
voor Limmers, door LimmersLOV
De Sinterklaasactie 2013 van de LOV 
is weer een groot succes geworden. De 
loten werden weer massaal ingeleverd 
en de prijswinnaars hebben hun prijs inmiddels thuis 
ontvangen. Op pagina 11 van deze krant vindt u de complete 
uitslag.

Sinterklaasactie  
groot succes!

Ondernemers
Limmer
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Zondag 22 december om 19.00 uur, 
wordt er een kerstspel gespeeld in de 
Protestante Kerk aan de Zuidkerkel-
aan in Limmen. Het bekende verhaal 
van Jozef en Maria die in de koude 
kerstavond onderdak zoeken, en waar 
Jezus  geboren wordt in het stalletje 
van Bethlehem.
Het spel wordt gespeeld door ver-

Gespeeld door verstandelijk gehandicapte mensen van Tirillo Creatieve Zorg

Kerstspel in de Protestantse Kerk

Al bijna 40 jaar (!) zorgt Limmen Cul-
tuur, bemand door een tiental vrij-
willigers, voor prachtige concerten, 
boeiende lezingen, het jaarlijkse Sin-
terklaasspel, de expositie Limmen 
Creatief, en de Limmer Taaltest. Bo-
vendien organiseert men de jaarlijkse 
Dodenherdenking op 4 mei.
Maar ook de Kunstroute werd door 
hen op poten gezet. Allemaal evene-
menten die zich in een fl inke belang-
stelling mogen verheugen.

Limmen Cultuur
luidt de noodklok!!
In het veertigste jaar van zijn bestaan pakken donkere wolken zich sa-
men boven Limmen Cultuur. Het activiteitenprogramma voor het lopende 
seizoen is prachtig en de belangstelling voor de diverse evenementen is 
groot. Maar de personele bezetting van het bestuur en de verschillende 
commissies moet hoognodig grotendeels vervangen worden en ook uit-
breiding is dringend gewenst. Het is tot nu toe echter onmogelijk geble-
ken nieuwe mensen aan te trekken. Het moment van beëindiging van de 
activiteiten is daardoor dringend nabij.

Maar het tiental vrijwilligers dat al 
vele jaren met plezier de verschillen-
de organisatorische taken verzorgt, 
zal zeer binnenkort nagenoeg geheel 
terugtreden. Om uiteenlopende re-
denen is het voor negen van hen niet 
langer mogelijk zich in te blijven zet-
ten.
Om die reden zal het lopende seizoen, 
(september tot eind mei) het laatste 
zijn dat het huidige Stichtingsbestuur 
voor zijn rekening neemt en zullen de 

activiteiten per eind mei 2014 worden 
beëindigd.
Natuurlijk realiseert men zich dat dit 
voor ons dorp een verarming zal be-
tekenen. Immers, wanneer Limmen 
Cultuur ophoudt te bestaan zal een 
dergelijke stichting niet snel terug-
komen, ondanks dat er een fl inke be-
langstelling en een constant publiek 
voor de verschillende activiteiten be-
staat.
 
Om die reden doet het bestuur een 
dringende oproep aan allen die de ge-
legenheid en belangstelling hebben 
om de “club” te komen versterken.

Enkelen van het huidige bestuur zijn 
uiteraard bereid om desgewenst de 
nieuwe ploeg te adviseren, in  te wer-
ken en bij te staan.
 
Wij rekenen op U.
 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: Huub Kramer, tel.  072-
5051825, email: htkramer@kpnmail.nl
of Kees Bloedjes, tel. 072-5051642.

Op de foto Anouk v.d. Brink uit Limmen samen met Cees Smit, 
voorzitter van de LOV en Rene Borsjes van Kroone Liefting. 
Zij is superblij met haar hoofdprijs van 500 euro, beschikbaar 
gesteld door Kroone Liefting. Anouk die al jarenlang aan 
fi etscross heeft gedaan gaat de bon besteden voor aankoop 
van een Mountainbike, ...misschien haar nieuwe uitdaging!

Het sluiten van de winkel was een 
moeilijke beslissing, maar was niet 
meer uit te stellen. Na 6 mooie jaren 
met veel lieve en leuke klanten, veel 
mooie spullen, veel leuke baby- en 
kinderkleding van mooie merken en 
een geweldige ervaring rijker, is het 
tijd voor een nieuwe carrière als kin-
derverpleegkundige voor mij. Ik wil 
nogmaals mijn vaste en trouwe klan-
ten bedanken voor hun enthousiasme 

Troel Voor Kids outlet

en vele gezellige bezoekjes aan de 
winkel. Dit zal ik echt gaan missen!
Om het naar de feestdagen toe goed 
af te sluiten zal Troel nog een outlet 
hebben tot het einde van het jaar in 
het oude pand van Troel aan de Kerk-
weg 40A.
De outlet zal open zijn op:
vrijdag 20 dec. – 11.00 tot 17.00 uur
zaterdag 21 dec. – 11.00 tot 15.00 uur
zaterdag 28 dec. – 11.00 tot 15.00 uur

5 december was de laatste dag dat de deuren van Troel Voor Kids geopend 
waren aan de Kerkweg 40a. Na hele drukke weken van opheffi ngsuitver-
koop viel het doek en werden de voorbereidingen getroffen voor een gro-
te verbouwing. Het benedenpand wordt momenteel omgetoverd in een 
prachtig appartement met ruime woonkamer, 1 grote slaapkamer, zon-
nige tuin op het zuiden en luxe uitstraling. Een bewoner heeft zich nog 
niet aangemeld. Dus heeft u interesse of weet u iemand die daar graag 
zou willen wonen, dan kunt u contact opnemen met Inge (06-49740587).

Mooie kleding voor kleine ronde prij-
zen : 2,50 / 5,00 / 10,00 euro. Ook res-
tanten van andere spullen voor kleine 
prijsjes. Echt de moeite waard om van 
te profi teren! 
Ook voor verkoop van winkelbeno-
digdheden, lichtrails, lampen, alarm-
systeem, etc. Dus als u privé of als 
onderneming nog spullen kunt ge-
bruiken dan bent u van harte uitgeno-
digd om langs te komen.

Mooie kleding voor hele kleine, ronde prijzen ( € 2,50 - € 5,00 - € 10,00)

In het nieuwe jaar start  TIOS Limmen met een VRIENDENWEEK. Alle leden van jong tot oud mogen in week 3 (13 
t/m 19 januari 2014) een of twee vrienden of vriendinnen meenemen naar hun sportactiviteit, zodat ze kunnen 
kijken wat het inhoudt, en ze mogen natuurlijk ook meedoen. Uiteraard is iedereen, die nieuwsgierig is wat TIOS 
Limmen allemaal te bieden heeft, ook van harte welkom. DUS KOM KIJKEN en DOE MEE!!

Per 1 februari 2014 gaat TIOS Limmen het lesrooster veranderen. Alle turnlessen gaan naar de sportzaal op de 
Hogeweg. Als consequentie hiervan zal een aantal andere lessen verhuizen naar de ernaast gelegen gymzaal in de 
Pax Christie school. Vanaf januari 2014 kunt u alle wijzigingen in het lesrooster en locatie zien op onze website 
www.tioslimmen.nl.

standelijk gehandicapte mensen van 
Tirillo Creatieve Zorg, samen met 
hun begeleiders en omwonenden. 
Er is veel zang bij en duurt een klein 
uur. Na afl oop zal er een collecte ge-
houden worden t.b.v. een aangepaste 
fi ets voor Tirillo Creatieve Zorg.
Kijk voor meer informatie kijk op 
www.tirillo.nl of bel 06 16663625.

TIOS start in 2014 met VRIENDENWEEK
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VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen

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

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Kerst 2013 wij zijn uw adres voor;
 • W.n.stollen  groot/klein
 • Diverse tulbanden
 • Kerstkransjes groot/klein
 • Schuimkranjes
 • R.b.kransen of staaf opgemaakt
 • Diverse soorten gebak en petit fours
 • En diverse soorten groot en kleinbrood
 
Ook oud op nieuw viert u met uw bakker;
 • Oliebollen met of zonder.
 • Appelbeignets
 • Mini beignets
 • Appelbollen
 • Nieuw; speltoliebollen
 
Het hele team van Bakkerij Bakker wenst u prettige kerst en een gezond 2014.

Eten en genieten!
FEESTELIJK GROOT VLEES:

‘BEEF WELLINGTON’
Benodigdheden voor 6 tot 8 personen:
• stuk runderlende van 1.2 kilo
• 1 eetlepel olie
• 125 gr roompaté
• 100 gram kastanjechampignons
• 375 gram bladerdeeg uit de diepvries, ontdooid
• 1 ei, losgeklopt
• 1 extra velletje bladerdeeg voor de versiering

Bereidingswijze:
Verhit de oven op 200º. Bestel een compact stuk lende van 1,2 kilo. Wrijf het vlees in met zwarte peper. 
Verhit de olie in een grote koekenpan op hoog vuur en bak het vlees aan rondom bruin. Laat het vlees af-
koelen. Besmeer het vlees aan de boven- en zijkant met paté en druk daar de voorgebakken champignons 
op. Rol het bladerdeeg op een met bloem bestoven werkvlak uit tot een rechthoek die groot genoeg is om 
het vlees in te verpakken. Leg het vlees op het deeg, waarvan je de randen inkwast met ei en stop de losse 
fl apjes naar binnen om er een net pakketje van te maken. Leg het vlees met de naad naar onderen op een 
ingevette bakplaat. Snijd versiersels uit het velletje bladerdeeg en plak die met ei op het pakket. Maak een 
paar sneetjes in de bovenkant van het pakket, kwast het nog eens in met ei en zet het 55 minuten in de 
oven (voor rosé). Laat het voor het voorsnijden 10 minuten rusten.

WIJNTIP: INYCON ORGANIC SHIRAZ

Eet smakelijk
 en

fijne k
erstda

gen!

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
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Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind 
zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk 
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, 
gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Vajénne Hof ‘Baby 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 en het geboortekaartje, in ontvangst nemen in 
de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen.

‘BABY VAN DE MAAND’

De rubriek L immer Kroost
is  powered by

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

Voor de volgende edities kunt u een di-
gitale foto van uw baby doorsturen
naar redactie@lovkrant.nl. Voor vragen kunt 
u contact opnemen met de redactie, telefoon-
nummer 072-5055166. Alle baby’s worden ge-
plaatst, maar slechts één van hen wordt - mid-
dels loting gekozen-, geplaatst als ’Baby van de 
Maand’.

Anna Martina Gijzen

– Geboren op 2 september 2013 –

Dochter van Marcel Gijzen en Bianca Meeldijk

Jim Bonne

– Geboren op 18 november 2013 –

Zoon van Jan en Wendy Bonne,
broertje van Quinn en Britt

Denn Nijman

– Geboren op 9 november 2013 –

Zoon van Nina en Ferry Nijman, 
broertje van Finn

Vajénne Hof

– Geboren op 22 november 2013 –

Dochter van René en Esther Hof,
zusje van Daniëlle

Sanne Briefjes (TTV Limmen-Heiloo) 
behaalde in juni van dit jaar haar B-
licentie tijdens het nationale jeugd 
kwalifi catie tafeltennistoernooi. Het 
winnen van de halve fi nale tijdens het 
B-jeugdranglijst toernooi in Assen op 
14 december, zou voldoende zijn om 
een A-licentie te verkrijgen. Sanne 
wist zelfs haar kans te verzilveren 
door de fi nale bij de meisjes pupillen 
te winnen. In de poule-ronde verloor 
ze maar één wedstrijd, tegen B-rang-
lijst aanvoerder Lisa Mattheij (Alexan-
dria afd.West).
In de fi nale nam de speelster uit Lim-
men revanche op de verloren wed-
strijd en won overtuigend met 3-1. Na 
een spannende fi nalewedstrijd kre-
gen beide speelsters luid applaus van 
de toeschouwers op de tribune, die 
hadden genoten van de snelheid en 

Sanne Briefjes wint nationaal pupillentoernooi...

Tafeltennisclub Limmen-Heiloo
een A-licentiehouder rijker!

de techniek van beide spelers.
Sanne Briefjes kan zich bij komende 
A-ranglijst toernooien meten met de 
tien overige pupillen A-licenties hou-
ders die Nederland rijk is. 17 maart 
2014 zal een reis naar het verre Weert 
onvermijdelijk zijn, maar gelukkig 
wordt zij altijd bijgestaan door trai-
ner/coach Arjan Barendse.
Hij verzorgt samen met andere trai-
ners de tafeltennistrainingen voor de 
jeugd van TTV Limmen-Heiloo. Deze 
worden gegeven op dinsdag en vrij-
dagavond in de sporthal op de Hoge-
weg. Als het je leuk lijkt om eens te 
proberen, kom dan gerust langs. Spe-
ciaal voor de jeugd is het mogelijk om 
drie keer gratis en vrijblijvend mee te 
trainen; een batje kun je lenen van de 
trainers. Meer informatie kun je vin-
den op www.tafeltennislimmen.nl.

Kom tweede kerstdag in actie, trek 
je sportschoenen aan, zet je kerst-
muts op en kom naar het strand van 
Castricum Club Zand of Callantsoog.
Mensen met brandwonden zitten 
vaak letterlijk te krap in hun vel. Spor-
ten is dan niet vanzelfsprekend. Daar-
om organiseert the Bootcamp Club, 
Club Zand Castricum en Odisport een 
X-mas bootcamp op top locatie met 
een bijzondere kerstgedachte: geld 
inzamelen voor littekenonderzoek 
van de Brandwonden Stichting. Zo-
dat sporten in de toekomst ook van-

zelfsprekend wordt voor mensen met 
brandwonden.
Deelname aan de X-mas bootcamp 
bedraagt minimaal 10 euro of 1 strip 
dit geld gaat rechtstreeks naar de 
Brandwonden Stichting. Na de boot-
camp genieten we met z’n allen na 
op het strand met een kopje warme 
chocomel. Geef je op en zeg het voort!
 
Ingrediënten X-mas Bootcamp:
Datum: donderdag 26 december a.s.
Tijd: 10:30 tot 12:00 uur
Locatie: Castricum Club Zand
Kosten: minimaal 10 euro  of strip 
sponsorgeld voor de Brandwonden 
Stichting
Voor wie: iedereen
Toeschouwers: partners, kids, hon-
den, opa, oma, iedereen is welkom!
Aanmelden: via www.thebootcamp-
club.nl, account aanmaken, kiezen 
voor X-Mas Bootcamp locatie Castri-
cum of Callantsoog.

DOE MEE EN MELD JE SNEL AAN!

Op de foto van links naar rechts: keeper Max Drenth, Kick Wamsteeker, Max Couwenberg, Tim Ehlhardt, Tos Duijkersloot, Rens Groot, Junior van 
Ophuizen, Jop Meerman, Luke Groot, Bas Bijvoet, Rick Glorie, Mees Nolting en Rens Min.

Al vanaf de start van dit seizoen zijn 
de verwachtingen omtrent de B2 van 
VV Limmen hoog gespannen. Niet on-
terecht, want gezien de samenstelling 
heeft dit team veel te bieden. Iedere 
positie op het veld wordt ingenomen 
door individueel goede voetballers, 
die met elkaar ook nog eens een 
uitstekend team weten te vormen. 

Limmen B2
ongeslagen najaarskampioen

De eerste wedstrijd werd met ruime 
winst afgesloten en de positieve uit-
slagen sierden de scoreborden ook 
de verdere competitie. In de voor-
laatste wedstrijd konden de jongens 
het kampioenschap al naar zich toe 
halen, maar dan moest er nog wel 
een punt gehaald worden tegen de 
nummer twee, Kolping Boys. Een 

2e Kerstdag: Bootcamp
met Kerstgedachte...

onrustige en rommelige eerste helft 
resulteert in een 0-1 achterstand bij 
rust, maar direct na terugkomst uit 
de kleedkamer, kondigde de gelijkma-
ker zich aan. Met verder uitstekend 
voetbal, wisten de jongens deze stand 
vast te houden, en na 80 minuten was 
het kampioenschap dan ook een feit. 
Inzet, discipline, plezier en natuurlijk 
goede training en begeleiding, bleken 
de juiste ingrediënten voor een suc-
cesvol jongensboek. We kijken met 
veel plezier en vol vertrouwen alweer 
uit naar deel twee! 

Ab Meerman
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wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Wij wensen iedereen
heel gezellige feestdagen en

een fantastisch nieuw jaar!

072-505 27 24
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Edwin van Stralen
Achterweg 4
1906 AG Limmen

06 53 122 858

info@vanstralenlimmen.nl
www.vanstralenlimmen.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

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Inkomenstabel  Kinderdagverblijven  
Kits Oonlie 

 

Peuteropvang 
Kits Oonlie 

Buitenschoolse opvang 
Kits Oonlie 

 1ste kind  
per uur 

2de kind 
per uur 

1ste kind 
per uur 

2de kind 
per uur  

1ste kind 
per uur 

2de kind 
per uur 

 Lager dan   €         17.575  €     0,59 €    0,42 €       0,57 €    0,41 €    0,68 €    0,52 
€         22.557 €         23.425 €     0,88 €    0,45 €       0,85 €    0,43 €    0,98 €    0,54 
€         27.023 €         28.280 €     1,10 €    0,49 €       1,06 €    0,48 €    1,19 €    0,59 
€         32.057 €         33.314 €     1,33 €    0,54 €       1,28 €    0,52 €    1,41 €    0,64 
€         37.185 €         38.474 €     1,54 €    0,63 €       1,49 €    0,61 €    1,63 €    0,73 
€         42.347 €         43.636 €     1,75 €    0,68 €       1,69 €    0,66 €    1,83 €    0,78 
€         47.812 €         50.576 €     1,99 €    0,78 €       1,92 €    0,75 €    2,07 €    0,87 
€         56.109 €         58.872 €     2,41 €    0,87 €       2,33 €    0,83 €    2,49 €    0,96 
€         67.169 €         69.935 €     3,10 €    1,04 €       2,99 €    1,00 €    3,17 €    1,13 
€         78.232 €         80.995 €     3,80 €    1,17 €       3,66 €    1,13 €    3,86 €    1,26 
€         89.414 €         92.245 €     4,45 €    1,31 €       4,29 €    1,27 €    4,50 €    1,40 

€         100.742 €         103.573 €     5,12 €    1,45 €       4,93 €    1,40 €    5,16 €    1,54 
€         112.070 €         114.900 €     5,18 €    1,60 €       4,99 €    1,54 €    5,23 €    1,68 
€         123.396 €         126.228 €     5,18 €    1,78 €       4,99 €    1,72 €    5,23 €    1,86 
€         131.893 €         134.724 €     5,18 €    1,95 €       4,99 €    1,88 €    5,23 €    2,03 
€         146.053 €         148.883 €     5,18 €    2,21 €       4,99 €    2,13 €    5,23 €    2,28 
€         154.548 €         157.379 €     5,18 €    2,34 €       4,99 €    2,26 €    5,23 €    2,42 
€         163.045 €         165.875 €     5,18 €    2,49 €       4,99 €    2,40 €    5,23 €    2,56 
€         171.540 en hoger €     5,18 €    2,64 €       4,99 €    2,55 €    5,23 €    2,71 

Kinderopvang duur? Dat 
vvalt toch best wel mmee? 

Kinderdagverblijven     Peuteropvang   BSO 
KDV Limmen   KDV Daalmeer  Peuteropvang Noord  BSO Noord 
Middenweg 26a   Joh. Naberstraat 77 Pater Schiphorststraat 1  Pater Schiphorststraat 1 
1906 AR Limmen   1827 LB Alkmaar  1827 NJ Alkmaar   1827 NJ Alkmaar 
 
KDV Plan Oost       Peuteropvang Zuid  BSO Zuid 
Kennemerstraatweg 380a     Toscanestraat 4   Joh. Naberstraat 81 
1851 BK Heiloo      1827 DM Alkmaar  1827 LB Alkmaar 
 
KDV Hoefsmid          BSO Ypestein 
De Hoefsmid 9          De Hucht 4-6 
1851 PZ Heiloo          1851 ZC Heiloo 

NIEUW!!! 
KDV Boekenstein 
Boekenstein 46 
1852 WS Heiloo 

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 

PINDAKAASPOT MET VRUCHTEN
340 gram NU € 3,50

PAVO SPEEDIBEET
probeerverpakking met afsluitbare emmer € 3,00

GEMENGDE HONDENKOEKJES
2,5 kilo NU € 5,95

Wij wensen iedereen
plezierige feestdagen

en een gelukkig
en gezond 2014!
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Unicorn is een bekende naam in de 
folkwereld. De groep behoort tot de 
top van wat Nederland aan semi pro-
fessionele muziek te bieden heeft. 
De wortels van de musici uit Noord 
Holland liggen bij de Ierse en Schotse 
folk, maar op het veelzijdige reper-
toire staan ook bluegrass, zigeuner-
muziek, klezmer en Nederlands- en 
Engelstalige zeemansliedjes.
Unicorn maakt al meer dan zeventien 
jaar furore met aanstekelijke live op-
tredens die steevast uitlopen op een 
sfeervol feestje. Accordeonist Martien 
Tijburg en gitarist John Kuiper vor-
men het kloppende hart van Unicorn. 
Leadzangeres Jolanda Traarbach en 
de violiste Martine Nijenhuis kleu-
ren deze middag de Ierse en Schotse 

traditionals eigenwijs in en stappen 
net zo makkelijk over op verwante 
genres als Bluegrass of Jiddische fi d-
dlemuziek. Gezegend met mooie 
stemmen en muzikaal talent brengen 
de Unicorn bandleden de aanwezigen 
in Ierse sferen met verstilde Kelti-
sche ballads, levenslustige en vrolijke 
folksongs, reels en jigs.
Unicorn trad al eerder op in Limmen 
met groot succes. 
Aanvang concert:  15.00 uur, kerk 
open: 14.30 uur; entree: € 10,-
Kaarten reserveren: 072-5052235; lim-
mencultuur@hotmail.com;www.lim-
mencultuur.nl 
Kaarten verkrijgbaar bij de kerk vanaf 
14.30 uur.
Zie ook www.unicornmuziek.nl

Vieringen in de
Corneliuskerk
Kerstavond: dinsdag 24 december
16.00 uur Kerstverhaal voor de kleuters met liederen
17.30 uur 1ste Kerst gezinsviering met Kinderkoor
 Woord- en Communieviering met KERST-MUSICAL
19.15 uur 2de Kerst gezinsviering met Kinderkoor
 Woord- en Communieviering met KERST-MUSICAL
21.30 uur Plechtige Kerstviering met Gemengd koor
 Eucharistieviering
23.30 uur Feestelijke Kerstviering met Liturgisch koor
 Woord- en Communieviering
   
Eerste Kerstdag: 25 december  
10.30 uur Woord en Communieviering met Gemengd koor
   
Tweede Kerstdag: 26 december 
10.30 uur Woord- en Communieviering met Harmonie “Excelsior”
   
Op tweede kerstdag van 14.00 uur tot 16.00 uur staan de kerkdeuren open 
en vanaf 15.00 uur zal de Familie Valkering de kerstsfeer in de kerk naar 
nog Hemelser hoogte tillen door zang en gitaarspel.
   
Oudejaarsavond: Dinsdag 31 december 
19.00 uur  Gebedsviering voor iedereen in Limmen
 m.m.v. het Liturgisch koor
   
Nieuwjaarsdag: 1 januari 2014
10.30 uur  Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor

De adventskrans is een onderdeel van 
de Kersttijd en is een spel van licht dat 
niet overgeslagen mag worden. Maar 
waar komt de adventskrans vandaan? 
Het is van oorsprong een heidens 
symbool dat gekoppeld is aan de mid-
wintertijd. De midwintertijd is de tijd 
dat er uitgezien wordt naar het licht. 
De dagen worden langer. De krans die 
rond en gesloten is, lijkt op de cyclus 
van het jaar. Een kringloopdenken dat 
ons is ingeboren, vooral in een kli-
maat waar de vier seizoenen elkaar 
ieder jaar weer afwisselen. (Zomer, 
herfst, winter, lente). De midwinter-
tijd en de krans staan voor de nieuwe 
zon die gaat komen. Komst van het 
nieuwe licht. De natuur die alles weer 
op orde maakt. Het nieuwe levens-
licht - waar het Kerstkind ook voor 
staat - wordt welkom geheten. Daar-

om wordt er in bepaalde landen ook 
op de midwinterhoorn geblazen. We 
leven toe naar het nieuwe licht. (Ad-
Venire = toe-komen)

De komst van het nieuwe licht
Het geboortefeest van Christus is dus 
niet zomaar in de maand december 
terecht gekomen. Het geboortefeest 
is door de eerste Christenen in Europa 

Hou je van zingen en lijkt het je leuk 
om  nieuwe vierstemmige Taizé-ac-
clamaties in te studeren kom dan op 
de woensdagavonden van 5 en 12 fe-
bruari van 20.00 uur tot 21.30 uur naar 
de Corneliuskerk. Er worden dan twee 
repetities gehouden. Na deze twee re-
petities krijgt het Taizé-project-koor 
de kans het gerepeteerde in praktijk 
te brengen tijdens een meditatieve-
viering op zaterdagavond 15 februari 

Het project-koor staat onder leiding 
van de dirigent-organist/pianist van 
de Corneliusparochie: Peter Rijs. Tij-
dens de repetitie-avonden zullen bas-
sen, tenoren, alten en sopranen hun 
eigen partijen leren. Tijdens de pauze 
is er koffi e en thee en ook gelegen-
heid elkaar te ontmoeten. 

Deelname aan het project-koor is gra-
tis. Geef je naam en adres door dan 
krijg je nog een uitnodiging met de 
precieze data van de repetities toege-
stuurd.
pastorie.corneliusparochie@hetnet.nl   

Nieuwe vaste rubriek in de LOV-krant

Stichting Oud Limmen op zoek...
Zoals altijd is de Stichting Oud Limmen op zoek naar de namen achter een oude foto. Deze foto 
is genomen tijdens een misdienaarsuitje naar Volendam denken wij. Zelf menen wij o.a. Emile 
Dekker en John Hageman te herkennen maar wij zouden graag de lijst volledig maken. Dus 
herken je jezelf of anderen op deze foto? Laat het ons weten!
Stichting Limmen, gevestigd op de Schoolweg  1 is elke maandag open van 10.00 tot 12.00 uur 
en van 19.00 tot 21.00 uur of stuur een mail naar: oudlimmen@hotmail.com.

Waar komt de adventskrans vandaan?

Met de adventskrans
van duisternis naar licht

19 januari 2014 in de Protestantse Kerk

Concert Swingfolkband
UNICORN in Limmen
Op zondag 19 januari 2014 zal de Ierse Swingfolkband UNICORN een 
prachtig concert verzorgen in de Protestantse Kerk aan de Zuidker-
kenlaan in Limmen. Dit concert wordt georganiseerd door Limmen 
Cultuur.

Zing mee met het Taizé-project-koor

gekoppeld aan de toen al bestaande 
gebruiken rond de midwintertijd. (De 
natuur die een nieuw begin maakt.) 
Een tijd die liep van 25 december tot 
en met 6 januari. In die altijd terug-
komende kringloop van de seizoe-
nen - van altijd hetzelfde - zaten de 
heidenen gevangen. Het leven was 
voor hen het lopen in cirkels en krin-
getjes. Christenen vieren daarom met 
de geboorte van Christus dat alles 
lichter, beter, en anders zal worden 
en het kwaad doorbroken zal worden 
en verdwijnen. Met de komt van het 
Kerstkind wordt het kringloopden-
ken doorbroken. Christenen gaan veel 
meer uit van een spiraal om te komen 
tot een wereld die God met mensen 
op weg te scheppen, dan van een jaar-
lijks terugkerende cirkelgang. De Ad-
ventstijd probeert mensen op te roe-
pen actief in beweging te komen en 
los te komen van die dodende kring-
loop van vanzelfsprekendheden. Een 
oproep mee te werken aan de komst 
van het nieuwe licht.

pastor Johan Olling

De Kerstboom staat weer te schitteren! Met dank aan de fam. Levering voor het afstaan van 
hun boom en Loonbedrijf Baltus voor het kosteloos plaatsen en Slagerij Snel voor de heerlijke 
snert. En natuurlijk alle vrijwilligers! Zonder al deze mensen zou dit niet mogelijk zijn!
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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 donderdag 9 januari 2014op donderdag 9 januari 2014

in Cafe-Bar ‘de Lantaarn’, aanvang 20.00 uur.in Cafe-Bar ‘de Lantaarn’, aanvang 20.00 uur.

Wij rekenen op een massale opkomst van ondernemend Limmen!

Ondernemers
Limmer

Vereniging

ADD Architecten B.V.  •  Admiraal & Valkering v.o.f.  •  Glazenwasserij Admiraal  •  Admiraal diervoeders  •  Aker Drogisterij  •  Albert Heijn  •  Anastasia
Bakkerij Bakker  •  Bakkerij Putter  •  Baltus Loonbedrijf P.  •  Robert Bijl Reclameontwerpstudio  •  Bloemsierkunst Nuijens  •  Bloembinderij
Suus  •  Bouwbedrijf C. Bos B.V.  •  BouwVisie B.V.  •  Timmerbedrijf G. Broedersz  •  De Burgerij v.o.f. Charo Bloemen  •  Aannemingsbedrijf
N. Commandeur BV.  •  Schildersbedrijf P.A.J. Dekker  •  Dibo Installatie Techniek  •  Driessen Beleggingen B.V.  •  Bouwbedrijf Ed van Duin B.V.
Ecomel  •  Edmar,timmerwerken  •  Sporthal de enterij  •  Equipe Coiffures  •  Fixet Klusmarkt  •  Aannemingsbedrijf FRAB B.V.  •  Gall & Gall
Gede verpakkingen  •  G.P. Groot B.V.  •  Jan Groot Hovenier   •  W. Groot Tuin & Klussen  •  KPS van Haaster  •  Hoveniersbedrijf Hollander
De Huisdrukker Limmen.nl  •  Illudee  •  Jak Loodg.- en sanitair Install.Bedr  •  Aannemingsbedrijf Jonker B.V.  •  Auto bedrijf G.Kaandorp B.V.
Fun Center Kart World Limmen B.V. •  Elektrotechnisch Installatieburo J.J. Koster BV  •  Kroone & Liefting  •  Kruidenberg Timmerwerken
Kuilman Meesterschilders  •  Cafe de Lantaarn  •  Autobedrijf Harry Levering  •  Hovenierssbedrijf W. Liefting  •  Marga’s Haarmode
Metzelaar timmerwerken  •  mr R.M. Mijnsbergen, advocaat  •  Min Architectuur BNA  •  Schoonmaakbedrijf Maarten Min
Mokesa Benelux B.V.  •  Contructiebedrijf Mous B.V.  •  Minicamping de Nesse  •  NTI-NLP  •  Nuijens (tuin en groenshop)  •  Nuko Elektrotechniek
Zorg Comfort Kennemerland  •  Teken en Bouwburo G. Th.J. Pepping  •  PNO Dienstverlening Personeelsadviseur  •  Pouw Timmerwerken
Kees Pronk Bouwmaatschappij B.V.  •  Quinten Adviesgroep BV  •  Rabobank West-Kennemerland  •  Rietveld Era Makelaars  •  Assurantiekantoor
W.M. Rotteveel  •  Slaapkenner Lute  •  Slagerij Snel  •  Transportbedrijf W.T. van der Steen  •  Stolp Snacks •  Aannemingsbedrijf van Stralen
Stuifbergen  •  Thalia Beheer BV  •  Univé Regio  •  Valkering De Graaf Accountants  •  Vanhier BV  •  Aluminium Las- en Plaatwerk A. vander 
Velden B.V.•  Schildersbedrijf John Veldman  •  Veldt Tegelwerken Vof  •  Verver Installatie techniek B.V.  •  Bureau J.M. van Vliet  •  Vredeburg
Studio Welgraven  •  Transportbedrijf Wempe  •  Gerard Tool fi nancieel advies •  Winder Limmen B.V.  Zandbergen’s Transport B.V.  •  Zijlstra 
Collection  •  Autoschadespecialist P. Zonneveld BV  •  Oliehandel Zonneveld  •  Uniformkleermakerij Zwart & Zn B.V.  •  Dicx auto & motorrij-
school • JB Grondwerk • Event4all • Hopman ERA Makelaars Heiloo • Van Wilsem & Cabri Architectuur en Management • Jack Zoon Tuincreaties

...wensen iedereen fijne feestdagen
en een succesvol en vooral gezond 2014 toe!
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Een boek dat niet mag ontbreken
in uw boekenkast!

Dampegeest,
een Herenhuis in Limmen

Door Kees Druijven

De geschiedenis van dit Huis en zijn bewoners

De Hofstede 
 Dampegeest
 onder Limmen

d
Li

m
en

D
oor K

ees D
ruijven

Het boek is onder meer verkrijgbaar bij Stuifbergen te Limmen en 
ook verkrijgbaar bij de Stichting Oud Limmen op de maandagen 
van 10.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

Welke ouder kent het niet: een kind 
dat zich verveelt en aandacht vraagt 
op een moment dat het nét even niet 
uitkomt. Je wilt gaan koken, zit achter 
het stuur of moet nog iets belangrijks 
afmaken voor je werk. 
Op die momenten biedt de Luister-
bieb-app uitkomst. De app bestaat uit 
een gevarieerd aanbod audioboeken 
die voor leden én niet leden gratis te 
downloaden zijn*. Naast volwassenen 
kunnen kinderen van verschillende 
leeftijden volop plezier beleven aan 
deze app. Boeiende stemmen vertel-
len mooie verhalen en geven zo een 
eigentijdse twist aan het voorlezen. 

De allerkleinsten kunnen luisteren 
naar Pluk van de Pettefl et, Nijntje de 
musical, Kikker vindt een vriendje of 
bijvoorbeeld het Astrid Lindgren Luis-
terboek. Voor de wat oudere kinderen 

December. De maand van feesten en 
tradities, van familie en vrienden. 
Maar ook een maand van rust om 
eindelijk weer eens een goed boek 
te lezen. De Bibliotheek maakt lezen 
in de kerstvakantie, maar ook in de 
weken daarna, wel héél aantrekkelijk. 
Van 9 december tot 25 januari kan 
iedereen met een passie voor het Ne-
derlandse boek gratis een groot aan-
tal titels binnen handbereik hebben. 
Lekker thuis, onderuit op de bank, of 
op vakantie. Het enige dat je daarvoor 
hoeft te doen is de app VakantieBieb 
downloaden.

Over de VakantieBieb 
De VakantieBieb app stelt elke va-
kantie een selectie populaire e-books 
voor, die niet op je tablet of smart-
phone mogen ontbreken. De extra-
lange Kersteditie omvat pareltjes voor 
jong en oud. Voor volwassenen tipt de 
Bibliotheek in het bijzonder de inspi-
rerende biografi e Moscow Times van 
Dido Michielsen, de bloedstollende 
thriller De zwarte doos van Michael 
Connelly en de boeiende roman De 
Wertheims van Silvia Tennenbaum. 
Natuurlijk ontbreken toppers als  

Arthur Japin, Maarten ’t Hart, Remco 
Campert, Jan Siebelink, Gerrit Krol, 
Tomas Lieske en Thomas Rosenboom 
niet. 

Voor de jeugd pakt de Bibliotheek 
onder meer uit met De bijzondere 
kinderen van mevrouw Peregrine, het 
spannende boek van Ransom Riggs 
dat binnenkort wordt verfi lmd en met 
Gladiator 1, vechten voor vrijheid van 
Simon Scarrow. 

Nieuwsgierig naar meer? De Vakantie-
Bieb-app is voor leden én niet-leden 
van de Bibliotheek gratis verkrijgbaar 
via de App Store en de Google Play 
Store. Na eenmalige registratie is 
downloaden kinderspel. De gekozen 
boeken verschijnen vanaf dat mo-
ment in je virtuele boekenkast en zijn 
zonder internetverbinding te lezen tot 
25 januari 2014. 

Kijk voor meer informatie over deze 
dienst op www.vakantiebieb.nl of ga 
naar www.bibliotheek.nl/ebooks voor 
het aanbod e-books van de Biblio-
theek.

Stichting “Vrienden van Dampeg-
heest” is druk bezig iedereen te be-
naderen om het zwembad te steunen! 
Dat gaat al de goede kant op, maar we 
zijn er nog lang niet!
We hebben al aardig wat Ambas-
sadeurs, VIP-Members en Vrienden 
mogen begroeten, Deze mensen en 
bedrijven willen wij hierbij dan ook 
hartelijk bedanken voor de nodige 

Carnalvalsvereniging de Uylenspie-
ghels houden op 4 januari 2014 weer 
een inzamelingsactie van statiegeld-
fl essen en lege kratten.
De opbrengst van deze inzamelings-
actie is bestemd voor alle goede initi-
atieven die de vereniging organiseert 
voor jong en oud.
Te denken aan de fruitmandjes die ie-
der jaar bezorgd worden aan inwoners 
van Limmen die ziek zijn of in het zie-
kenhuis verblijven, de bingomiddag 
bij de Cameren en de feesten die voor 
jong en oud worden georganiseerd.

Dit jaar steunen wij ook een ander 
goed doel:
Pim van Ham is een jongen van 18 jaar 
uit Den Helder, die binnen korte tijd 
volledig blind is geworden als gevolg 
van de ziekte LHON.
Pim wil graag een hulphond aan-
schaffen, maar een hulphond kost 
enorm veel geld..
Om hem toch zo snel mogelijk aan 
een hulphond te helpen is er een 
stichting in het leven geroepen die 
doppen spaart van plastic fl essen en 
melkpakken.
De dopjes gaan naar een bedrijf dat 
het plastic hergebruikt voor pallets. 
De opbrengst van een miljoen dopjes 
is genoeg voor de aanschaf en oplei-
ding van een pup.

Alhoewel de uitkomst van een blijspel 
bijna altijd voorspelbaar is, blijft het 
vermakelijk om de ontwikkelingen te 
volgen, de climax naderend en als al-
tijd: “Eind goed, al goed”. Ook dit jaar 
weer trok de plaatselijke toneelver-
eniging volle zalen.
Het adellijke was doorspekt met on-
vervalst Westfries, iets wat in adellij-
ke kringen niet gesproken wordt, laat 
staan dat de adel alles kan verstaan, 
maar men begreep elkaar wel.
De douairière (weduwe van een per-
soon van adel) genaamd Apolonia, 
goed neergezet door Corry Heesbeen, 
stijfjes in een mooi mantelpakje met 
een onberispelijke, heel mooie haar-
dos. Zij was op zoek naar een nieuwe 
tuinman.
Het “adellijke” echtpaar Bertus Bra-
kenboer, uitmuntend vertolkt door 
Mark Bonne, samen met zijn “woi-
fi e” Berendien, op het lijf geschre-
ven voor Mary Winder, meldden zich 
aan. Zij waren zogenaamde adel van 
“Aertswoud”, oftewel een piepklein 
boerendorp aan de rand van de Wie-
ringermeer. Door hun taalgebruik, het 
Westfries, kon mevrouw de douairière 
(al snel verward met woord derrière….) 
het echtpaar al niet snel plaatsen in 
de adellijke geslachten van ons land. 
De butler Jacob Hansen, prima ge-
speel door Ronald Baars, had ook al 
direct zijn twijfels, maar bleef als but-
ler op de achtergrond, uiterst correct 
en beleefd.
Tot zeer groot ongenoegen van de kok 
van Huize “Eyckensteyn”, Fred van 
Zet, perfect gespeeld door Otto Brus-
chke, zwaaiend van ongenoegen met 
een groot keukenmes en dreigende 

voorkomen dat het ernstig uit de 
hand begon te lopen.
De ene verwikkeling na de andere 
ontrolde zich voor het publiek, met 
daartussen door nog de meisjes van 
Cattenburch, die al heel snel bij de 
“boertjes van buute” op schoot zaten 
en het drinkgelag en gelal erg aange-
naam vonden. De complete drank-
voorraad van mevrouw Apolonia was 
er snel door heen gejaagd, de butler 
bewusteloos geslagen de kok zwaai-
de steeds met het mes en raakte de 
verkeerde mensen, kortom chaos. Er 
werd gedronken, gerookt, gebiljart. 
Het leek wel kermis.

Dat het fout moest afl open was na-
tuurlijk voorspelbaar, mevrouw Apo-
lonia kwam onverwachts terug en trof 
het geheel in kennelijke staat aan.
De Aartswouders moesten onmiddel-
lijk vertrekken en bedremmeld met de 
pet in de hand en het “booskippe tas-
sie” van Berendien, zenuwachtig heen 
en weer slingerend werd er afscheid 
genomen van mevrouw Apolonia, het 
avontuur voor de Aartswouders was 
voorbij en de rust op Huize Eycken-
stein keerde terug.
Een gezellig blijspel, goed vertolkt, 
soms een kleine hapering in de tekst, 
maar dat terzijde. Alles speelde zich 
af in één decor van de hand van John 
Droog, met rekwisieten door Tiny 
Bruschke, Voor regie tekende Stina 
Hof, voor souffl eur Ciska Lieferink, 
grime Marjoke Groot en kapster Mar-
gret Castricum.
Zie ook: www.limmerplankeniers.nl  

Kees G. Kroone

Het complete gezelschap uit Aartswoud in huize “Eyckensteyn”, waar zij zich tegoed deden aan de voorraad alcohol.

Inzamelingsactie Carnavalsvereniging de Uylenspieghels

Flessenactie op 4 januari 2014
De carnavalsvereniging wil dolgraag 
een steentje hieraan bijdragen en 
doet hierbij een beroep op jullie allen 
om aan deze fantastische aktie mee 
te doen!

U kunt de lege fl essen en de lege krat-
ten aan de weg zetten, deze zullen op 
zaterdag 4 januari opgehaald worden 
door de Uylenspieghels.

Wij zorgen er dan verder voor dat de 
doppen van de fl essen worden ge-
schonken aan Pim van Ham, zodat 
hij zo snel mogelijk een pup kan aan-
schaffen.
Uiteraard houden wij u op de hoogte 
van de opbrengst.

Carnavalsvereniging De Uylenspie-
ghels wenst u allemaal hele fi jne 
feestdagen toe en hopen u op 18 janu-
ari 2014 te mogen begroeten op onze 
Amsterdamse Avond.

Eigentijdse voorleesvariant luisterboeken van de bibliotheek

De Luisterbieb-app
omvat het aanbod onder meer Het 
leven van een loser, Fantasia en Hoe 
overleef ik mezelf. 

Hoe werkt het? 
De app is heel eenvoudig in gebruik. 
Je downloadt eenmalig het gewenste 
luisterboek en laat je kind er naar luis-
teren waar en wanneer je wilt. Voor 
het luisteren is geen internetverbin-
ding nodig. Het gedownloade boek 
wordt opgeslagen op je smartphone 
of tablet. Je start het verhaal en de 
rest volgt vanzelf. Heb je de app nog 
niet in je bezit? Download hem nu 
gratis via de App Store of via Google 
Play.

*  In de loop van 2014 zal een deel van 
de collectie van de luisterbieb alleen 
door leden van de bibliotheek te be-
luisteren zijn. 

Cadeautje voor je tablet of smartphone

Kersteditie VakantieBieb 

Stichting Vrienden van Dampegheest
steun!! In januari gaan we gewoon 
weer door met iedereen te benade-
ren, omdat we nog lang niet iedereen 
hebben kunnen benaderen. Mocht 
u nu denken “Ik wil graag steunen”, 
dan kunt u ook contact met ons zoe-
ken via onze website www.vrienden-
vandampegheest.nl!! Naast fi nanci-
ele steun kunnen wij ook vrijwilligers 
goed gebruiken om alles goed draai-

ende te houden! We kunnen vele Vrij-
willigers gebruiken voor het volgende: 
de horeca, entree, toezicht en onder-
houd.

Namens de Stichting “Vrienden van 
Dampegheest” wensen wij iedereen 
Fijne Feestdagen en een Gelukkig 
Nieuwjaar

Toneelvereniging ‘De Limmer Plankeniers’ 
fl ink op dreef in het blijspel ‘Adellijk Vertoon’

taal uitslaand naar het nieuwe echt-
paar Brakenboer dat ook direct zijn 
intrek zou nemen op het landgoed. 
De kok wilde dolgraag zelf die baan, 
maar greep er naast. De buurmeisjes, 
Theodora en Clementine van Catten-
burgh, ook van adel, kwamen zo af 
en toe langs en waren voortdurend 
uit op het vergaren van nieuws en het 
ontdekken van nieuwe dingen. Een 
meesterlijk neergezette rol door Sas-
kia de Ruijter en Manon Dekker. Ge-
kleed in identieke, maar verschillend 
van kleuren, noppenjurkjes en elkaar 
napratend en aanvullend, heerlijk om 
te zien en te horen. Subliem gespeeld 
door deze 2 jongedames.

Het toeval wilde dat mevrouw Apolo-
nia enkele dagen naar vrienden in het 
Verenigd Koninkrijk moest vertrekken 
waardoor het echtpaar Brakenboer 
“vrij spel” had. Omdat zij onmiddellijk 
aan de slag moesten werd er getelefo-
neerd met zoon Koos om “verskoning 
en are klere te komme brenge”. Dat 
liet Koos, vertolkd door Bart Winder, 
als altijd perfect, zich geen twee keer 
zeggen. Echter hij kwam niet alleen 
maar bracht broer Teun, een mooie rol 
voor Paul van der Steen, Margreet, de 
vriendin van Koos, top neergezet door 
Martine de Reuver, en de buren (God 
bewaar je als die op bezoek komen…), 
Peet en Gré Purmer, respectievelijk 
gespeeld door Piet van der Steen en 
Tineke Groot, voor beiden een rol die 
uitstekend bij hen paste.
Het niet al te vlugge kamermeisje, die 
het werk graag aan anderen overliet, 
mooi spel van Nina Zoon, laveerde 
overal tussendoor maar kon ook niet 
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Herenkapper Jan Stuifbergen
Dinsdag  08.00-18.00

Woensdag 08.00-12.30

Tevens maandag 23 december
vanaf 08.00 uur geopend!
Dames, heren, kinderen op afspraak: Tel. 072-5051242 of 06-28865509

Wij wensen u fi jne feestdagen
en een goed geknipt 2014..!

Knipkapster Ingrid Meerman
Donderdag  09.00-18.00

Vrijdag 09.00-18.00

Zaterdag 08.30-17.00

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

HET TUINCENTUM BIJ U IN DE BUURT !

Voor de hobby-tuinders ligt onze
GRATIS VOORJAARSGIDS KLAAR!

In de maand februari

op onze groente-en bloemzaden,
  pootaardappelen en plantuitjes.

VOORJAARSKRIEBELS ??VOORJAARSKRIEBELS ??

15% KORTING15% KORTING

Bescherm
uw planten
tegen vorst!
 

Vliesdoek
• los van de rol
• breedte 4.00 meter
 

Noppenfolie
• los van de rol
• Breedte 2.00 meter

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

info@deburgerijlimmen.nl 
www.deburgerijlimmen.nl

BORRELBOLLEN
De hartige bol voor bij de borrel met de 
volgende smaken: 

Schaal met 50 stuks ....€ 37,50 
Wij wensen iedereen prettige feestdagen 
en een feestelijk nieuwjaar!! 

Bestel nu of kom

31 december naar ons 

terras waar ze vers

gebakken worden!

Cadeaubon Winkeliers  vereniging Limmen:

Een leuk geschenk!
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 inleveringsda-
tum, 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.

SPECIMEN

SPECIMEN

De redactie van de LOV-krant De redactie van de LOV-krant 
wenst u Fijne Feestdagen!wenst u Fijne Feestdagen!

studiowelgraven.nl
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Er was rondom het winkelcentrum 
aan de Vuurbaak een verschuiving in 
ruimtes gekomen. De fysiotherapie-
praktijk alsmede de huisartsen ver-
huisden naar het prachtige Gezond-
heidscentrum aan de Zonnedauw. 
Gall & Gall breidde aanzienlijk uit en 
de huisartsenpraktijk bleek uitermate 
geschikt te zijn om de Gezondheids-
drogist te huisvesten. Intensieve 
gesprekken met Driessen Vastgoed 
b.v., de gemeente Castricum, aanne-
mers etc. heeft geresulteerd in een 
splinternieuw interieur, een totale 
metamorfose. Een licht en ruim op-
gezet winkelconcept met meer dan 
15.000 verschillende artikelen en veel 
accenten op gezondheid, vitamines 
en voedingssupplementen. Dit alles 
tezamen met in huis kennis en goed 
geschoolde medewerkers. Bouwbe-
drijf C. Bos b.v. heeft in een record-
tempo getekend voor de sloop van 
het interieur en het realiseren, uiter-
aard met andere toeleveranciers, van 
deze fraaie winkelruimte. De laatste 
verkoopdag in het oude pand was 
zaterdag 7 december. Om 17.00 uur 
sloot de winkel en begon het inpak-
ken. Op woensdag 11 december werd 
de winkel met feestvertoon en een 
grote ereboog van groen/rode ballon-
nen heropend met een mooie en rui-
me entreepartij aan de Vuurbaak (t.o. 
Bakkerij Bakker en Gall & Gall). Ruime 
parkeergelegenheid langs de Vuur-
baak en op het parkeerterrein verge-
makkelijkt de bereikbaarheid. Op de 
middag van de opening bezocht ik 
het pand en maakte al snel met Ard 
een afspraak in de winkel voor een na-
der gesprek. Het werd een interessant 
gesprek, met raakvlakken naar religie, 
alternatieve geneeswijzen, homeopa-
thie en magnetiseurs. De redactie te-
kende uit zijn mond het volgende op.

Voor je in 2003 in Limmen startte heb 
je ongetwijfeld gestudeerd en daarna 
een werkkring gehad. Was dat al in de 
gezondheidssfeer/drogisterijwereld? 
Welke opleidingen heb je gedaan?

Als basisopleiding heb ik VWO ge-
daan in Hoorn. Vervolgens ben ik in 
Leeuwarden Small Business & Re-
tailmanagement gaan studeren. Dat 
is een opleiding die je klaar stoomt 
voor alle facetten van de handel. Na 
die opleiding heb ik eerst een jaar in-
koopervaring opgedaan bij Superunie, 
de inkooporganisatie voor diverse su-
permarkten, zoals Deen, Dekamarkt, 
Vomar en nog 15 andere. Ondertussen 
had ik met mijn moeder het besluit 
genomen uit te kijken naar een dro-
gist ter overname of een nieuwe loca-
tie. Deze diende zich aan in Limmen!

Zijn er bepaalde eisen van de overheid 
(diploma’s etc.) nodig om je als zelf-
standig drogist te vestigen?
In principe kan iedereen een drogis-
terij starten. Echter voor de verkoop 
van geneesmiddelen dient er iedere 
dag een (assistent) drogist aanwe-
zig te zijn. Pas als door middel van 
diploma’s kan worden aangetoond 
dat voldoende medewerkers bezitten 
over een diploma “vakdrogist” kun je 
de erkenning krijgen om geneesmid-
delen te verkopen. Dit wordt geregeld 
door de Farmacon. Het diploma dient 
iedere 5 jaar opnieuw verlengd te wor-
den om het geldig te houden.

Voelde de overname van de bestaande 
drogisterij in Limmen als een waag-
stuk of wist je dat deze succesvol zou 
kunnen worden? Leefde het idee voor 
een eigen bedrijf al langer binnen de 
familie Aker?
Mijn ouders hebben lange tijd de 
wens gehad om een eigen drogisterij 
te starten. Het is er echter nooit van 
gekomen, aangezien er drie kinderen 
opgevoed dienden te worden en wij 
alle drie studeerden. Het vaste inko-
men van mijn vader was dus zeker en 
erg prettig. Toen ik echter klaar was 
met mijn studie had ik al vrij snel voor 
mezelf bedacht dat ik er wel het type 
voor was. Ik durf wel eens een gokje 
te nemen en zenuwachtig ben ik niet 
snel. Echter in mijn eentje viel het 

niet mee om de winkel te starten en 
zodoende raakte ik met mijn moeder 
in gesprek hierover. Aangezien ze zich 
nog piepjong voelde en ook niet snel 
uit het veld is te slaan, hebben we sa-
men de stoute schoenen aangetrok-
ken en de winkel in Limmen overge-
nomen. Hiermee hadden mijn ouders 
de zekerheid van het inkomen van 
mijn vader en toch hun droom van 
een eigen winkel. Mijn vrouw werkt 
in het ziekenhuis in Hoorn, zodoende 
hebben wij samen ook een extra in-
komen achter de hand. En ja, was het 
een waagstuk? Tja, zekerheid krijg je 
nergens, dat heb ik wel geleerd. Maar 
ik heb mijn studie niet voor niets 
gedaan. Ik had een zeer degelijk ves-
tigingsplaats onderzoek gedaan en 
hieruit bleek dat het toch echt renda-
bel zou moeten zijn. De deal met de 
bank was ook de 1e keer snel voor el-
kaar! Al gauw bleek na het eerste jaar 
dat we het bij het rechte eind hadden, 

we scoorden iets boven de begrootte 
cijfers van het rapport. Perfect gedaan 
dus!

Je memoreerde dat je zeer tevreden 
bent over de eerste 10 jaar Limmen. 
Waar aan denk je dat jullie je succes te 
danken hebben?
Tja, dat is wat lastig te zeggen over je 
eigen zaak, het is beter als anderen 
dat over je zeggen. Maar om toch hier 
iets over te zeggen: ik denk dat we 
veel Limmers hebben gewonnen met 
onze kijk op de genezing van de mens. 
Ik ben door, met name mijn moeder, 
opgegroeid met homeopathie. We 
zijn na het starten van de winkel di-
rect heel veel cursussen gaan doen 
om onze kennis enorm uit te breiden. 
Dit kost wel veel tijd, maar als het je 
interesseert, maakt dat niets uit. De 
kennis gecombineerd met een zeer 
klantvriendelijke benadering doet 
mensen terugkomen naar onze win-
kel denk ik. Uiteindelijk draait een 
winkel ook op de gunning van de 
klant. Als je met een lang gezicht in 
de winkel staat en er valt nooit wat te 
lachen, leeft een winkel niet en komt 
de klant niet meer terug. Als onder-
nemer dien je je klant te verwennen 
en dat is iets wat wij zoveel mogelijk 
proberen te doen in onze winkel.

Met hoeveel medewerkers zijn jullie 
gemiddeld per dag aanwezig en hoe-
veel zijn er in totaal?
In beginsel startten we met 2 mensen 
per dag. Naar mate de tijd vorderde, 
werd dit langzaam aan iets meer, om-
dat we anders het werk niet af kregen. 
Nu staan we vaak met zijn drieën in 
de winkel. In totaal hebben we naast 
onszelf (Ard en Annemieke) nog Mar-
lies, Anita, Eyda, Jeanette en Maaike. 
Dat zijn dus 7 mensen. En af en toe 
gaat mijn vrouw mee naar Limmen. 
Zij heeft samen met mij de cursus 
drogist gedaan. Daarnaast doet zij 
een groot gedeelte van de boekhou-
ding, zodat ik dat niet allemaal in de 
avonduurtjes hoef te doen.

Volgen jullie ook studieprogramma’s 
en/of bijscholingen?
Ja, dat doen we eigenlijk het hele jaar 
door en ook op diverse gebieden. We 
willen graag goed op de hoogte blij-
ven van de ontwikkeling met medicij-
nen maar ook doen we veel bijscho-
ling over voedingssupplementen, zeg 
maar de vitamines. Ook volgen we 
cursussen van bepaalde merken die 
we in de winkel verkopen, zodat je 
heel gerichte informatie over een pro-
duct kunt geven. Daarnaast volgen 
we ook cursussen over huidverzor-
ging om mensen te helpen de juiste 
producten uit te kiezen voor hun spe-
cifi eke probleem. Soms is een combi-
natie van een crème en een voedings-
supplement het beste advies. Of de 

klant dit wil, laat ik als keuze aan de 
klant. Ik zal in principe nooit spreken 
van “moeten” want uiteindelijk be-
paalt de klant zelf wat hij koopt.

In de winkel zie ik heel veel ruimte 
voor duurzaam ontwikkelde, zuivere 
en biologische producten. Zo ook glu-
tenvrije producten. Is dat een belang-
rijk onderdeel van het assortiment en 
is dit groeiende?
Ja, er is een groeiende groep mensen 
die niet meer al die ellendige toevoe-
gingen in het eten kan en wil eten. 
De industrie stopt namelijk heel veel 
toevoegingen in ons voedsel om pro-
ducten langer houdbaar te maken, 
een mooiere kleur te geven en een be-
tere geur etc. Daarnaast wordt er vaak 
gebruik gemaakt van een toevoeging 
om de consument meer te kunnen 
laten eten. Glutomaat, ofwel E621, is 
zo’n vreselijk stofje. Dient nergens 
voor en heeft volgens diverse studies 
alleen maar nadelige bijeffecten. Het 
zit echter bijna overal in. Schandalig 
is dat. Met name omdat dit bekend is 
bij de overheid en voedselindustrie, 
maar het gaat om de winst. In Scandi-
navië is dit stofje al verboden. In Ne-
derland kan en mag alles. Dat heeft 
dus ook zijn nadelige kant. Maar te-
rugkomend op bovenstaande vraag: 
glutenvrij is wel een groeiend assor-
timent maar niet helemaal bepalend 
voor de winkel. Er zijn echter wel veel 
mensen die een glutenallergie heb-
ben en er komen er steeds meer bij.

We spraken ook over homeopathie en 
alternatieve geneeswijzen. Voeren jul-
lie ook een assortiment producten die 
hier in passen?
Dat is eigenlijk de kracht van onze 
winkel. We hebben in vergelijking 
met andere drogisten een, voor veel 
klanten, verbazend groot assortiment 
homeopathie. En wat we niet hebben, 
bestellen we als dat nodig is. Maar het 
gebeurt zeer regelmatig dat iemand 
binnenkomt en vraagt heeft u …., en 
dan een bijzonder product noemt. 
Dan draai ik me om en zoek even 
tussen wat fl esjes en zeg triomfan-
telijk: “Bedoelt u deze”? De glimlach 
die dan ontstaat, geeft veel voldoe-
ning. En soms is het zo dat de klant 
komt met een klacht die al geruime 
tijd aanwezig is. Dan stellen we soms 
een homeopathisch product voor. In 
het begin hadden we vaak de reactie: 
“Daar geloof ik niet in”, waarop ik dan 
antwoord: “Dat hoeft ook niet, als u 
het maar zo en zo inneemt” Waarop 
de klant vaak het antwoord gaf: “Ach 
ja, nu gaat het ook niet over dus we 
proberen het maar”. Als dan zo ie-
mand na 1 of 2 weken terugkomt om 
alleen maar even te melden dat het 
wel “echt lijkt te werken”, dat geeft 
een soort kick die wij erg leuk vinden.

Gezondheidsdrogist Aker 
feestelijk heropend
aan de Vuurbaak!
Op 1 januari 2003 begon de thans 37 jarige Ard Aker, samen met zijn moeder Annemieke een drogisterij aan 
de Kerkweg. Zij namen de gevestigde drogisterij van Apotheker Keppels over. Al snel werd het assortiment 
uitgebreid met reformartikelen waarmee de winkel groeide. Het was voor Ard een schot in de roos. Hij 
voelde zich letterlijk als een vis in het water en wist dat hij dit graag wilde en ook zou kunnen uitbouwen, 
niet wetende dat hij 10 jaar later in een schitterend pand schuin tegenover de “oude” zaak zou komen. Een 
toevallige samenloop van omstandigheden? Misschien wel, maar de mogelijkheid kruiste zijn pad en hij 
wist direct dat dit de oplossing zou zijn voor zijn ruimteprobleem.

Vervolg op pagina 11
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Achterweg 15 
1906 AG  Limmen 
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl

Limmen
Zonnedauw 6d

1906 HA Limmen
072 5325555

info@podotherapielimmen.nl
www.podotherapielimmen.nl

Nijverheidsweg 31j
1851 NW Heiloo
072 5325555
info@podotherapieheiloo.nl
www.podotherapieheiloo.nl

Kijk voor de mogelijkheden
van podotherapie en pedicure

op onze website.
Podotherapie maakt gebruik van vergoeding uit de aanvullende
verzekering, hierbij wordt uw eigen risico niet aangesproken.

     Weet wat je doet

bij pijn aan je voet,

     …enkel, knie,

          heup en rug!

de mogeeeelllliiiijjjjkkhheeeddddeeeennnn
herapie enn ppppeeeeddddiiiccccuurree
onze websittteeee....

t wwwwat j

aaaaaaaannnn jjjjeeee voet,

nnnnkkkkeeellll,,,,  kkkknnnniiiieeee,,,,

heeeeuuuupppp  eeeennnn rrrruuuggg!!

in
w

Wij wensen

iedereen

fi jne feestdagen

en een gezond

2014!

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Secondlife cartridges voor uw printer. 
Goedkoper dan origineel en meestal met meer 

inkt. Vele soorten op voorraad en de rest
kunnen wij eventueel bestellen!

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf

Tevens gazon aanleg
Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen  
www.gebrmin-limmen.nl

Als kwaliteit een rol speelt..

06-22509530

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org... Zorgeloos wonen
met een passende
hypotheek!

Wij wensen u
Fijne Feestdagen

en een Voorspoedig
en Gezond 2014

Angelique, Alice, Cor, Els en Wil

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN

TELEFOON 072 - 505-17-51

Kijk op:
www.aannemersbedrijfjonker.nl

Fijne feestdagen en een goed, gezond en inspirerend 2014!
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Toen de voormalige dokterspraktijk 
in beeld kwam, was dat “een lot uit 
de loterij” en de deal snel gemaakt? Er 
stond een ingrijpende verbouwing te 
wachten, gaf dat nog hoofdbrekens? 
Haha, dat lot uit de loterij daar waren 
we het binnen de familie snel over 
eens, deze kans moesten we grijpen! 
Maar het hele traject wat er daarna 
achteraan kwam, duurde veel langer 
dan we gedacht hadden. Dat had ook 
zijn redenen, want voordat we er een 
winkel van mochten maken, moest er 
nog heel wat gebeuren.
Sowieso hadden we van de gemeente 
een bestemmingswijziging nodig en 
we wisten al direct dat we de ingang 
aan de kant van de Vuurbaak wilden, 
omdat dit veel logischer is. Pas toen 
we dit allemaal voor elkaar hadden, 
kon ik met mijn investeringsplan naar 
de bank. Vanaf dat moment ging het 
heel snel. Met de bank waren we er zo 
uit.
We hebben uiteindelijk voor Bouw-
bedrijf Bos gekozen om de verbou-
wing te laten doen. Ik heb samen met 
mijn vader de indeling van de winkel 
opnieuw gemaakt, nadat we diverse 
collega-winkels hebben bekeken en 
bestudeerd. Ook heeft mijn vader 
vanuit zijn vorige beroep grotendeels 
de verhuizing op zich voorbereid. We 
wilden dit zo soepel mogelijk laten 
verlopen, zonder veel dagen dicht te 
moeten. Met de hulp van veel familie 
en vrienden is dit goed gelukt.

Heb je nu een aanzienlijk aantal meer 
m2 tot jullie beschikking?
Ja, de nieuwe winkel is aanmerkelijk 
groter. In de vorige locatie zaten we 
tegen de 200m2 aan; nu hebben we 
bijna 300m2! Dat is een beste vooruit-
gang. En dat mocht ook wel want we 
begonnen aardig krap in ons jasje te 
zitten. Dit is heerlijk, alles lekker uit-
gebreid en ruim ingedeeld.

Opvallend is het vele daglicht in de 
winkel, is dat prettig? Waren de ramen 
er al of een bewuste keuze voor het 
toelaten van veel daglicht? 
Ja, dat het zonnetje naar binnen kan, 
vind ik werkelijk één van de mooiste 
onderdelen van de winkel. Als de zon 
naar binnen schijnt, geeft dat zoveel 
licht dat je de lampen niet meer aan 
zet. De ramen zaten er al wel in, maar 
sommige waren afgedicht. We heb-
ben alle ramen “open” gemaakt om 
zoveel mogelijk licht binnen te krij-
gen. Dit is aardig geslaagd.

De ruimte tussen de schappen is heer-
lijk ruim, je kunt je gemakkelijk bewe-
gen, is dit breder dan in de oude zaak. 
Is de routing ook een vast patroon?
Ja, zeker. Daar hebben we bewust 
voor gekozen. Dit pand is 3 meter 
breder dan het vorige. We hebben ge-
probeerd de paden zo breed te maken 
dat rolstoelen en kinderwagens er 
ook met gemak tussen door kunnen 
rijden. We hebben natuurlijk wel te 
maken met enkele dragende pilaren, 
maar ik vind dat die goed verwerkt 
zijn in de winkel en niet extreem sto-
rend aanwezig zijn. Ze kunnen toch 
niet weg. Ik kan niet zeggen dat er een 
dwingend karakter in de routing zit. 
Uiteraard wil je wel graag dat mensen 
de hele winkel doorlopen en zo veel 
mogelijk zien. Dit leidt vaak tot meer 
impulsaankopen. Het mag echter niet 
storend zijn voor de klant want an-
ders gaat deze zich eraan ergeren en 
werkt het averechts.

Zie je deze locatie, met de ingang aan 
de Vuurbaak, als een duidelijke ver-
sterking van het winkelaanbod binnen 
het winkelcentrum?
Absoluut. De Vuurbaak heeft nu meer 
“smoel”; mensen die binnen komen 
zeggen ook nu al dat het veel meer 
op een winkelcentrum lijkt en dat het 

veel gezelliger oogt en meer uitstra-
ling heeft. Dat wordt straks alleen nog 
maar beter als we ook de pui hebben 
afgerond met alle borden en signings.

Aan wie was de eer om het nieuwe be-
drijf te openen?
Haha, dat heeft één van mijn beoogde 
opvolgers gedaan, mijn jongste zoon, 
Olaf. Aangezien hij nog maar 3 is, had 
hij nog vrij van school. Hij is helemaal 
niet verlegen, dus hij vond het nog 
leuk om te doen ook!

Heb je niet overwogen om in Limmen 
te gaan wonen, je dagelijkse reistijd is 
toch aanzienlijk?
Die vraag is me vaak gesteld. Het is 
eigenlijk zo, dat ik samen met mijn 
vrouw, vlak voordat de winkel in beeld 
kwam een huis gekocht heb met een 
starterssubsidie. We konden deze 
subsidie alleen houden als we daar 
5 jaar zouden blijven wonen. En voor 
die tijd om was hadden we reeds onze 
eerste zoon en werd verhuizen steeds 
lastiger. Voordeel is, dat als ik niet op 
mijn werk ben, ik ook echt thuis ben. 
Maar we hebben het er nog steeds wel 
eens over.

Terwijl wij na ons gesprek nog een 
“rondje” door de mooie zaak maken, 
waar de heerlijke vloerverwarming 
voor een uiterst aangenaam gevoel 
zorgt, komen er nog spontaan klan-
ten met bloemen aan. Dat geeft een 
warm gevoel voor Ard, Annemieke en 
hun team en is een duidelijk teken van 
waardering. Ik spreek nog met enkele 
bezoekers in de winkel en niemand 
kan zich meer voorstellen dat dit kort 
geleden ooit de spreek- en behandel-
kamers van de doktoren waren, laat 
staan dat hier in de zestiger jaren nog 
tulpen en hyacinthen geteeld werden.
Gezondheidsdrogist Aker is een aan-
winst voor dit punt. Een jonge onder-
nemer met durf en visie. Heel veel 
succes!

Kees G. Kroone

Gezondheidsdrogist Aker feestelijk heropend aan de Vuurbaak!
Vervolg van pagina 9

Op de Algemene Ledenvergadering 
van het CDA Castricum is de lijst-
trekker voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van 19 maart 2014 geko-
zen. Het is de heer Wim Swart, de 
huidige fractievoorzitter van het 
CDA Castricum.
  
Wim Swart leidt op dit moment de 
CDA-fractie die met 3 personen in de 
raad is vertegenwoordigd. In zijn toe-
spraak benadrukte Wim dat de fractie 
in de afgelopen periode veel zaken 
heeft kunnen doen. Hij zegde de le-
den toe samen met de andere kandi-
daten zich deze periode weer te willen 
inzetten voor een duurzaam Castri-
cum. Een gemeente waar het goed is 
om te wonen. Een gemeente waar het 
sociaal beleid eerlijk en rechtvaardig 
zichtbaar zal zijn. Een gemeente met 
een gezonde fi nanciële portemonnee.
In dezelfde vergadering is ook is het 
verkiezingsprogramma voor de ge-
meenteraadsverkiezingen vastge-
steld. De besproken aanpassingen 
worden door het bestuur verwerkt. 
Zodra dat is gebeurd zal het program-
ma bekend worden gemaakt.
De titel van het programma zal zijn: 
“SAMEN KUNNEN WE MEER”, daarmee 

Persbericht CDA

Leden kiezen Wim Swart 
als CDA-lijsttrekker

onderstrepend dat mensen die samen 
willen werken het meeste voor de ge-
meente kunnen bereiken.
In het programma zijn 5 thema’s 
uitgewerkt, waaronder het sociaal 
beleid. Daarnaast zijn voor de afzon-
derlijke kernen specifi eke acties en 
wensen opgenomen. Kortom, er zijn 
grote stappen gemaakt in aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen. 
Op 14 december 2013 zal de kandida-
tenlijst verder worden vastgesteld.

Uitslag 3e Trekking Sinterklaasaktie LOV
09-12-2013

***Hoofdprijs:  Waardebon twv. € 500,00 
Kroone & Liefting *** gewonnen door:
Anouk van de Brink, Brugstraat 30 Limmen

1x L.O.V. Bon twv € 100,00 gewonnen door:
Lianne Koning  du Peyroulaan 1   Limmen

3x L.O.V.Bon twv € 50,00 gewonnen door:
J.Zonneveld  Kieftenland 58  Limmen
H.Van Eekeren  Meidoornlaan 28  Limmen
Fam.van den Berg  Kieftenland 18  Limmen

10x L.O.V. Bon twv € 20,00 gewonnen door:
Fam. Hof  Middenweg 8  Limmen
Fam.Metselaar  de Wieken 12  Limmen
El den Breejen  de Wieken 13  Limmen
F.W.Boersen  Rooinap 1  Limmen
J.van der Peet  Hogeweg 160  Limmen
J.Veldt  Zomerschoon 73  Limmen
Trudy Bos  Rijksweg 98  Limmen
Meike Groot  Tormentil 8  Limmen
Fam. Schilder  Visweg 47  Limmen
Ria Spierings  Zeekamplaan 1  Heiloo

10x L.O.V.Bon twv € 10,00 gewonnen door:
Ingrid Mooij  uitgeesterweg 37  Limmen
Fam. Weijers  Middenweg 14  Limmen
Sandra Snel   Bloemenhof 13  Limmen
Fam.Kuijper  Molenweg 22  Limmen
Fam.Bakker  de Omloop 6   Limmen
Ineke Commandeur  D.d.weg 22  Limmen
Riet van de Burg  Vaartkant 4   Limmen
F.Hageman  Hogeweg 42A  Limmen
W.F.Groot  Oosterzijweg 6A  Limmen
T.Duin  Bartigon 22  Limmen

Uitslag 2e Trekking Sinterklaasaktie LOV
02-12-2013

*** Hoofdprijs: Luxe gevulde WIJNMAND van 
GALL & GALL*** gewonnen door:
S.R.Kooy, Zomerschoon 16  Limmen

1x L.O.V. Bon t.w.v. € 100,00 gewonnen door:
G.Koet, westerweg 12 Limmen

3x L.O.V.Bon t.w.v. € 50,00 gewonnen door:
F.Groot, Keizerskroon 17  Limmen
W.Pepping, Veenpluis 12  Limmen
Anita Seignette, Roelat 27  Limmen

10x L.O.V. Bon twv € 20,00 gewonnen door:
J.Vet, Rooinap 13  Limmen
Fam.Adrichem, Nesdijk 1  Limmen
Corrie van der Steen, Bartigon 8  Limmen
Peter Groot, Westerweg 84  Limmen
P.E.Winder, B.N.straat 14  Limmen
Mirjam Nijman, Ratelaar 7  Limmen
Margret Castricum, Ratelaar 3  Limmen
D. Meegdes, D.D.weg 85  Limmen
Anja Metselaar, De Wieken 61   Limmen
Luna Borst, Ratelaar 10  Limmen

10x L.O.V.-bon t.w.v. € 10,00 gewonnen door:
L.Kroon, Helmar 11  Limmen
R.Winder, Middenweg 18  Limmen
G.A.van der Graaf, Sportlaan 2  Limmen
A.van Vegten, Zomerschoon 61  Limmen
E.J.Al-Fatels, Koningsdam 71  Limmen
P.Pepping, Middenweg 32  Limmen
J.Admiraal, Het Achtkant 32  Limmen
Jan Twisk, Zonnedauw 21  Limmen
H.Pepping, Kerkweg 36  Limmen
Fam.Geutjes, Visweg 2B  Limmen

 

Uitslag 1e Trekking Sinterklaasaktie LOV
25-11-2013

***Hoofdprijs: I PAD mini*** gewonnen door:
K.Beers, Schoollaan 13 Limmen

1x L.O.V. Bon t.w.v. € 100,00 gewonnen door:
Fam.van de Kleij, Sportlaan 12 Limmen

3x L.O.V.-bon t.w.v. € 50,00 gewonnen door:
Jolanda Admiraal, Westerweg 56 Limmen
L.Krook , Molenweg 35 Limmen
A.C. Koot, D.D.weg 19 Limmen

10x L.O.V.-bon t.w.v. € 20,00 gewonnen door:
J.Winder, Westerweg 32 Limmen
A.Kruidenberg, Hogeweg 122 Limmen
E.Knijn, B.van Zuylenlaan 36 Castricum
M.A.Aberkrom, M.Krusemanpark 43 Heems-
kerk
Kerssens, Pagenlaan 21 Limmen
Sabine Metzelaar, Ken.merstraatweg 85 
Alkmaar
Rina Pepping, Binnengeest 37 Akersloot
Perry Rotteveel, B.N.straat 50 Limmen
M.Pepping, Molenweg 101 Limmen
Marga Zomerdijk, D.d.weg 101 Limmen

10x L.O.V.-bon t.w.v. € 10,00 gewonnen door:
Stina Hof, Theebos 4 Limmen
Fam. Burgering, Vredeburglaan 2 Limmen
Fam.Nijman, van Alkemadelaan 21 Limmen
M.Groheman, Wilhelminaplein 5 Akersloot
K.Schouten, Achterweg 15A Limmen
S.Glorie, Enterij 29 Limmen
Brandjes, D.d.weg 94 Limmen
Dirk van Sligterhorst, Fortuna 7 Limmen
A.Smak, Brugstraat 20 Limmen
Sven Kerssens, Visweg 48A Limmen

(Prijswinnaars hebben inmiddels persoonlijk bericht gekregen)

Volledige uitslag Sinterklaasaktie LOV 2013
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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.

Dampegheestlaan 19 , 1906WB
T   (0)72 743 1703
M  (0)6 22 666 406
 I    www.voetverzorging-michelle.nl   

Voor een heerlijke pedicure behandeling

Behandelen likdoorns en schimmelnagels

Nagelreparaties

Gelnagels en nagels lakken

Cadeaubonnen

...Ontwerp

...Drukwerk

...Websites

Informeer naar onze
aantrekkelijke tarieven!

studiowelgraven.nl

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

Anne Mare van Linde
R E I S A D V I E S  .  B O E K E N  .  S E R V I C E

R E I S R E G I S S E U R

Tijdens de feestdagen maakt u de eerste plannen voor een 
volgende reis. Waar wilt u in 2014 naar toe en wat zijn de 
nieuwste trends en bezienswaardigheden? Vraag het uw 
persoonlijke Reisregisseur!

Reisregisseur Zonvaart 
Anne Mare van Linde 

088-0660897 
info@reisregisseur.nl 
www.reisregisseur.nl 
www.indonesieregisseur.nl 

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

Dusseldorperweg 105
072 505 24 56

Wij wensen alle mensen
   fi jne feestdagen en
      een warm & sfeervol 2014 
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Een keuze enquête op de facebook-
pagina van ‘ Je bent Limmer als……’ 
liet zien dat ruim 90% van de mensen 
Nelson Mandela in kurk wilde zien en 
niet Michael Jackson of James Bond.
Zo gezegd, zo gedaan de foto werd 
uitgezocht, het ontwerp werd ge-
maakt, de foto werd op een houten 
onder plaat geprint en Limmen Ludiek 
kon van start. Op zondag 1 december 
werd na 2 weken hard werken het 
portret van Nelson Mandela afgerond 
door John Scheepmaker en Andre 
Koopman. 4 dagen later op 5 decem-
ber werd de wereld opgeschrikt door 
het overlijden van Nelson ‘Madiba’ 
Mandela. 

Hierdoor werd het Nelson Mandela 
kurkenmozaïek van Limmen Ludiek 
opeens ongewild wel heel actueel. ‘ 
Onze Limmen Ludiek facebookpagina 
ontplofte bijna met positieve bericht-
jes en likes. Het kurkenportret van 
Nelson Mandela werd in een mum van 
tijd gezien door ruim 2000 facebook 
bezoekers’ zegt vicevoorzitter Andre 
Koopman. ‘ Maar we kunnen nog wel 
wat meer LIKES gebruiken op onze 
Limmen Ludiek facebookpagina. De 
teller staat nu op 375 LIKES op www.
facebook.com/stichtinglimmenlu-
diek en we zouden dolgraag door de 
500 grens willen voor het einde van 
het jaar.’  Neem maar eens een kijkje 
op deze ludieke facebookpagina en 
blijf zo op de hoogte van alle nieuw-
tjes en weetjes.

De Telegraaf en het Parool pikten het 
nieuws over het kurkenportret van 
de mannen en vrouwen van stichting 
Limmen Ludiek via de sociale media 
ook op. En natuurlijk hing RTV N-H 
ook gelijk aan de telefoon. Alle lo-
kale kranten hebben ruim aandacht 
besteed aan de Nelson Mandela van 
Limmen Ludiek in kurk.

Mandela in de Corneliuskerk
Het kurkenportret van Nelson Mande-
la heeft de ijskoude bedrijfshal aan de 
Jan Valkeringlaan in Limmen verlaten 
en een eervolle warme plek gekregen 
in de Corneliuskerk te Limmen. 
‘Natuurlijk zei ik gelijk ja toen de 
vraag kwam of Nelson Mandela in 
de kerk mocht staan ‘ zegt Pastor Jo-
han Olling van de Corneliusparochie. 
‘Deze afbeelding van Nelson Mandela 
staat de komende weken prominent 
in de Corneliuskerk. Een eerbetoon 
aan een mens die ons geleerd heeft 
wat het betekent vergevingsgezind 
te zijn. Nelson Mandela is op 95 jarige 
leeftijd overleden. Hij heeft ruim 27 
jaar gevangen gezeten omdat hij ‘de 
apartheid’ bestreed. Het lukte hem 
om tijdens zijn gevangenschap in de 
meest vernederende situaties zijn 

waardigheid te bewaren. Hier door 
groeide er zelfs een band tussen de 
gevangenen en de bewakers. Na zijn 
vrijlating toonde hij een ongekende 
vergevingsgezindheid. Na meer dan 
10.000 dagen als gevangenen te heb-
ben vastgezeten, werd hij in 1994 pre-
sident van Zuid Afrika. In 2000 tijdens 
een gesprek met Oprah Winfrey zei 
Nelson Mandela daarover: “Als ik niet 
naar de gevangenis had gehoeven, 
dan was het me nooit gelukt om de 
moeilijkste taak van mijn leven te ver-
vullen. Mijzelf veranderen.” Laten we 
deze bijzondere man niet vergeten. 
Want hij heeft ons geleerd dat als het 
gaat om een betere wereld niet alleen 
de wereld om ons heen te veranderen, 
maar vooral onszelf te veranderen. 
Nog een uitspraak van hem is: “Een 
dapper mens is niet hij die geen angst 
voelt, maar hij die zijn angst weet te 
overwinnen.” Aldus Pastor Johan Ol-
ling.

Bestuur Limmen Ludiek draait op 
volle toeren
Maar eerst moest er natuurlijk iets 
gemaakt worden waar het portret van 
Nelson Mandela mooi en veilig op zou 
kunnen staan. Jack Burgering dook 
achter de tekentafel en knutselde een 
schitterende ‘Schildersezel’ in elkaar. 
Stevig, degelijk en functioneel. Daar-
naast is Jack nu ook al druk bezig, sa-
men met een hele groep techneuten 
uit Limmen, om na te denken over het 
platform waar het mozaïek van 160 
m2 op moet komen te staan. Met 4 
bestuursleden werd Nelson Mandela 
heel voorzichtig, alle kurken liggen 
namelijk los op het ontwerp, naar de 
Corneliuskerk gebracht. Voetje voor 
voetje, meter voor meter.

Voorzitter Kees de Jong en Andre 
Koopman onderhouden de goede 
contacten met de gemeente Castri-
cum. Regelmatig worden er bezoe-
ken afgelegd naar elkaar om zo Bur-
gemeester Toon Mans en Wethouder 
Bert Meijer op de hoogte te brengen 
van de laatste Limmen Ludiek ontwik-
kelingen.

Ook de overige bestuursleden zijn 
achter de schermen hard aan het 
werk voor het event van 2015. Wouter 
Valkering is bv samen met Hank Lem 
drukdoende om de website van Lim-
men Ludiek om te bouwen naar een 
mooie nieuwe website die dan straks 
ook weer helemaal van deze tijd is. 
Gitta Beentjes en Suzanne van Kaam 
zijn alle 2 bezig met het nalopen van 
alle kurkentips in het land en natuur-
lijk ook te regelen dat ze naar Limmen 
komen. ‘ Dit is een behoorlijke klus 
kunnen we melden’ zegt Suzanne van 
Kaam.

Inmiddels is het bestuur van Lim-
men Ludiek compleet gemaakt met 
de komst van Liesbeth Rood als het 
7de  bestuurslid. Het volledige be-
stuur bestaat inmiddels uit; Kees de 
Jong (voorzitter), Gitta Beentjes (se-
cretaresse), Wouter Valkering (pen-
ningmeester), Andre Koopman (vice-
voorzitter), Jack Burgering (techniek), 
Suzanne van Kaam (Algemeen) en 
Liesbeth Rood (Algemeen).

Culinaire avond
De eerste 80 reserveringen voor deze 
unieke gastronomische entertain-
ment avond (dinsdag 2 juni 2015 ) zijn 
binnen. Na het succes van 2010 is het 
de verwachting dat het niet lang zal 
duren voordat deze avond ook volle-
dig volgeboekt zal zijn. In 2010 geno-
ten ruim 300 gasten van deze avond. 
Als u er ook bij wilt zijn met een tafel 
met 10 familieleden, vrienden, colle-
ga’s of buren (€ 85,- p.p. all inclusive) 
dan kunt u een e-mail sturen naar
culinair@limmenludiek.nl.
Restaurant ’t Eethuysje en Restaurant 
Apicius hebben inmiddels al toege-
zegd te komen koken in Limmen. ‘En 
we hebben nog een paar leuke restau-
rants op het oog om te benaderen’ 
zegt Gitta Beentjes.

Sorteeravond 17 januari
Vrijdagavond 17 januari om 19.00 zul-
len de deuren van ‘ DE KURKENHOF’ 
opstaan voor alweer de 4de kurken 
sorteer sessie. ‘ De laatste sorteer ses-
sie in november was zeer succesvol en 
gezellig. De komst en de hulp van de 
Raad van Elf van De Uylenspieghels 
was een grote verrassing voor ons’ 
zegt Kees de Jong. 

‘Andere clubs, verenigingen of buur-
ten zijn op deze manier ook van harte 
welkom om ons een paar uurtjes te 
komen helpen’ zegt Gitta Beentjes. 
Meld je aan op info@limmenludiek.nl 
en kom gezellig langs de 17de januari.

Hulp van prikploegen nodig
Langs deze wil stichting Limmen Lu-
diek ook graag en oproep doen naar 
alle voormalige en / of nog steeds 
bestaande prikploegen om contact 
met hen op te nemen. ‘ Zoals iedere 
Limmer weet is een bloemen mozaïek 
maken niet voor een ieder weggelegd. 
En een levensecht gelijkend portret 
van iemand die iedereen ook nog 
eens kent al helemaal niet. Hier moet 
je feeling, geduld en ervaring voor 
hebben’, zegt Andre Koopman. Lim-
men Ludiek komt daarom heel graag 
in contact met mannen en vrouwen 
die ervaring hebben met het maken 
van een Bloemen mozaïek in de vorm 
van een portret. ‘ We hebben zeker 10 
kurken ploegen van 8 personen nodig 
die allemaal 10 een uniek onderdeel 

EINDEJAARSSHOW
KLEVERLAAN

OCCASION

SHOW

TEL.: 072 505 75 15

(*1 JAAR UITGESTELDE BETALING TOT DECEMBER 2014)

TOT €2500,- INRUILKORTING OF 
50% UITGESTELDE BETALING* OF
12 MAANDEN GARANTIE OP ALLE
BEST CAR SELECTION OCCASIONS

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

RENAULT GRAND SCENIC 2.0-16V 7-PERS. 11.850
Grijs met., Airco, Audio, Cruise, LMV, 
2008, 74.000 km. 
TOYOTA RAV4 2.0 VVTi X-Style 156 pk 25.950
Grijs met., Airco, Cruise, Alcantara, Navi, 
2012, 75.000 km.           
MERCEDES-BENZ B200 AUTOMAAT  15.950
Zwart, Airco, COMAND Navi, Cruise, LMV, 
2007, 65.000 km.                                        
SEAT ALTEA 1.6 COMFORT STYLE 12.950
Grijs met, Airco, Cruise, Trekhaak, 
2008, 44.000 km.   

PEUGEOT 508 1.6THP WAGON 156 pk   21.950
BlueLease Exec.
Bruin met., Airco, Cruise, Navi, Trekhaak., 
2012, 71.000 km.   

Ode aan Nelson Mandela in kurk
LIMMEN - ‘ Puur toeval ‘ zegt voorzitter Kees de Jong van stichting 
Limmen Ludiek. ‘ Dit hebben we natuurlijk nooit voorzien. De keuze 
voor Nelson Mandela voor ons test mozaïek was er 1 op basis van diep 
respect voor de man die heel veel voor Zuid Afrika en wereld heeft 
betekend.’

van het grote mozaïek voor hun reke-
ning zullen moeten gaan nemen. Alex 
Stuifbergen is al met het ontwerp be-
zig voor het mozaïek van 2015. Met 
Mandela hebben we gezien dat het 
haalbaar en uitvoerbaar is mits er in 
iedere ploeg minimaal 2 mensen zit-
ten die portretten kunnen maken’. 
Geïnteresseerden kunnen een e-mail-
tje sturen naar andre@limmenludiek.
nl . De bedoeling is om in de loop van 
2014 een keer een infoavond te beleg-
gen om samen de tactiek te bepalen 
en de kurkenploegen in de basis ook 
al een beetje samen te stellen.

‘Ik wil alles en iedereen die nu al voor 
Limmen Ludiek aan de gang is super 
bedanken voor hun geweldige inzet 
van 2013. Als dit de voorbode is van 
2014 en 2015 dan gaat het event een 
groot succes worden. Alleen doen we 
niets, met elkaar kunnen we alles’, 
zegt Kees de Jong.

Een laatste tip van Kees: GOOI GEEN 
KURK WEG TIJDENS DE FEESTDAGEN!!

Wij wensen iedereen
Prettige Kerstdagen

en een
veilig & gezond

2014
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Opvallend
           aanwezig...

studiowelgraven.nl

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

Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880

Baileys
Irish cream
70 cl.  16.99 13.99
Licor 43
Vanille likeur
70 cl.  18.99 15.99
Disaronno
Amaretto
70 cl.  17.29 13.99
Ketel 1
Graanjenever
100 cl.  15.59 13.49
Johnnie Walker
Scotch Whisky
100 cl.  23.99 16.99
La Palma - Wijn uit Chili
- Chardonnay
- Merlot              6.49 4.99

Kerstknallers: • Loodgieterwerkzaamheden
• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk

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

Uw kind voelt zich bij ons thuis
Een geruststellende gedachte: bij Forte Kinderopvang voelt uw 
kind zich helemaal thuis. Bij ons staan deskundige en betrokken 
medewerkers voor uw zoon of dochter klaar, die zorgen voor  
een veilige omgeving en een stimulerende sfeer. Maar van  
Forte Kinderopvang mag u meer verwachten. Door het rijke  
aanbod van activiteiten, toegespitst op leeftijd en belangstelling 
van uw kind, is bij ons veel ruimte om de wereld te ontdekken!

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Kinderdagverblijf Eigen Wijs, Lage Weide 1B, Limmen
BSO Het Avontuur, Lage Weide 2, Limmen
BSO Hogeweg, Hogeweg 55, Limmen

Kom kijken en kennismaken!  
Kijk op www.fortekinderopvang.nl of bel 0251-658058

Forte Kinderopvang 
Thuis in Limmen

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

Prettig
e Kerstdagen

en een

gelukkig en gezond 2014!

Slijterij R. Booms
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AANVRAAGFORMULIER        

  
 
Mijn voorkeur gaat uit naar:  
O Ambassadeur,  

 Als Ambassadeur draag ik minimaal 250 euro bij en krijg daarvoor tal van privélegers zoals, één 
overnachting voor twee personen in Hotel het Oude Raadhuis te Castricum of één overnachting voor 
twee personen naar een van de door u gewenste Fletcher Hotels (inclusief ontbijt). Deze overnachting 
voor twee personen is, binnen afgesproken termijn, overdraagbaar en kan vrijblijvend aangeboden 
worden aan bijzondere zaken relaties of aan familieleden. Daarnaast krijg ik ook de “Vriendenpas”* welke 
recht geeft op tal van kortingen in binnen- en buitenland. 

 
O VIP-Member van de “Club van 100”,  
 Als VIP-Member van de club van 100 draag ik minimaal 100 euro bij en word ik regelmatig uitgenodigd 

voor business bijeenkomsten die door het bestuur worden georganiseerd. Daarnaast krijg ik ook de 
“Vriendenpas”* welke recht geeft op tal van kortingen in binnen- en buitenland. 

 
O Vriend van Dampegheest,  
 Als Vriend van Dampegheest krijg ik tegen betaling van € 19,95 een “Vriendenpas”* Met deze 

“Vriendenpas” kan ik honderden euro’s kassa korting krijgen in binnen- en buitenland.  
 
Attentie: lokale ondernemers die aan de ondersteuning van de “Vriendenpas” meedoen zijn te herkennen aan het 
CC-Logo aan de voorgevel van het gebouw.  
  
Mijn persoonlijke gegevens zijn: 
 
Voorletters :       O  Dhr  O  Mevr 

Achternaam : 

Straatnaam : 

Huisnummer :      Toevoeging : 

Postcode :      Woonplaats : 

Telefoon : 

E-mail : 

Bankrekeningnummer : 

Ik betaal contant O 

Ik betaal per bank O  
 
Als u het bedrag heeft overgemaakt naar de Rabobank rekening 1754.97.036 tnv Stichting Vrienden van 
Dampegheest, krijgt u de “brief van aanmelding” én de “Vriendenpas” persoonlijk toegestuurd. 
 
Inleveradres aanvraagformulier : secretaris, Stichting Vrienden van Dampegheest, p/a Hogeweg 31,  
1906 CB Limmen.   
 
Attentie: uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt. 
 
* De “Vriendenpas” is een kortingskaart welke in samenwerking met CarCard Europa B.V. door de Stichting 

“Vrienden van Dampegheest” wordt uitgegeven, herkenbaar aan het CC-logo.  
  

               

Stichting Vrienden van Dampegheest. 
 
De stichting “Vrienden van Dampegheest” stelt zich ten doel: een 
financiële bijdrage te leveren voor het openhouden van het 
zwembad Dampegheest te Limmen.  
 
De stichting tracht dit doel te bereiken door financiële ondersteuning 
te bieden in het onderhoud en exploitatie van dit mooie en gewilde 
zwembad en buitensport accommodatie, in brede zin des woord, 
door middel van het verwerven van gelden en goodwill.  
 
Dit initiatief en de doelstelling van deze stichting ondersteun ik van 
harte en wil graag lid worden van de stichting “Vrienden van 
Dampegheest”.  

Informatie kortingen : www.carcard.nl 
Algemene informatie : www.vriendenvandampegheest.nl 
Contact : info@vriendenvandampegheest.nl 

Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs ver-
sieren de kinderen de grote houten 
kerstboom met zelfgemaakte kerst-
versiersels. De dagen voor kerst wordt 
de lunch op een feestelijk manier op-
gediend, waarbij de kinderen gezellige 
kerstliedjes zingen. In de week voor 
kerst maken de kinderen weer samen 
met hun ouders kerststukjes bij Eigen 
Wijs, wat inmiddels is uitgegroeid tot 
een gezellige traditie.  

Ook Peuterspeelzaal Klein Duimpje 
laat de gezellige kersttijd niet zomaar 

aan zich voorbij gaan. Ook daar gaan 
de kinderen aan de slag met zelf te 
knutselen kerstversieringen en zijn er 
mooie lichtjes te vinden. In de laatste 
week voor de kerstvakantie gaan de 
peuters gezellig rond de kerstboom 
zitten en wordt er een kerstcakeje 
gegeten met gezellige liedjes op de 
achtergrond.

Bij BSO Het Avontuur zijn er in de 
kerstvakantie weer allerlei leuke ac-
tiviteiten gepland. Zo worden er vo-
gelhuisjes getimmerd en volgen de 

Jeugdvisser Quinten Oudendijk wilde 
graag iets doen voor 3 FM Serious Re-
quest. Hij besloot een viswedstrijd te 
gaan organiseren om zo veel geld op 
te halen. Zijn eigen visclub, Samen 
Beet, doet dit al enige jaren met suc-
ces, en dus was de logische stap dat 
Quinten het bestuur benaderde. En 
zo kon het gebeuren dat hij samen 
met zijn vader en met secretaris Peter 
van der Heijdt een plan uitwerkte om
€ 250 te gaan verdienen. Al snel bleek 
het best een heleboel werk en de ta-
ken werden verdeeld. Overal openden 
de deuren zich voor Quinten en zijn 
plan. Een prijzentafel werd al snel 
gevuld, voor de snert na afl oop bleek 
slagerij Snel te zorgen.

De bovenregionale bond Sportvis-
serij Midwest Nederland adopteerde 
het plan en zo kon Quinten over een 
groep vrijwilligers beschikken en 
ging de actie landelijk Facebook op. 
Aandacht is leuk maar er moeten 
natuurlijk ook deelnemers en geld 
komen. Via lokale en regionale con-
tacten werden 40 vissers geworven, 
die voor € 10 konden meedoen en 
snert eten. De jeugd mocht zelf spon-
sors zoeken, dat liep als een trein. Via 
de Facebook-groep “je bent Limmer 
als…” wist half Limmen wat er stond 
te gebeuren, dit heeft ongetwijfeld 
geholpen om wat donaties los te krij-
gen. Zelfs de politiek kwam met spon-
soring en zo kon het gebeuren dat het 
sponsorgeld na de wedstrijd al op

Gezellige Kerst bij Forte 
Kinderopvang
De kinderen van alle vestigingen van Forte Kinderopvang in Limmen 
bereiden zich voor op een heerlijke, maar vooral ook creatieve en cu-
linaire kerst! Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs, buitenschoolse opvang 
Het Avontuur en Hogeweg en peuterspeelzaal Klein Duimpje zijn alle 
kinderen al druk in de weer voor Kerstmis.

Stichting “Vrienden van Dampegheest” heeft al aardig 

wat Ambassadeurs, VIP-Members en Vrienden 

mogen begroeten, Deze mensen en bedrijven 

willen wij hierbij dan ook hartelijk bedanken 

voor de nodige steun!! Mocht u nu denken 

“Ik wil graag steunen”, dan kunt u 

contact met ons opnemen 

via onze website: 

www.vriendenvandampegheest.nl!! 

kinderen een workshop Hip Hop dan-
sen. Ook staan er weer verschillende 
leuke uitstapjes op het programma 
en zullen de kinderen zich bezig hou-
den met het bakken van overheerlijke 
lekkernijen, zoals kersthapjes, appel-
fl appen en oliebollen. Bij de BSO zijn 
tijdens de kerstvakantie alle kinde-
ren in de basisschoolleeftijd welkom: 
ook als ouders alleen opvang tijdens 
schoolvakanties nodig hebben. Daar-
naast is het altijd mogelijk om, naast 
de reguliere opvang, ook extra op-
vangdagen af te nemen.

Samen met de kinderen en hun ou-
ders maken de medewerkers van 
Forte Kinderopvang er een fantastisch 
kerstfeest van!  

3FM Serious Request 
viswedstrijd in Limmen

€ 1559 (!) stond, terwijl er nog de no-
dige giften moeten komen!
Handy Fish uit Heiloo gaf 10 hengels 
voor de vissers die nog geen goede 
hengel hadden. Hiermee werden en-
kele kinderen en volwassenen ver-
blijd. Ook brak een deelnemer tijdens 
de wedstrijd zijn hengel en kon hij 
verder vissen met een Handy hengel. 
De gasten van 3 FM, DJ Roosmarijn 
en zangeres Giovanca, visten een half 
uurtje mee en werden ter plekke ge-
fi lmd door RTV Noord-Holland. De 
wedstrijd was zelfs live op de radio 
te horen, waarbij Quinten aan Roos-
marijn uitlegt hoe je moet vissen en 
Giovanca trots haar vangsten vertelt. 
De prijzentafel werd naast veel hen-
gelsportmateriaal ook gevuld met 
prijzen van Gall&Gall, AH, Diervoeders 
Admiraal, Centric, Beemsterkaas en 
een echt “Stekelenburg” vogelkastje 
van Kees Bos. Sportvisserij Midwest 
Nederland voorzag alle deelnemers 
van een mooi viscap en bood na af-
loop ook nog eens een cheque van
€ 250 aan!

Op 15 december werd de viswedstrijd 
voor 3 FM gehouden. Er werd ook veel 
vis gevangen: liefst 1720 vissen. Ieder-
een had wel vis gevangen, maar de 
top 3 melden we hier even apart:
1: Peter en Lex van der Heijdt: 223
2: Mandy en Simon Schouws: 183
3: Dick Pekel en Marcel Acquoy: 168
De gehele uitslag vindt u terug op 
www.samenbeet.nl.
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Lange Akkers: Bouwkavels 2/1 kapwoning!

 Rijksweg 102, 1906 BK  Limmen
T 072 505 14 64  E info@rietveldlimmen.nl  
W rietveldlimmen.nl       

Samen bouwen met je buurman, 
vriend of kennis?
Koop nu een bouwkavel voor een 
2/1 kapwoning in plan De Lange 
Akkers maak samen plannen!

Uniek in de omgeving!

Er zijn er slechts 6 beschikbaar.
Gelegen op een mooie locatie met 
een kaveloppervlakte
vanaf 308 m2 tot 389 m2.

Prijzen v.a. € 138.600,-   

tot    € 175.050,-

Bovenwoningen:
• nieuwe, zeer praktische indeling
•  3- kamer appartement vanaf 82 m2 tot 105 m2
• met een ruim terras op het zuiden
• servicekosten € 75,- per maand
• lage stookkosten

Nieuwe prijs vanaf € 159.900,-  v.o.n.

Nog enkele beneden- en bovenwoningen te koop in het fraaie nieuw
te bouwen plan De Lange Akkers.

Benedenwoningen:
• woonoppervlakte 55 m2
•  inclusief sanitair, tegelwerken keukenaansluitingen
• met zonnige tuin op het zuiden
• nieuwbouw dus lage energiekosten
• servicekosten € 50,- per maand

Prijs vanaf  € 138.000,-  v.o.n.

Appartementen Lange Akkers: Appartementen Lange Akkers: nu 50%verkocht!nu 50%verkocht!

***NIEUW!******NIEUW!***
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