, crême’s, 
lotions e.d.?
De kapsalon zal voorlopig niet veranderen. De klanten zijn dit zo gewend en de gemoedelijke sfeer wordt zo in 
stand gehouden. Ik zal inderdaad wel mijn eigen professionele producten van Keune meenemen. Daar werk 
ik al jaren mee. Deze zijn ook voor thuisgebruik te koop en daar kan ik iedereen persoonlijk over adviseren. 
Ieder kapsel  vraagt natuurlijk om een eigen product, al zal ik nooit iets opdringen hoor, ik ben niet zo van de 
verkooppraatjes. 

Je klinkt erg enthousiast, je hebt er ècht zin in? Verwacht je dat je huidige klanten naar Limmen zullen 
komen?
Ja, ik heb er zeker zin in. Het is voor mij een eer dat ik de salon van de dorpskapper mag voortzetten. Ik ben 
geboren en getogen Limmer. Dat is toch een hechte gemeenschap. Ik woon al jaren in Castricum maar vindt 
het erg leuk dat ik weer deelgenoot van de Limmer-gemeenschap ga worden. In oktober heb ik al, tijdens 
mijnheer Stuifbergen zijn vakantie, proefgedraaid en heb daar erg van genoten. Ik vindt het heerlijk om weer 
in mijn geboortedorp te gaan werken. Het bij de mensen thuis knippen ga ik afbouwen. Dat kost me erg veel 
tijd. Veel van die klanten hebben al aangegeven dat ze naar de salon in Limmen zullen komen. Al zal ik degene 
die dat niet kunnen natuurlijk niet in de steek zal laten. Naar hen heb ik toch een sociale verplichting. Die zal 
ik thuis blijven bezoeken.

Gaat alles op afspraak, hoe maak je die, of is het ook vrij binnenlopen? Ga je dames en heren knippen?
Zowel mijnheer Stuifbergen als ik werken op afspraak. Men kan vooralsnog het beste bellen met het nummer 
(072) 5 05 12 42, maar even binnenlopen om een afspraak te maken kan natuurlijk ook. Ik richt me volledig op 
het knippen van het haar. Naast heren zijn ook dames en kinderen hiervoor van harte welkom bij mij.

Het was een gezellig gesprek met drie totaal verschillende personen, ook drie generaties, dat maakt het 
juist zo boeiend. Jan gaat terecht een fl inke stap terug, Ewald gaat onverminderd en met veel inzet en 
energie door in zijn winkel en Ingrid staat van ongeduld te trappelen om haar droom te verwezenlijken. 
Dat gaat haar zeker lukken! Het zal voor haar in 2012 een “kniprijk” jaar worden. Jan en Ewald Stuifbergen, 
en Ingrid Meerman wensen u allen heel fi jne feestdagen en een gelukkig en gezond 2012. Ik sluit mij daar 
van harte bij aan.

Kees G. Kroone

Jan Stuifbergen trots bij ‘zijn’ Mozaïek.

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!6 dagen per week geopend

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

www.stuifbergen.eu.stuifbergen.eu

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN

TELEFOON 072 - 505-17-51

Kijk op:

www.aannemersbedrijfjonker.nl
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Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

•  VERKOOP OCCASIONS
•  VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
• LEASING
• REPARATIE
• ONDERHOUD
• APK
• AUTOSCHADE

• Loodgieterwerkzaamheden

• CV installaties

• Dak en zinkwerken

• Sanitaire installaties

• Tekenwerk

Schoolweg 8 • 1906 AD Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

Wij wensen u fijne feestdagen
en een goed en vooral gezond 2012

 KE RKWEG 11,  1906 AT LI M M E N
06 51 85 77 89   fax  072 505 56 35
AAN@KU I LMAN M E E STE RSCH I LDE RS.N L

1937 - 2012

WIJ WENSEN JULLIE FIJNE
FEESTDAGEN EN
EEN GLANSRIJK 2012!

N L

JAAR 

Bouwbedrijf C. Bos bv
Middenweg 41a   1906 AP Limmen   tel. 072 505 1226

Nieuwbouw
Onderhoud

Verbouw

Zie ook ons redactionele stuk over Aktie in het HART van Limmen!

SPECIMEN

SPECIMEN

Een verrassend geschenk is de winkeliers cadeaubon. De bon 

schrijven we voor u uit en is in wisselbaar bij elke winkelier in 

Lim men. Het gemak van dit ge schenk is iets leuks naar keuze 

aan te kunnen schaffen. Lim men heeft voor een ieder een 

gevarieerd aanbod. Wij stellen geen li miet voor de inleverings-

datum, zodat u zelf het tijdstip van uitgave kunt bepalen.

De bon is te koop voor een waarde van 10 en 20 euro. De bon is 

alleen verkrijgbaar bij de SNS-regiobank in het Univé kantoor.

Cadeaubon Winkeliers  vereniging Limmen:

Een leuk geschenk!

NU GRATISNU GRATIS
Gaatjes prikken 
bij oorbellen. v.a. 10,-
Gaatjes prikken 
bij oorbellen. v.a. 10,-

GEZONDHEIDS
 DROG  ST

®

DROGISTERIJ AKER
Kerkweg 29a, 1906 AV  Limmen
Tel. 072-5053138

NU GNNNUUUNNNNNNNNU GGGGGGGGGGRATISGRATISGRATISTIGRATISTIRARAARARAGRATIGRGRGRGGGG TISTISTISTISISISISISRARAAAARRAAGRAATTISSG AA SAG AA SAAAAAAAAAGGGG SSSSSSSSAGRAATTIS

Mooie oorbellen 
in met de Kerst

VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen

Tel. 072-505 20 26 www.valkeringgroep.nl

Uitsluitend op afspraak:
woensdag t/m zaterdag
van 08.00 tot 12.30 uur
en vrijdagmiddag
van 13.30 tot 18.00 uur.

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

Voordelig
drukwerk?

www.studiowelgraven.nl
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Jeugdvisclub Samen Beet vangt 
€ 152 voor stichting De Opkikker

Oud plaatsgenoot lanceert met ‘Het 
wiebelmannetje’ zijn eerste kinderboek

‘Foursome’ 
treedt op in Limmen

Leuke kerstboeken 
en meer bij Troel

LIMMEN - De hengelsportvereni-
ging Limmen heeft een heel actieve 
jeugdafdeling. Elk jaar wordt er ter 
ondersteuning van de kas een spon-
sorwedstrijd georganiseerd. De op-
brengst wordt verdeeld over de club 
en een goed doel. Voorgaande edi-
ties waren ten gunste van de bouw 
van een weeshuis in Ghana (project 
Scouting Limmen) en de bouw van 
het clubgebouw van muziekvereni-
ging Excelsior. Dit jaar werd gekozen 
voor een doel waarvan ons jeugdlid 
Jelle Koot ambassadeur is: stichting 
De Opkikker.

Deze stichting biedt langdurig en 

chronisch zieke kinderen en hun fa-

milie een mooie dag aan, zodat ze 

heel even hun zorgen en ziekte kun-

nen vergeten. Jelle zamelt al enkele 

jaren afgedankte mobieltjes in, die 

deze stichting een bepaald bedrag 

per stuk opleveren. Jelle heeft o.a. 

bij Albert Heijn in Limmen een inza-

melpunt hiervoor gerealiseerd. Na de 

zomercompetitie van 2011 werd op 25 

september het seizoen afgesloten met 

een koppelwedstrijd en de prijsuitrei-

king. Er hadden zich 16 koppels aan-

gemeld, die vooraf langs de deuren en 

familie waren geweest om geld te vra-

gen voor elke gevangen vis. Het was 

prachtig mooi weer, bijna windstil en 

redelijk warm. De vis liet het deze dag 

een beetje afweten, wat de opbrengst 

natuurlijk niet ten goede kwam. Ge-

lukkig zijn er veel sponsors die een 

Oud plaatsgenoot Harald Timmer 
geeft zijn eerste kinderboek uit. ‘Het 
wiebelmannetje’, zoals de titel van 
het 32 pagina’s tellende voorlees-/
prentenboek luidt, is een vrolijk ge-
illustreerd boekje om voor te lezen 
aan kinderen van 4 t/m 6 jaar.

Het wiebelmannetje is het eerste 

deel van een reeks verhalen die aan-

komende tijd met enige regelmaat 

zullen uitkomen. De boekjes in de 

wiebelmannetje-reeks zijn op zichzelf 

staande, afgeronde verhaaltjes, waar-

in heel zacht doorklinkt dat ‘anders’ 

zijn dan anderen, helemaal niet erg is. 

‘De verhaallijnen in de boekjes over 

het wiebelmannetje hebben steeds 

een grote mate van overeenkomst,’ 

aldus Harald Timmer, die niet alleen 

de verhaaltjes schrijft en illustreert, 

maar ook uitgeeft. ‘Door zijn gewie-

bel komt hoofdpersoon Wiebe eerst in 

de problemen, maar daarna zorgt zijn 

gewiebel ook altijd voor de oplossing’. 

In dit eerste deel komt Wiebe terecht 

in een toverwolk, waarna hij niet meer 

kan ophouden met wiebelen. Hij be-

landt in het Hoge Bos en ontmoet 

de bosdwergen. Door zijn gewiebel 

zorgt Wiebe er uiteindelijk voor, dat 

de bosdwergen verse noten kunnen 

verzamelen. ‘Het wiebelmannetje’ is 

opgenomen in de kinderboekencol-

De Noord-Hollandse vocal-groep 
Foursome zal op zondag 15 januari 
optreden in de Protestantse kerk aan 
de Zuidkerkenlaan in Limmen. Met 
het contracteren van dit ensemble 
brengt Limmen-Cultuur een ver-
dere variatie aan in het aanbod van 
muzikale evenementen. Maar ook 
de muziek van deze enthousiaste 
muzikanten zal ongetwijfeld in de 
smaak vallen van het inmiddels flink 
gegroeide “vaste publiek”van deze 
zondagmiddagconcerten.

Alweer tien jaar staan de vier leden 

van Foursome bekend als een ensem-

ble waarbij het samen plezier maken 

door middel van mooie muziek ten 

gehore te brengen centraal staat. Ge-

inspireerd door onder meer het fraaie 

landschap van onze provincie compo-

neert en arrangeert men zelf Neder-

lands- en Engelstalige luisterliedjes, 

terwijl ook Ierse en Keltische ballades 

Na een drukke Sinterklaastijd is het 
nu tijd voor de kerst. Om in de sfeer 
te komen heeft Troel leuke kerst-
prentenboeken voor kinderen, kleur-
boekjes en liedjesboekjes met CD, 
allemaal over kerstmis. Komen er 
nog cadeautjes onder de kerstboom 
dit jaar? Ook daarvoor zult u bij Troel 
prima kunnen slagen. Knutselpak-
ketten voor jongens en meisjes, 
modeltekenboeken en andere leuke 
kleurboeken van topmodel, kettin-
gen, oorbellen en armbandjes voor 
moeder, oma en dochter, tassen en 
paraplu’s van Zebra of een leuke set 
(kerst)kleding voor kleintjes tot 8 
jaar. En natuurlijk alle andere leuke 
CD-boekjes van de serie Lievelings-
liedjes.

Ook hebben we hele leuke muziek-

cadeaudoosjes en doosjes met letter-

chocolaatjes: geld, cadeaubon, wat 

lekkers of een klein cadeautje erbij en 

het is een feest om te krijgen. Natuur-

lijk is ook de tijd van de magnetron-

knuffels en –sloffen aangebroken en 

zijn dat ook hele leuke verrassingen 

om te geven en te krijgen. Ook voor 

babies en peuters is volop keuze uit 

speelgoed, loopwagens, autootjes, 

knuffeldoekjes, muziekdoosjes, kle-

ding, omslagdoeken en nog veel 

vast bedrag schenken voor de deel-

name. De broertjes Quinten en Rodin 

Oudendijk waren de toppers van de 

dag. Zij vingen in een uur tijd samen 

80 vissen. Het duo Ron Droog met 

Gijs Pepping en koppel Lex en Peter 

van der Heijdt eindigden beiden met 

18 vissen op de 2de plaats. Na aftrek 

van de kosten kon de jeugdvisclub 

€ 152 euro overmaken aan stichting 
de Opkikker. Dit werd symbolisch 

gedaan op het haventje van het Stet. 

Jelle merkte terloops nog even op dat 

het inleveren van oude mobieltjes ook 

nog steeds doorgaat en dat Limmers 

dat bij voorkeur bij de lokale Albert 

Heijn moeten doen! (zie voor meer 
info www.opkikker.nl)

Jeugdvisclub Samen Beet heeft het af-

gelopen seizoen prima gedraaid met 

62 jeugdleden en 4 vaste begeleiders. 

Bij de wedstrijden was de opkomst 

dit jaar niet echt goed, mede doordat 

er 2 wedstrijden wegens slecht weer 

waren afgelast en de inhaalwedstrijd 

midden in de zomervakantie viel. In 

de oudste leeftijdsgroep werd Rob van 

der Heijdt voor het tweede achtereen-

volgende jaar kampioen, in de jongste 

klasse was het Rodin Oudendijk die de 

grote winnaar werd. De grootste vis 

was dit seizoen voor Sanne Briefjes, 

die een voorn van 20 cm ving. Tijdens 

de sponsorwedstrijd ving Niels Kooij 

3 brasempjes van 25 cm achter elkaar, 

lectie van Stuifbergen in Limmen, die 

meteen heel enthousiast reageerde 

op het boekje. Het is verder te koop 

of te bestellen (ISBN 978 94 91370 00 

7) bij iedere boekhandel in Nederland.  

Vastgestelde boekenprijs: € 12,95. De 

auteur is bereid zijn boek te komen 

voorlezen op scholen, in bibliotheken 

etc.  Daartoe neemt U contact op met  

Uitgeverij de Pareltuin, www.de-pa-

op het repertoire staan. Met kleur-

rijke stemmen en tal van akoestische 

instrumenten worden de oermense-

lijke gevoelens als liefde, hoop en ver-

langen, maar ook woede en verdriet 

verklankt. Juist in een perfecte kleine 

ruimte als de Limmense kerk is de 

akoestiek ideaal om de subtiele klan-

ken die niet elektronisch versterkt 

worden optimaal te laten klinken.

De groep bestaat uit Marian van Dam, 

Berna van Rijswijk, Timon Ytsma en 

Kees Kraakman. Zij brengen een af-

wisselend programma, waarbij het 

ene moment de verstilde en ingeto-

gen liedjes ontroeren en even later de 

vonken er vanaf spatten wanneer de 

groep met passie en vuur “uitpakt”.  

Aanvang van het concert: 15.00 uur. 

Entreeprijs: € 10,- inclusief koffie of 

thee. Reserveren:limmencultuur@

hotmail.com of telefoon 072-5052235. 

meer. Want inmiddels is Troel Voor 

Kids de babyspeciaalzaak van de re-

gio geworden. Je kan er eigenlijk altijd 

wel slagen!  

De uitverkoop van de wintercollectie 

van 2011 is al weer enige tijd bezig. 

Vanaf dinsdag 13 december zal het 

weer 20/30/40% korting worden 

afhankelijk van de aantallen die je 

koopt. Daarnaast blijft nog steeds 

de uitverkoopkleding t/m maat 176 

met 50% korting op de aparte rek-

ken. Binnenkort zal de eerste levering 

van de Noppies voorjaarscollectie al 

weer binnenkomen. We houden u op 

de hoogte. Wilt u regelmatig op de 

hoogte gehouden worden van alle 

nieuwtjes, dan kunt u zich aanmel-

den voor onze nieuwsbrief door een 

e-mail te sturen naar kinderwinkel@
troelvoorkids.nl.

maar deze telden helaas niet mee 

voor de competitie. 

Samen Beet heeft een echte vismees-

ter als begeleider: Rien Faasse uit Cas-

tricum heeft alle opleidingen hiervoor 

gevolgd en geeft onder andere visles 

op basisscholen in de regio. Daar-

naast komt “dorpsfotograaf” Peter 

van Renen regelmatig langs om de 

kinderen op de foto te zetten tijdens 

de wedstrijden. Deze foto’s worden op 

de site gezet en de ouders ontvangen 

er enkele per mail. Voor 2012 staan 5 

competitiewedstrijden in de plan-

ning, een koppelwedstrijd, een wa-

terdag en indien er sponsoring komt, 

een ochtend reddend zwemmen en 

spelletjes.

Kinderen die willen vissen moeten 

in het bezit zijn van een geldige vis-

vergunning. Door lid te worden van 

Samen Beet krijg je de vergunning 

en zijn alle overige activiteiten bij de 

prijs inbegrepen! Meer info op www.
samenbeet.nl of www.hsvlimmen.
nl. Of bij Rob Jak, Dampegeestlaan 13 

te Limmen of bij Peter van der Heijdt, 

Vinkenbaan 7 te Limmen.

Bezoek de site www.hsvlimmen.nl 

om de wekelijkse columns van Peter 

en Rob te lezen en te zien dat er in 

Limmen en omgeving prachtige hen-

gelsport is te beleven. 

reltuin.nl, info@de-pareltuin.nl

tel. 0252-685434, mob. 06-51145147

Uitgeverij de Pareltuin geeft voor-

lees-/prentenboeken uit gericht op 

jonge kinderen. Naast de wiebel-

mannetje-reeks staan boekjes over 

Stekeltje (voor kinderen van 0-4 jaar) 

en Darretje (voor kinderen van 6-8) ge-

pland in 2012 te verschijnen.

Winnende koppel Quinten en Rodin

Overhandiging cheque de Opkikker door Peter van der Heijdt aan Jelle Koot

Pareltuin
Uitgeverij

de

LIMMEN - Zaterdag 25 februari 2012 
Is er weer Keezen in de Enterij! 

Het Keezen is van 20.00 uur tot 01.00 

uur, € 20,00 p.p. incl drankjes en hap-

jes. Inschrijving per persoon. De kan-

tine is open vanaf 20.00 uur het kee-

zen begint om 20.30 uur. Dus wees op 

tijd. Zijn er Keez kampioenen in Lim-

men reageer tijdig want VOL = VOL. 

Inschrijf formulier te verkrijgen in de 

kantine bij Fernand

Met vriendelijke groet, Fernand Zo-

merdijk, Sportcentrum De Enterij, 06 

20989288

Keezen in De Enterij
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UW INTERIEURSPECIALIST

tapijten

zonwering

vloeren
karpetten

gordijnen

elektrische gordijnrails!

Rijksweg 127 • Limmen • 072 505 16 02
dinsdag t/m zaterdag geopend • vrijdag avond geopend

laminaat&

service
kwaliteit
garantie

Eten en genieten!
Feestelijk Rundvlees voor het kerstdiner

RUNDERZIJLENDE 
IN RODE WIJNSAUS

Ingrediënten voor 4 personen.
Bestel 4 malse stukjes Zijlende bij Uw Slager ongeveer 175 gram. 
Zout en peper
2 takjes Tijm
3 sjalotten
1 el olie

Bereiding:
Verwarm de oven voor 175.gr.
Verhit de olie in koekenpan.
Bak het vlees rondom bruin 
ongeveer 1 minuut bak iets tijm mee.
Breng op smaak met zwarte peper en zout
Neem het vlees met de tijm uit 
de koekepen en plaats het in 
een ovenschaal.
Fruit de sjalotten in het hete bakvet 
roer de tomatenpuree en door bestrooi 
met weinig bloem.
Blus af met de wijn en de fond breng even 
aan de kook en giet het geheel over het vlees.
plaats de ovenschaal nog  5 minuten in de oven.
Verwen u zelf met mooie groene asperges of sperzieboontjes een 
romige aardappelpuree met rode peertjes.
Wijntip: 
Rode ALAMOS 2010. Heerlijk!

es.

Eet smakelijk

1 fl inke lepel tomatenpuree
1 el bloem
200 ml rode wijn
200 ml runderfond

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Het adres voor uw 
winterartikelen !!    
Strooizout

Sneeuwschuivers

Winterlaarzen

Snowboots

Vogelvoer

Thermo kleding

www.nuyenstuinengroenshop.nl

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Uw adres voor een geslaagde Kerst;

• W.N.Stol groot of klein
• Moscovische tulband
• Puttertulband
• R.B Kerstkransen of staaf
• Duivekater

Doet u op tijd uw broodbestelling.
(dit kan tot donderdag 22 december.)

Tevens wensen Peter en Jola Bakker 
en hun hele team iedereen een vrolijk 

kerstfeest en een gelukkig 2012

L IMMEN

Wanneer het
Ù uitkomt;

Maandag t/m Zaterdag 
open van 8.00 – 21.00
en Zondag open van 
16.00 – 21.00 uur.

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid

assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

L IMMEN

w w w.lov-krant.nl
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Velen van u zullen ongetwijfeld bekend 
zijn met Limmen Cultuur, toch...
Onze organisatie bestaat uit een 
10-tal mensen, die concerten in het 
oudste kerkje van Limmen organise-
ren en garant staan voor de jaarlijkse 
tentoonstelling genaamd Limmen 
Artistiek & creatief in Cultureel Cen-
trum Vredeburg. 

Maar zoals bij meer organisaties 

heeft ook Limmen Cultuur te maken 

met een zeker verloop. want een paar 

van onze leden hebben te kennen ge-

geven hun werkzaamheden te willen 

stoppen. Het is daarom dat wij een 

dringend beroep doen op u om u te 

melden en een van onze werkgroe-

pen te komen versterken. Limmen 

Cultuur kent een breed werkveld als 

bv.muziek, lezingen, kunstroute, de 

nationale dodenherdenking op 4 mei,

de tentoonstelling Limmen Artistiek 

& Creatief en niet te vergeten voor de 

kinderen; het Sinterklaasspel .

Ook kijken we uit naar een opvolger 

van onze huidige webmaster. Na een 

inwerkperiode van een half jaar krijgt 

hij en/of zij de verantwoordelijkheid 

voor ons digitale boegbeeld! Het is 

opnieuw daarom, dat wij een drin-

gend beroep doen geïnteresseerde in-

woners van ons dorp om te helpen al 

deze succesvolle activiteiten te kun-

nen blijven doen. Aan het einde van 

het seizoen 2011 - 2012 nemen 3 leden 
van Limmen Cultuur afscheid. De zit-

tende leden kunnen niet nog meer 

taken op zich nemen. Het zou een 

verlies voor- en een verarming van 

het culturele leven in Limmen zijn, als 

een of meer werkgroepen wordt op-

geheven. Meldt u dus aan, kijk op de 

website wwwlimmencultuur.nl of ga 

minstens een gesprek aan met leden 

van onze werkgroepen en laat u infor-

meren over onze activiteiten en be-

zigheden. Wij rekenen op U en jullie!

Namens Limmen Cultuur, Huub Kra-

mer vz tel 505 1825, Kees Bloedjes scr 

tel 505 1642

Het Leids Barok Ensemble 
terug in Limmen

op zondag 18 december 2011  vanaf 16.00 uur in de VREDEBURG te Limmen

Barksdale Jazz Moment bij de 
JAZZ SESSION CLUB ‘VREDEBURG’ 

Het prachtige concert dat het Leids 
Barok Ensemble in februari 2010 gaf 
in de Protestantse Kerk aan de Zuid-
kerkenlaan in Limmen, ligt de lief-
hebbers nog sterk in het geheugen. 
Onder leiding van concertmeester 
Roelof Balk werd een programma ge-
bracht dat de Barokmuziekminnen-
de Limmenaren in vervoering bracht.
Het kon dan ook niet anders of “Lim-
men Cultuur” zou opnieuw proberen 
het kamerorkest weer te arrangeren. 
En dat is gelukt! Op zondag 12 februari 
komen de Leidenaren opnieuw naar 
Limmen met een geheel nieuw pro-
gramma en met een soliste die een 
totaal ander instrument speelt. 
Kortom, opnieuw een buitenkans 
voor de vele liefhebbers in Limmen 
en omgeving.

Prachtige akoestiek
De naar verhouding kleine kerk-

ruimte wordt door musici ervaren als 

een prachtige concertzaal met een 

akoestiek waar elders slechts van ge-

droomd kan worden. Toen Limmen 

Cultuur dan ook contact opnam met 

de leiding van het LBE met het ver-

zoek om nog eens naar Limmen te 

komen was de zaak gauw beklonken; 

maar al te goed herinnerde men zich 

het succesvolle vorige concert en de 

enthousiaste reacties van het publiek 

in de bomvolle kerk. Het ensemble, 

Na het geweldige optreden van de 
Savoy Jazzband de vorige maand 
komt er nu iets heel anders, nl. 
“Barksdale Jazz Moment”.  En wat 
nog niet eerder voorkwam in de ge-
schiedenis van de Jazz Session Club 
“Vredeburg” is, dat dit het tweede 
optreden van deze groep wordt bin-
nen één jaar.  Maar het zal heel an-
ders zijn dan de vorige keer, omdat 
het orkest nu compleet is.

‘Moments for Miles’ heet hun pro-

gramma en dat is een hommage aan 

de muzikale loopbaan van Miles Da-

vis.  De band speelt nummers vanaf 

1949 (CD Birth of the Cool) tot 1964 

(CD Four) met daarbij informatie over 

de artiest Miles Davis.  De leden van 

het orkest hebben hun sporen al lange 

jaren verdiend en het geheel is uiterst 

professioneel, zowel in de solo’s als 

in het collectief. De namen: Jaap Bark 

– trompet, leider, soms hard en snel,  

dan weer zacht en melancholiek. Joop 
Slager – contrabas,       adembene-

dat opgericht is in 1988, wordt nog al-

tijd op inspirerende wijze aangevoerd 

door concertmeester Roelof Balk en 

bestaat nog altijd uit 14 strijkers en 

een klavecinist. Het repertoire om-

spant een periode van ruim 200 jaar: 

er worden werken uitgevoerd van 

componisten die leefden tussen 1600 

en 1850, waarbij de nadruk ligt op de 

barok met Telemann, J.S.Bach en zijn 

zonen, Scarlatti enzovoorts, maar ook 

de vroege romantiek wordt niet ge-

meden. Voor het aanstaande concert 

wordt een keuze gemaakt uit compo-

sities van Locatelli, Biber, Telemann, 

Scheidt en Hándel.

mende solist en drijvende kracht. Jan 
Pereboom – trombone,   zang  speelt 

krachtig trombone en zingt als een 

lijster. Hein Leliveld – tenorsax, trom-

pet al zijn solo’s zijn een gebeurtenis 

op zich. Thora Schoonhoven – pi-
ano zij legt onder elk nummer een 

prachtig tapijt van  accoorden. Wim 
Koomen – drums, fraaie accenten, 

rake klappen, opzwepende ritmes.

Kortom, Barksdale Jazz Moment is 

Soliste  
Tijdens de concerten heeft het LBE ook 

altijd een gastsoliste. Bij deze gele-

genheid is dat wel een zeer bijzonde-

re: niemand minder dan de charman-

te en zeer begaafde hoorniste Renske 

Wijma zal haar opwachting maken. 

Tezamen met het orkest speelt zij een 

concert voor Barokhoorn en strijkor-

kest van Joseph Haydn. Een prachtig 

werk dat grote indruk zal maken.

Het is nu al mogelijk kaarten à € 12,-
voor dit bijzondere concert te reser-
veren. Dat kan op twee manieren: per 

e-mail op limmencultuur@hotmail.
com of telefonisch: 072-5052235.

een geweldig orkest, dat mede door 

de verscheidenheid van instrumen-

ten een buitengewoon verrassend 

optreden zal vertolken. NB: de ko-

mende sessiedata:   18 december, 
15 januari, 12 februari, 11 maart, 15 
april. De toegang is vrij, maar U kunt 
ons steunen door lid te worden voor  

€ 7,-  per persoon voor het gehele jaar. 

Inlichtingen:  Fred Timmer    tel/fax: 

072-5053414     e-mail: timmer.
limmen@worldonline.nl

De natuur rust uit 
of is dat maar schijn?
Het blad is van de bomen, behalve 
van (haag)beuken en eiken, die nl. 
het blad vaak behouden tot de bo-
men en heggen in het voorjaar weer 
gaan uitlopen. Om verwarring te 
voorkomen, er zijn twee soorten die 
met beuk worden aangeduid. De eer-
ste is Haagbeuk, zowel als solitair als 
haag te gebruiken. De latijnse naam 
luidt: Carpinus betulus, en is geen 
familie van de beukenboom. Het 
blad is ovaal en wanneer droog aan 
de boom “rimpelig”.

De beuk, ook gebruikt als heg, maar 

heel veel als majestueuze boom te 

vinden in oude bossen en op landgoe-

deren, b.v. Nijenburg en het Heiloo-

erbos, luistert naar de mooie naam 

Fagus sylvatica. Er is ook een “rode” 

vorm, maar dat is dan meer diep don-

ker paarsbruin. Omdat het blad van 

beide soorten niet van de boom valt 

zijn het mooie slaap- en schuilplaat-

sen voor allerlei vogels. Ook broeden 

merels en zanglijsters graag in deze 

heggen. Het blad van de beuk is hel-

der bruin en glad.

Alle bomen zijn nu in ruste, de sap-

stromen worden trager, staan bij vorst 

bijna helemaal stil. Echter dit is ook 

gedeeltelijk schijn, onderwijl worden 

de knoppen dikker en maken zich op 

voor een nieuwe lente. Ondergronds 

slaan wortelstokken “vitamines” op 

voor een volgend groei- en bloeisei-

zoen. De bloembollen staan muurvast 

op enorme wortelpruiken. De sneeuw-

klokjes (Galanthus) steken voorzich-

tig de neusjes boven de grond, zo ook 

narcissen die zijn blijven zitten (niet 

gerooid dus). Je kunt het voorjaar in 

huis halen met hyacinthen op pot, zo 

ook crocus, narcissen, blauwe druifjes 

(Muscari). In Frankrijk noemt men het 

sneeuwklokje Perce neige, letterlijk 

vertaald “sneeuwdoorboorder”. De 

Engelsen zeggen Snowdrop oftewel 

sneeuwvlok. Ook zijn er Paperwhite 

narcissen die groeien op grind en wa-

ter, met een sterke geur. Deze narcis-

sen komen niet uit Nederland want ze 

zijn niet winterhard. Meestal komen 

ze uit Zuid Frankrijk en heel veel uit 

Israël.

Vorige keer schreef ik over de smien-

ten (eendensoort), die nu gelukkig 

niet bejaagd mogen worden, terwijl 

dat wel dreigde. Inmiddels zijn er 

kleine zwanen gearriveerd, duidelijk 

herkenbaar aan de heldergele snavels. 

Veel kramsvogels zijn de afgelopen 

weken langs gevlogen, schuw en hoog 

in de bomen wachtend op de nieuwe 

morgen om verder te trekken. Als het 

echt koud gaat worden komen er ko-

perwieken. in het voorjaar is het een 

schitterend gezicht als de hazen gaan 

“rammelen” en als honden tegen el-

kaar opspringen. November was ex-

treem droog, december haalt de scha-

de ruimschoots in, nog geen droge 

dag gehad. Dan zijn er ook de eerste 

herfststormen aan de kust. Woensdag 

7 december was het in Bakkum- en 

Egmond aan Zee spectaculair om te 

zien (en te voelen) hoe het zand alles 

zandstraalde, en hoe de hoge golven 

met heel veel schuim op de kust uit-

een spatten. Het booreiland voor onze 

kust doorstond alles, gelukkig zo ook 

de paviljoens die tegenwoordig jaar-

rond staan. Het geweld van wind en 

water doet mij altijd terugdenken de 

februari ramp van 1953 toen ik als kind 

van 9 met mijn vader aan het strand 

stond en de bunkers als luciferdoos-

jes van de duinen waren getuimeld. 

Een beeld dat nog op het netvlies 

staat. Het heeft tot begin 70er jaren 

geduurd voor alle bunkers en puin 

tussen Bakkum en Heemskerk en ook 

richting De Egmonden opgeruimd 

was. Dat is ook natuurgeweld, de na-

tuur rust kennelijk nimmer. Wat gaat 

de winter ons brengen? Niemand die 

het weet, niemand die het kan beïn-

vloeden of bepalen, dat is maar goed 

ook. Intussen gaat de natuur gewoon 

haar eigen gang, de bloembollen lig-

gen onder “dek” en groeien langzaam 

door. De vogels scharrelen de dage-

lijkse kost nog gemakkelijk bij elkaar, 

een beetje zon en de eerste muggen 

dansen, je kunt nog een verdwaald 

vlindertje zien, een enkele spin. 

Sint Nicolaas is vertrokken naar Span-

je en de Kerstman is in het land. Ieder-

een is bezig met licht in de donkere 

dagen voor Kerstmis. De post krijgt 

het druk, we wensen elkaar alle goeds. 

Kerststerren (Euphorbia pulcherrima) 

in diverse kleuren, waarbij de rode, 

gele of witte bladeren niet de echte 

bloemen zijn, maar slechts schutbla-

deren, sieren onze huizen. Een andere 

wel heel bijzondere plant die we met 

Kerst ook zien is de Maretak ook wel 

genoemd Mistletoe (Viscum album) 

eigenlijk een halfparasiet. Ook bekend 

onder de naam, Vogellijm. De plant 

leeft op een gastheer als appelboom, 

ratelpopulier of eik. De zaden (witte 

bessen) zijn “plakkerig” zodat deze op 

andere takken achtergelaten worden 

door vogels en zo opnieuw een mare-

tak vormen. Zodra je met een vrouw 

onder een maretak komt mag je haar 

kussen… Tip: kijk ook eens op www.
natuurbericht.nl. Een wekelijkse gra-

tis natuur nieuwsbrief is gemakkelijk 

te bestellen. Zeer informatief.

Ik wens iedereen een mooie en gezel-

lige Kerst, geniet van alles om je heen, 

strand, duin en bos, maar ook onze 

weilanden zijn binnen handbereik. Er 

is altijd iets te zien. Een gezond 2012.

Kees G. Kroone

Foto van Peter van Renen: Castricum aan Zee met Westerstorm.
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Snel, keurslager
Kerkweg 18, Limmen
Tel. 072-5051263
www.snel.keurslager.nl

Proef nu onze 
nieuwe kerstrollades!

Toscaanse kerstrollade
Varkensfi letrollade gevuld met 
zongedroogde tomaten, parmaham, 
mozzarella en balsamicosaus. 

Carpaccio 
met GRATIS carpacciodressing 
(voor 1 persoon)

per portie 295

Vitello tonato 
Kalfsfricandeau 
met tonijn-
mayonaise 
en kappertjes 
(voor 2 personen)

per portie  495

Konijnenbout 
Met portsaus in braadslee. 
Alleen even opwarmen

per 2 stuks  895

De decembermaand is weer aangebroken. Een 
tijd waarin u extra aandacht besteedt aan lekker 
eten; een extra feestelijke lunch, hartige hapjes, 
gezellig gourmetten of fondue. Met als hoogte-
punt natuurlijk het kerstdiner! Om alles goed voor 
elkaar te hebben met de kerst kunt u nu alvast 
uw recepten uit proberen. Wij hebben alles voor 
de kerst in ons assortiment en natuurlijk hebben 
we ook weer veel nieuwe producten. Wij helpen 
u graag, zodat u verzekerd bent van smakelijke 
feestdagen. 

Ook dit jaar kunt u uw bestelling op 24 december 
ophalen in de container naast de winkel. U kunt 
hier ook pinnen!

GOURMET- OF FONDUESCHOTEL
Stel zelf uw gourmetschotel samen met ‘Het nieuwe gourmetten’. 

Zie onze aparte folder in de winkel voor meer informatie.
 

ROLLADES: OUDERWETS LEKKER
Runder-, kalfs- of varkensfi letrollade. Nieuw zijn onze gevulde 
varkensfi letrollades: geitenkaas-honing rollade, pangang-kokos 
rollade en Toscaanse kerstrollade. Handig verpakt in een oven-

schaal zodat deze kant-en-klaar in de oven kan.
 

GROENTE, FRUIT, RAUWKOST EN SALADES VAN 
GROENTEBOER SIEM

Wij proberen alle producten van onze groenteafdeling voldoende 
op voorraad te hebben tijdens de kerst en verkopen deze pro-
ducten niet op bestelling. U kunt bij ons bijvoorbeeld terecht 

voor: stoofpeertjes, verse jus d’orange, diverse rauwkostsalades, 
verse soepen, gesneden groenten voor de gourmet of fondue.

Decembermaand is feestmaand 
bij Keurslagerij Snel

Bereiding
Prik enkele gaatjes in de bovenzijde van de braadzak. 45-50 minuten 
braden in een voorverwarmde oven op 160 graden. Extra saus de 
laatste 10 minuten meebraden. 

Pangang kokos rollade
Varkensfi letrollade met kokosmix, 
babi pangangsaus en sojasaus. 

Geitenkaas honing rollade
Varkensfi letrollade gevuld met 
geitenkaas, gesneden rookspek 
en sweet honeysaus.

072-505 27 24
Schipperslaan 3

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen

Opvallend
           aanwezig...

studiowelgraven.nl

Ziet u? Reclame werkt!
Geprikkeld? Kijk op onze site en ontdek wat wij voor uw 
bedrijf kunnen betekenen!

Kerkweg 40a • 1906 aw Limmen • Tel: 072-5055950
Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
www.troelvoorkids.nl

UITVERKOOP WINTERKLEDING UITVERKOOP WINTERKLEDING 20112011

1 ART. = 20%20% KORTING, 2 ART. = 30%30% KORTING
3 OF MEER ART = 40%40% KORTING
UITVERKOOP 50%50% KORTING OP 
RESTANT KLEDING T/M MAAT 176

ENEN HEEL VEEL LEUKE KERSTCADEAUTJESLEUKE KERSTCADEAUTJES 
VOOR GROOTGROOT EN KLEINKLEIN!

Gezellige Feestdagen en een gezellig 2012
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Ze spelen 2 stukken per uitvoering. 
Wil je ze alle 4 zien? Kom dan 2 keer!
Je krijgt een kaartje voor de tweede 
uitvoering voor de helft van de prijs.

• Vrijdag 13 januari 2012, 20.00 uur: 
‘Van Ostadestraat 33 IV’ en ‘Home 
sweet home’ • Zondag 15 januari 
2012, 15.00 uur: ‘Vrouwen om Dr. De-
ninga’ en ‘Een vrouw alleen’ • Vrijdag 
20 januari 2012, 20.00 uur: ‘Vrou-
wen om Dr. Deninga’ en ‘Een vrouw 
alleen’ • Zaterdag 21 januari 2012, 
20.00 uur: ‘Van Ostadestraat 33 IV’ 
en ‘Home sweet home’
  
Over de eenakters:
Een vrouw alleen Dramatische mono-

loog van Dario Fo (winnaar Nobelprijs 

voor de Literatuur 1997). Spel: Wendy 

van den Brand (winnaar publieksprijs 

avondprogramma Monologenfestival 

Amsterdam, november 2011). Duur: ca. 

35 min. Maria heeft een nieuwe over-

buurvrouw, en ze spreekt haar aan 

voor een praatje. Maria “heeft alles” 

en is “eigenlijk heel gelukkig”, maar 

wie houdt ze nu eigenlijk voor de gek? 

“Nee, het spijt me, die geschiedenis 

met die jongen kan ik u niet vertellen. 

Dat is te persoonlijk, te intiem...”

Home sweet home
Tragikomische monoloog van Dario 

Fo (winnaar Nobelprijs voor de Lite-

Afgelopen zondag 11 december was 
het een gezellige sfeer in de Burgerij.
Deze middag werd voor het eerst de 
“Beierse eetmiddag” georganiseerd.
De apres ski muziek klonk voluit en 
de Jägertee en de Gluhwein maakte 
het dat mensen al snel een warm ge-
voel kregen van deze middag!

Er waren spelletjes georganiseerd 

voor de kinderen: skibroekhangen, 

het spiraal, bierpulschuiven en ook 

het aardappelslaan werd al snel fana-

tiek beoefend. Voor het skibroekhan-
gen hing er ook een wedstrijdelement 

aan want wie het langste kon blijven 

hangen verdiende hiermee een leuke 

prijs. In de catagorie meisjes t/m 6 

jaar was het Emma Hulsebosch die 

een prijs in de wacht sleepte. Bij de 

jongens t/m 6 jaar was dat Gijs Jak. 

Bij de meisjes van 7 t/m 9 jaar was 

Carmen Lamers degene die een prima 

tijd neerzette! In de catagorie jon-

gens 7 t/m 9 jaar was Lars Admiraal 
de beste en in de 10+ catagorie waren 

het Rens Crandel en Maxime Lamers 

die de eer opstreken. Wat opmerkelijk 

was is dat de meiden over het alge-

meen de beste tijd hadden neergezet! 

Goed zo meiden! 

Muziekband “de Kinkeluters”uit Hei-

loo verzorgde een knallend optre-

den wat de sfeer helemaal compleet 

maakte! Even na vijven waren het 

dezelfde Kinkeluters die luid tromme-

lend binnenkwamen met achteraan-

gesloten in de rij het varken aan het 

spit, die op deze ludieke manier werd 

ratuur 1997). Spel: Saskia Boske (win-

naar publieksprijs en juryprijs mid-

dagprogramma Monologenfestival 

Amsterdam, november 2011). Duur: 

ca. 35 min. Over een vrouw die al tien-

tallen keren haar boeltje pakte om 

haar man te verlaten, maar deze keer 

is het menens. Ze belandt in bed met 

de hoofdkassier van haar werk. “Maar 

wat voel ik nou? De kou die langs 

mijn benen omhoog trekt. Wie haalt 

het ook in zijn hoofd om zo’n truttige 

kermisjurk aan te trekken?”

Vrouwen om Dr. Deninga
Komedie van Annie M.G. Schmidt. Ge-

schreven voor koningin Juliana 1958. 

Spel: Isabelle Dijkman Dulkes, Nat-

halie Burrei, Christien Kessens, Dorrie 

overhandigd aan de dames van de 

raad, die hiermee het diner opende. 

Broodjes braadworst met zuurkool 

en overheerlijke broodjes beenham 

(vers van het spit!) gingen als warme 

broodjes over de toonbank en voor de 

kinderen een heerlijk broodje knak-

worst. Zo heeft iedereen kunnen ge-

nieten van een zeer gezellige middag 

en avond. Wij bedanken bij deze een 

ieder die deze middag mogelijk heeft 

gemaakt en verheugen ons op het 

volgende feest, op 11 februari 2012: de 

45+ avond. We hopen u dan te mogen 

verwelkomen!

 

LET OP: op zaterdag 7 januari 2012 

vind de flessenactie weer plaats, no-

teer deze datum alvast in uw agenda!! 

Deze zaterdag zullen de raadsleden, 

Prins en Adjudant weer langs de deu-

ren rijden om de flessen in te zame-

len. Verder informatie volgt nog!!!

Honingh en Saskia Boske. Duur: ca. 50 

min. Een heerlijke komedie vol intri-

ges en misverstanden, over vijf vrou-

wen in ‘t Gooi die allemaal verbonden 

zijn aan de succesvolle Dr. Deninga. 

“Dat hoor je vaak hè, twee succesvolle 

mensen zoals Jop en Bert, alles ogen-

schijnlijk rozengeur en manenschijn, 

en dan...een addertje onder het gras. 

Maar laten we het daar niet over heb-

ben.”

Van Ostadestraat 33 IV
Tragikomedie van Aris Bremer. Win-

nend stuk NHCA schrijfwedstrijd 1990.

Spel: Anke Huisman, Roel van de Waal,

Dorrie Honingh en Wendy van den 

Brand. Duur: ca. 50 min. Over een 

meisje dat voor het eerst op kamers 

gaat, en over haar bemoeizieke ou-

ders die de hele onderneming op een 

ramp laten uitlopen. “Ik snap niet dat 

zo’n mens haar kamer zo aan je ver-

huurt. Die kastplanken zijn in geen 

jaren schoongemaakt, er liggen res-

tanten van generaties huurders.”

Prijs: Enkele ticket: € 10,- (inclusief 

consumptie). Combinatieticket (om 

alle vier de stukken te zien): € 15,- (in-

clusief twee keer een consumptie). 

Locatie: De Burgerij, Dusseldorper-

weg 103, Limmen, www.deburgerij-
limmen.nl

Vier éénakters (korte toneelstukken, van één akte) die je niet mag missen... 

Expressie voert in januari 2012 maar 
liefst vier prijswinnende stukken op! 

Beierse eetmidddag
bij de Uylenspieghels

V E R KO O P  N I E U W  E N  G E B R U I K T

R E PA R AT I E  E N  O N D E R H O U D

A P K  K E U R I N G E N

A I R CO  S E R V I C E

S C H A D E R E PA R AT I E S

G R AT I S  L E E N AU TO  O P  A F S P R A A K

K I J K  O P  K A A N D O R P. C I T R O E N . N L  E N  U  V I N DT  E E N  
U I TG E B R E I D  O V E R Z I C H T  VA N  O N Z E  O C C A S S I O N Sinfo.kaandorp@quicknet.nl

T E L .  0 7 2  5 0 5  3 0 6 6

ZORGVULDIG 
GESELECTEERD

K A A N D O R P

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN

DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN

TELEFOON 072-505 24 24  -  FAX 072-505 16 09

AANNEMINGSBEDRIJF

N. COMMANDEUR BV

www.ncommandeur.nl

Gezellige Feestdagen en een spetterend 2012
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WIJ LEVEREN 
Bouwmaterialen, Doe-het-zelf artikelen Gereedschappen 
IJzerwaren, Tuinartikelen, Huishoudelijke artikelen

DEALER VAN DSH & GAROBE KASTEN 
Wij ontwerpen en monteren voor u de ideale kleding/opbergkast 

EIGEN MONTAGE AFDELING 
Renovatie of nieuwbouw. Ieder kozijn of raam, door u besteld,
wordt door ons op maat gemaakt en eventueel geplaatst.

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!6 dagen per week geopend

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

www.stuifbergen.eu

Achterweg 15 
1906 AG  Limmen 
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl

Harteveld  1 liter

Jonge Jenever 11,59

Dujardin 1 liter

Veux  12,69

Baileys 70cl

Creamlikeur  15,99

Licor 43 70cl

Vanille Likeur  17,99

Jameson 1 liter

Irish Whiskey  25,59

Argento 75cl

Malbec Selection

Argentinïe (rood) 7,99

Asti 
Le Monferrine

(zoete bubbels) 6,49

9,49

9,99

15,99

4,99

12,99

20,99

5,49

Vuurbaak 7 - 1906 BS Limmen - 072 5054880

Slijterij R. Booms

Acties geldig t/m 25 dec. 2011

Achterweg 52a
1906 AG LIMMEN
Tel:  06-53382706
 072 5053211
Fax: 0847552225

N I E U W B O U W  -  V E R B O U W
w w w . b o u w b e d r i j f n i c o m . n l

www.rotteveel.org

Hogeweg 43 - Limmen | Tel. 072 - 505 30 61 | E-mail: info@rotteveel.org
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Toneel vereniging ‘De Limmer Plankeniers’ 
speelden de sterren van de hemel

Ons dorp kent een zeer actieve to-
neelgroep die jaarlijks een nieuw 
toneelstuk instudeert. Dit jaar heb-
ben zij gekozen voor het grote suc-
cesstuk: “Drie is teveel”, geschreven 
door Johan Blaaser sr. en jr. Het is 
een echte klucht met veel hilarische 
en dolkomische momenten. Drie 
avonden “tot de nok” gevuld en nog 
een middag voor “De Zonnebloem” 
maakten het succes van 2011 com-
pleet voor “De Plankeniers”.
  
Het toneelstuk, waarbij alles zich af-

speelt in de huiskamer van de familie 

Gravesande bestaat uit drie bedrijven.

De decors zijn  van de hand van (kunst)

schilder John Droog. De regie is in 

handen van Stina Hof die ook jaarlijks 

vele toneelstukken leest en een keuze 

maakt en daar vervolgens acteurs 

en actrices bij zoekt. Het souffleren 

(als je even je tekst kwijt mocht zijn) 

wordt verzorgd door Ciska Lieferink. 

Vanzelfsprekend wordt elke acteur 

gekleed en gegrimeerd door Marjoka 

Groot en Jola Bakker. De rekwisieten 

op het toneel zijn van Tiny Bruschke.

Zes mensen die achter de schermen 

werken, maar een onmisbare schakel 

vormen in een toneelstuk van deze 

allure. Een korte beschrijving van de 

inhoud, alhoewel dit nimmer de wer-

kelijkheid zal evenaren, want het is 

en blijft lachen. Het gezin Gravesan-

de, gevormd door vader John Groot, 

moeder Mary, Martine Reuver, ècht 

nerveus acterend van het begin tot 

het einde, en hun huwbare dochter 

Enny,  een debuutrol door Nina Zoon. 

Nina speelde voor het eerst mee en 

dat deed zij uitstekend. Dochter Nina 

moet gekoppeld worden aan de mil-

jonairszoon Fred Oldenbach, prima 

vertolkt door Paul van der Steen, die 

samen met zijn ouders Oldenbach 

sr., een korte ietwat corpulente man 

met eigenwijs hoedje en typisch ame-

rikaanse kledij een beste rol neerzet 

door Otto Bruschke, naast zijn vrouw 

Thea, met een schitterend ècht ame-

rikaans accent, vertolkt door Tineke 

Groot, in hun kielzog loopt Oma Ol-

denbach, een deftige oudere dame, 

subliem gespeeld door Mary Winder, 

nuchter of niet nuchter, lachend en 

huilend: Oma is alom aanwezig. Zij 

voelt zich echter in het geheel niet op 

haar gemak in huize Gravesande.

Het koppelen van Enny aan Fred gaat 

niet zonder slag of stoot. Enny wil 

niet, ziet haar a.s. bruidegom als een 

aap uit haar jeugd en doet er alles aan 

om zo beroerd mogelijk te verschijnen 

voor de familie Oldenbach. Zij huurt 

zelfs een pseudo dokter in genaamd 

Michel Link, gespeeld door Ronald 

Baars een onnozel type, die zweverig 

overkomt en insectjes bestudeert.

De deftige familie Oldenbach be-

schikt over een huisknecht genaamd 

Emiel perfect neergezet door Mark 

Bonne, stijlvol, geaffecteerd sprekend 

en in echt kostuum passend bij zijn 

belangrijke functie. Maar u begrijpt 

het al de knecht wordt met opzet 

ziek om chaos te laten scheppen door 

zijn “stand in”, de stoker Driekus 

een meesterlijke rol en op het lijf ge-

schreven van Bart Winder. Grof in de 

mond, boers in zijn optreden en dus 

een totaal verkeerde indruk afgevend 

aan de miljonairs familie Oldenbach 

uit Amerika, die dan ook na de eerste 

kennismaking heel snel weg willen.

Intussen doet pseudodokter Michel 

Link ook nog de nodige chaotische 

duit in het zakje. Als dan plotseling 

dochter Enny ontdekt dat haar “aap” 

uit het verleden een heel knappe jon-

gen is geworden, dan draait zij om als 

het blad aan een boom.

Dusseldorperweg 103, Limmen  •  t. 072 505 1519  •  m. 06 2074 1511

info@deburgerijlimmen.nl  •  www.deburgerijlimmen.nl

Heeft u iets te vieren in 

2012?
De Burgerij biedt een volledig verzorgde 

feestavond van 4,5 uur inclusief:

- Onbeperkt drankjes 
(fris, bier, wijn en binnenlands gedistilleerd)

- Nootjes op tafel
- 4 rondes luxe koude en/of warme hapjes

- Ter afsluiting een zak 
verse friet met mayonaise!

voor slechts € 27,00 p.p. 
Deze prijs is geldig tot en met 30 december 2012!
Natuurlijk zijn er nog uitbreidingsmogelijkheden:

vraag hiervoor onze brochure aan!

Vrolijke Feestdagen en
een Goed 2012 gewenst!

De echte huisdokter, die tevens de 

burgemeester rol op zich nam: Jan 

Bloedjes speelt een echt deftige fi-

guur. Rust, zelfverzekerd en nimmer 

in paniek zoals een dokter en burge-

meester betaamt. Tot overmaat van 

ramp komt er een andere stoker op 

de proppen luisterend naar de naam 

Lou de Bokser, ook een dubbelrol 

van Mark Bonne,  grof, altijd in voor 

geweld en zijn dochter Bella bescher-

mend, die ook een dubbelrol heeft 

met het domme, lijzige dienstmeisje 

Jansje, gespeeld door Esther Hof. 

Het ene incident na het andere tussen 

de beide families, de verliefden, de 

pseudo dokter en plaatsvervangend 

stoker stapelt zich op. Daar tussen 

door laveert Driekus, die het eten ver-

pest, Oma aan teveel alcohol krijgt, 

slecht gemanierd en slecht gekleed 

zijn taak in de praktijk brengt. Moeder 

Mary Gravesande is zo nu en dan ten 

einde raad en blijft zenuwachtig met 

haar hand wuiven om frisse lucht. 

Alles gebeurt tenslotte in haar huis 

waar zij gastvrouw is voor de voorna-

me amerikanen. Maar een blijspel zou 

geen blijspel zijn als zich alles niet 

ten goede keert. De verliefden vinden 

elkaar, de families verzoenen zich en 

het is eind goed al goed.

Heerlijk ouderwets toneel, veel humor 

en lachen en voorspelbare situaties, 

perfect gespeeld door dorpsgenoten, 

een prestatie op zich. De Plankeniers 

maken zich binnenkort alweer op 

voor het volgende seizoen. Een nieuw 

stuk uitzoeken. Tijdig kaartjes bestel-

len of nog beter donateur worden. Zie 

ook de website: www.limmerplanke-
niers.nl                         

  Kees G. Kroone



 P A G .  1 6  L O V - K R A N T  D E C E M B E R  2 0 11

Op 13 december heeft er overleg 

plaatsgevonden tussen beide bestu-

ren die in een intensieve vergadering 

de plannen hebben gebundeld om zo 

tot een sterke, onafhankelijke onder-

nemersvereniging te komen die de 

belangen behartigt van alle Limmer 

Ondernemers. Officieel moet de fu-

sie nog bekrachtigd worden door de 

afzonderlijke ledenvergaderingen. Dit 

zal naar verwachting echter een for-

maliteit zijn, aangezien in de drukbe-

zochte voorgaande ledenvergadering 

de leden unaniem achter de voorge-

nomen fusie stonden.

Onlangs zijn zowel de Bedrijven Groep 

Limmen als de Limmer Ondernemers 

uit de Ondernemers Federatie Castri-

cum gestapt. Een van de redenen was 

het in Castricum ingevoerde ‘onder-

nemersfonds’ en ‘reclamebelasting’. 

Het door de ondernemersverenigin-

gen in Castricum zelf opgerichte ‘on-

Tijdens de ledenvergadering van de Bedrijven Groep Limmen en de Limmer Ondernemers Vereniging is besloten verder te gaan
als één sterke ondernemersvereniging met bijna honderd aangesloten ondernemingen.

Bedrijven Groep Limmen en Limmer Winkeliers Vereniging gaan samen...

Fusie Limmer Ondernemers Verenigingen!

dernemersfonds’ kan dan allerlei ac-

tiviteiten gaan organiseren en ‘mag’ 

vervolgens een beroep doen op de gel-

den van de ‘reclamebelasting’, door 

een verzoek tot subsidie in te dienen 

bij diezelfde gemeente.

De besturen van de Bedrijven Groep 

Limmen (BGL) en Limmer Onderne-

mers Vereniging geloven niet in deze 

opzet en hebben daarom ook het 

lidmaatschap met de Ondernemers 

Federatie Castricum opgezegd. Vanuit 

de gemeente Castricum is er altijd het 

verzoek geweest om de plaatselijke 

ondernemersverenigingen uit de ver-

schillende dorpskernen samen te la-

ten gaan. De BGL en LOV zijn echter 

van mening dat de belangen van de 

verschillende ondernemersvereniging 

niet hetzelfde zijn. De ondernemers 

uit Limmen hebben andere belangen 

dan de ondernemers uit Castricum. 

Uiteraard zijn er ook raakvlakken (zo-

als bijvoorbeeld de infrastructuur) en 

daarvoor is overleg noodzakelijk, ech-

ter om tot een volledige samenwer-

king te komen achtten beide besturen 

niet wenselijk.

Door het samengaan van de BGL en 

de LOV ontstaat een hele sterke ge-

sprekspartner met bijna 100 leden en 

een gezamenlijk doel, die uitstekend 

in staat zal zijn om de belangen van 

de Limmer bedrijven bij de gemeente 

te behartigen.

Winkelspecifieke zaken
Binnen de nieuwe Ondernemers 

Vereniging Limmen zal een aparte 

werkgroep worden aangesteld die 

de winkel-specifieke zaken als ope-

ningstijden, sinterklaasacties e.d. zal 

behartigen. Ook zullen de daarvoor 

te maken kosten apart binnen de On-

dernemers Vereniging worden ‘omge-

slagen’. 

Bedrijven uit Limmen die nog geen 

lid zijn van de LOV of BGL kunnen ons 

steunen door lid te worden. De jaar-

contributie voor 2012 bedraagt € 150,-. 

U kunt lid worden door contact op te 

nemen via email: info@bedrijven-

groeplimmen.nl.

Er staan overigens meerdere ac-
tiviteiten op stapel die wij in de 
komende LOV-kranten uitge-
breid aan u zullen presenteren.

Houdt u daarom de LOV-krant goed 
in de gaten!

Wij nodigen alle leden en nog niet aangeslotenWij nodigen alle leden en nog niet aangesloten
Limmer ondernemers uit voor deLimmer ondernemers uit voor de

NIEUWJAARSRECEPTIENIEUWJAARSRECEPTIE
op 10 januari 2012 in de Burgerij in Limmen.op 10 januari 2012 in de Burgerij in Limmen.

De aanvang is 20.00 uur.De aanvang is 20.00 uur.

Wij rekenen op een massale opkomst van ondernemend Limmen!

De besturen wensen een ieder een succesvol en voorspoedigDe besturen wensen een ieder een succesvol en voorspoedig
maar vooral gezond 2012 toe!maar vooral gezond 2012 toe!
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