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De Sinterklaasactie 2015 van de LOV 
was een groot succes... er werden meer 
dan 100.000 Loten uitgegeven door de 
winkeliers en bedrijven van de LOV!

Sinterklaasactie  
groot succes!

Ondernemers
Limmer

Vereniging

Op de foto van links naar rechts Danielle Booms en Cees Smits 
(namens de LOV), Linda Ruinaard en Rene Borstjes.
Een gelukkige prijswinnares Linda Ruinaard kreeg uit handen 
van Rene Borstjes van Kroone & Liefting de hoofdprijs van 
€ 500,- overhandigd. Alle prijswinnaars hebben ondertussen 
persoonlijk bericht gekregen. De volledige uitslag is te zien op 
www.ondernemendlimmen.nl

Een kort krantenbericht kondigde 
vorige week in het Noordhollands 
Dagblad aan dat FrieslandCampina 
de vestiging Limmen gaat sluiten, in 
het kader van reorganisatie en con-
centratie van activiteiten in grotere 
vestigingen elders in het land. Dertig 
werknemers verliezen hun baan, met 
de vakbonden is een zgn. sociaal plan 
opgesteld.

Limmen kwam niet in opstand, er gin-
gen geen vlaggen halfstok, noch gin-
gen er vlaggen in top. Er waren geen 
demonstraties en niemand ketende 
zich aan de hekken van het bedrijf  
vast. Je krijgt Limmers niet zo snel 
gek. Berusten we dan snel, neen dat 
niet, maar wellicht dat we de feiten en 
de realiteit goed onder ogen zien en 
begrijpen dat een kleine vestiging als 
die in Limmen niet meer past midden 
in een woongebied in een klein dorp. 
Ook de aan- en afvoer routes gaan 
voor een groot deel over kleine dorps-
wegen, die zeker niet berekend zijn op 
dergelijke zware transporten. Tank-
wagens en trailers met een lengte van 
18 meter zijn meer regel dan uitzon-
dering, waarbij gelukkig wachtend 
vrachtverkeer dankbaar gebruik kon 
maken van het parkeerterrein nabij de 
Dampegheestlaan.

Aan een rijke historie van het oor-
spronkelijke eigendom van 6 Lim-
mer boeren, en vanaf 1946 van de 
familie Zomerdijk komt medio 2016 
een einde. FrieslandCampina gaat de 
dagverse eko zuivel van Limmen over-
brengen naar  Maasdam (gemeente 
Binnenmaas in de Hoeksche Waard). 
De boterproductie wordt uitbesteed 
aan Vecozuivel in Zeewolde en de 
dagverse biologisch dynamische pro-
ducten zullen voortaan worden ge-
maakt in een zuivelbedrijf in de Weer-
ribben. 

Meer dan 110 jaar geleden, om precies 
te zijn in 1905, begon Klaas Zomerdijk 

in de oorspronkelijke stolpboerderij, 
gelegen tussen Dusseldorperweg en 
Achterweg als kaasmaker. Er was een 
vennootschap onder firma van boe-
ren uit Limmen die zorgden voor de 
melkaanvoer. Zijn zoons Niek, Henk, 
Herman en Jan breidden het bedrijf 
verder uit, waarna de jongere gene-
ratie neven o.l.v. algemeen directeur 
Jan Zomerdijk in de loop der tijd het 
bedrijf overnam. In 1980 ging “De Ver-
eeniging”, als eerste zuivelfabriek in 
Nederland, naast de gangbare melk 
ook biologische melk verwerken. De 
biologische producten werden onder 
het merk Zuiver Zuivel afgezet in na-
tuurvoedingswinkels in Nederland en 
België. In 1996 ging men onder het 
merk De Groene Koe ook leveren aan 
de supermarkten waaronder Albert 
Heijn, in 1998 schakelde AH over op 
haar eigen merk AH Biologisch, dat 
natuurlijk wel geproduceerd werd in 
Limmen. Je kunt wel stellen dat de 
groei van biologische zuivel de red-
ding van het bedrijf was. Een belang-
rijk gat in de markt vulden de neven 
met elkaar snel op. De Groene Koe 
werd een begrip in heel Nederland. 
Mensen werden zich bewuster van 
de kwaliteit van natuurproducten en 
waren bereid daar iets meer voor te 
betalen.

In 1998 verkocht de familie het bedrijf 
aan zuivelreus FrieslandCampina en 
kwamen de merken Ecomel (boter), 
Groene Koe en Zuiver Zuivel onder 
de FrieslandCampina vlag. Vanuit Ne-
derland en omringende landen werd 
heel veel biologische en biologisch 
dynamische melk naar Limmen ge-
transporteerd, be- en verwerkt tot 
boter, kaas en dagverse zuivel. De 
eindproducten lagen daarna heel snel 
in de schappen van de natuurvoe-
dingswinkels en de supermarkten. De 
oorspronkelijke kaasmakerij, waarbij 
men ook een eigen kaaswinkel in Lim-
men had, verhuisde in 1994 naar Cono 
Kaasmakers in Midden Beemster.En-

kele wapenfeiten
De laatste jaren werd in Limmen ruim 
30 miljoen liter biologische melk ver-
werkt. Door het overbrengen van vo-
lume naar Maasdam is het volume 
afgenomen tot ruim 10 miljoen liter. 
Het gereed product, onder de naam 
Ecomel, Campina Boer en Land, Zuiver 
Zuivel en Groene Koe, bestaat uit een 
grote sortering melk (*vol/halfvol, 
mager), karnemelk, diverse yoghurts, 
kwark, koffiemelk, boter en kazen en 
vindt zijn weg naar alle grote super-
marktketens, maar ook biologische 
speciaalzaken in Nederland en daar-
buiten.  

Toekomst
De toekomst van de 30 werknemers is 
nog niet bekend, waar mogelijk over-
plaatsing naar andere vestigingen en 
wellicht sommigen met leeftijdspen-
sioen. Wat er met de bedrijfsterrei-
nen (ong. 6.000 m2) gaat gebeuren 
staat nog niet vast, zodra daar meer 
over bekend is zullen we hier zeker 
opnieuw over berichten. Het zou na 
de eventuele sloop van alle opstal-
len een prachtig bouwterrein kunnen 
zijn. Jammer dat aan een historisch 
tijdperk een einde komt, maar je 
moet ook de realiteit onder ogen dur-
ven zien. Velen in ons dorp bewaren 
mooie en goede herinneringen aan 
de melkfabriek, gelet op de positieve 
reacties die je op Facebook kon lezen. 
De sluiting van de zuivelfabriek heeft 
geen gevolgen voor brouwerij “Dam-
pegheest”, dat bedrijf is in een ander 
pand aan de Achterweg gevestigd en 
blijft gewoon (h)eerlijk bier brouwen.
FrieslandCampina is een multinati-
onal, met ruim 22.000 medewerkers 
in 32 landen, terwijl de producten in 
meer dan 100 landen wereldwijd wor-
den verkocht. De website van de ves-
ting Limmen: www.ecomel.nl

Met dank aan Jan Zomerdijk voor di-
verse feiten en cijfers.

Kees G. Kroone

De LOV-krant begint 2016 in stijl. Ko-
mend jaar worden er boeketten gele-
verd aan Limmenezen die iets leuks, 
liefs of specials hebben gedaan. Ken 
jij iemand die zo’n bloemetje ver-

ER WORDT AAN DE DEUR GEKLOPT
Het wordt een bijzonder Kerstfeest 
dit jaar in Limmen. De kerstpreek is 
heel concreet, want er wordt door 160 
Jozef’s en Maria’s aan onze deuren 
geklopt. Zelf was ik er heel snel bij 
betrokken. Vorige week vrijdag werd 
mij – en nog enkelen -gevraagd aan te 
schuiven op het gemeentehuis voor 
een kort overleg met burgemeester 
Toon Mans. We kregen te horen dat de 
raadsvergadering die avond daarvoor 
had besloten ‘ja’ te zeggen tegen het 
verzoek om 160 vluchtelingen voor 12 
dagen van 16 t/m 28 december onder-
dak te geven in onze gemeente. Als 
slaapplaats was de keuze gevallen 
op de sporthal ‘De Enterij’ in Limmen 
omdat daar in de kerstvakantie de 
minste activiteiten gepland waren. De 
gemeente zou de bewoners informe-
ren en alles verder faciliteren; aan ons 
de vraag mee te werken en te denken 
als het ging om de informatieavond 
op woensdag 9 december. Ook werd 
ons gevraagd invulling te geven aan 
een gastvrij verblijf van onze gasten 
in Limmen. Een dag later zaten we al 
met een nog grotere groep weer bij 
elkaar en werd ‘Limmen helpt’ opge-
richt.

LATEN WE LIMMEN SAMEN POSITIEF 
OP DE KAART ZETTEN!
Wat voor ons meteen duidelijk werd, 
was dat we onze geloofs- en politieke 
verschillen opzij moeten zetten. Er 
gebeuren verschrikkelijke dingen in 
de wereld. Hoe het opgelost moet 
worden, weten wij ook niet. Kerke-

Frieslandcampina Limmen sluit 
zuivelfabriek ‘de Vereeniging’

lijke leiders en ook politieke volks-
vertegenwoordigers maken ruzie en 
geven opdrachten waar - net zoals 
2000 jaar geleden - mensen door op 
de vlucht zijn geslagen, of ze gaan uit 
puur machtsvertoon een volkstelling 
organiseren. Laten we ons niet verla-
gen met vragen zoals ‘waarom klop-
pen ze bij ons aan de deur?’ Laten we 
gehoor geven aan deze directe hulp-
vraag. Laten we het als een kans zien 
om ook op deze manier Limmen op de 
kaart te zetten. Limmen dat zo gul is 
tijdens veilingen, groot in het organi-
seren van sporttoernooien, bloemen-
dagen en wereldrecordpogingen staat 
nu in deze decembermaand voor een 
nieuwe uitdaging om te laten zien 
waarom we trots op Limmen mogen 
zijn!!! Deze dagen geven mij al heel 
veel positieve energie omdat er hele 
mooie initiatieven en dingen gebeu-
ren. Ik hoop dat - als deze dagen voor-
bij zijn - de opvang in Limmen door de 
vluchtelingen herinnerd zal worden 
als een liefdevolle en gastvrije kerst, 
ondanks de allesbehalve comfortabe-
le omstandigheden. En ik weet zeker; 
dat is de Limmer gemeenschap wel 
toevertrouwd!

pastor Johan Olling

‘Limmen helpt’ 
160 vluchtelingen

LIMMEN HELPT
Onder deze naam is een werkgroep van betrokken men-
sen uit Limmen vanaf vrijdag 4 december, in nauwe sa-
menwerking met de gemeente Castricum, De Stichting 
Welzijn Castricum en andere betrokkenen hard bezig om 
de opvang van ca. 160 vluchtelingen in sporthal “De En-
terij” een aangenaam programma te bieden tijdens hun 
verblijf. De mensen worden in Limmen opgevangen van 
woensdag 16 december tot en met maandag 28 decem-
ber. Dit is iets langer dan normaal omdat het Kerstmis 
weekeinde in deze periode ligt. Er is door honderden 
mensen spontaan gereageerd op de oproep van de in-
stanties om de handen uit de mouwen te steken.

Wilt u meer weten? Raadpleeg dan een van de volgende 
websites:
Limmen Helpt: www.limmenhelpt.nl 
Gemeente Castricum: www.castricum.nl/vluchtelingen
Stichting Welzijn Castricum: www.welzijncastricum.nl

Limmen helpt heeft ook bankrekening:

IBAN NL44 RABO 0307 8750 32

Elke donatie is van harte welkom..
Limmen laat zien dat zij mensen in onvoorstelbaar grote 
nood een warme plaats biedt!

Toffe buurvrouw, leuke coach of lieve vrijwilligster?

Nomineer ze voor een bloemetje!
dient? Schrijf dan een brief waarom 
hij of zij zo bijzonder is. Elke maand 
kiest de redactie van de LOV-krant 
een mooi verhaal en gaat hoogst-
persoonlijk een boeket afleveren 

bij de winnaar. Natuurlijk met jou 
als afzender. Daarna komt de win-
naar met foto en een klein verhaal-
tje in de LOV-krant. Zorg dat jouw 
motivatie via e-mail bij ons binnen 
komt, max 500 woorden en vergeet 
niet het adres te vermelden waar 
jouw genomineerde woont of werkt. 

Mail naar redactie@lovkrant.nl
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Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00 - 18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30 - 12.30 en 13.30 - 18.00 uur

zaterdag 8.30 - 17.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

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

1 KILO GEPELDE PINDA’S
 normaal € 3,50 NU € 2,70

Nieuw in ons assortiment: DOG LOVERS GOLD zak 5 kg € 21,75
zak 15 kg € 44,95 bij afname 5 zakken 15 kg € 43,50  per zak

*STUNTPRIJS* VARKENSOREN (normaal  5 stuks € 5,00) 
NU 5 STUKS € 3,50 - 25 STUKS € 13,50

 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Wij sluiten
het jaar af...
Over 3 maanden!

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org... Zorgeloos op reis
met een betaalbare
reisverzekering!

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en een 
gelukkig en gezond 2016!

Lever deze bon in bij uw             GezondheidsWinkel: *De actie is niet geldig op alle andere aanbiedingen, geneesmiddelen, dagverse producten, cadeaubonnen en in combinatie met 
de klantenpas. Bij vermoeden van misbruik is G&W gerechtigd de actie ongeldig te verklaren. Vraag in de winkel naar de overige 
voorwaarden. Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze bon! ** Kijk op gezondheidswinkel.nl voor de openingstijden van de 
winkel bij u in de buurt.

20%  KORTING

RAW FOOD, SUPER FOOD

Goji Bessen

Deze bon is geldig 
tot en met 3 januari 2016!**

Geldig op het gehele assortiment.
Tegen inlevering van deze bon.

 

✃

Op ons gehele assortiment!*

G&W Gezondheidsdrogist Aker - Kerkweg 16 - 1906 AW Limmen - 072-5053138

Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92
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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 Fabe Mooij ‘Baby van de maand’ geworden. Jarenlang heeft Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar 
gesteld... Vanaf deze krant heeft de redactie samen met Kroone-Liefting besloten dat een ander bedrijf of instelling dit stokje 
kan overnemen. Wij van de redactie willen Kroone-Liefting enorm bedanken voor het jarenlang beschikbaar stellen van het 
overbekende Bobike Fietszitje! Menig Limmenees zal in de loop er jaren op de zitjes van Kroone-Liefting hebben gezeten!

‘BABY VAN DE MAAND’L I M M E R  K R O O S T

Fabe Mooij
– Geboren op 4 september 2015 –

Zoon van  Johan Mooij en Edine Opdam

Noa Rajk
– Geboren op 17 november 2015 –

Dochter van Marco en Petra Rajk,
zusje van Mike

Mila-Fay Vasiliadis
– Geboren op 5 november 2015–

Dochter van Cynthia Vasiliadis-Faber 
en Alexander Vasiliadis

Isa van der Steen
– Geboren op 5 oktober 2015–

Dochter van Ton van der Steen en 
Mariska Glorie - van der Steen

Daan Thom Stoop
– Geboren op 13 oktober 2015–

Zoon van Stefan en Chantal Stoop,
broertje van Anouk

Daan van der Steen
– Geboren op 27 oktober 2015–

Zoon van Nico en Sandra van der Steen-Veldt,
broertje van Anna en Nick

Ziet uw werkweek er iedere week an-
ders uit en heeft u moeite met het 
vinden van opvang voor u kinderen? 
Kinderopvang Kits Oonlie biedt uit-
komst! 
Kits Oonlie biedt verantwoorde op-
vang in een voor kinderen veilige en 
geborgen omgeving, maar kan toch 
tegemoetkomen aan de flexibele 
vraag van ouders. Kinderopvang Kits 
Oonlie heeft een goed doordacht, uit-
gewerkt en doorgevoerd pedagogisch 
beleid met vaste pedagogisch mede-
werkers en een goed ontwikkelings-
klimaat. Omdat wij ons richten op 
de vraag van ouders hebben wij geen 
vaste regels omtrent flexibele opvang. 
Wij nemen iedere aanvraag individu-
eel in behandeling en we bekijken sa-
men met u de mogelijkheden. Inmid-
dels maken al veel ouders gebruik van 
onze flexibele opvang!
Het uurtarief voor flexibele opvang is 
€6,61 en kunt u opgeven bij de belas-

tingdienst voor kinderopvangtoeslag. 
Neem voor meer informatie contact 
op met onze Centrale administratie 
op 072-5323576 / info@kits-oonlie.nl.

Flexibele opvang nodig? 
Kinderopvang Kits Oonlie 
denkt met u mee!

Er staan een aantal kinderen te trap-
pelen van ongeduld om na de win-
terstop te beginnen bij een nieuw F 
pupillenteam van vv Limmen. Voor dit 
nieuwe team zijn we nog op zoek naar 
meer jongens of meisjes die dit ook 
leuk vinden. Ben je geboren in 2007 of 
2008 en wil je graag op voetbal? Meld 

Limmen zoekt Effies!
je dan aan om ons te komen verster-
ken! We trainen woensdagmiddag en 
de wedstrijden zijn zaterdagochtend. 

Voor vragen of aanmeldingen mail 
naar sjoerdvanderlocht@hotmail.nl
Hopelijk tot snel bij onze prachtige 
vereniging!

Kerstborrel, kerstdiner of nieuwjaars-
receptie? Verwen uw gasten met hap-
jes, gerechten of een compleet buffet 
van KookKönst! Kijk voor ons speciale 
assortiment op www.kookkonst.nl 

Bent u met een kleiner gezelschap? 
Dan zijn de losse gerechten de oplos-
sing! U kunt deze al bestellen vanaf 
2 personen. Geef uw bestelling voor 
Kerst vandaag nog aan ons door dan 
zorgen wij dat uw bestelling op 24 
december voor u klaar staat. Geef uw 
bestelling door via info@kookkonst.
nl , 072-5051519 of loop bij ons binnen! 

Vieringen in de Corneliuskerk
Kerstavond: donderdag 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 Neva Ensemble
23.30 uur Feestelijke Kerstviering met Liturgisch koor
   
Eerste Kerstdag: 25 december  
10.30 uur Eucharsitieviering 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 Hemel-
ser hoogte tillen door zang en gitaarspel.

Oudejaarsavond: Woensdag 31 december 
19.00 uur  Gebedsviering voor iedereen m.m.v. het Liturgisch koor
 
Nieuwjaarsdag: 1 januari 2014
10.30 uur  Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor

Voor deze ‘Baby van de maand’ stelt Studio Welgraven een LOV-waardebon van 50 Euro beschikbaar 
en deze kan de winnaar, op vertoon van deze krant en het geboortekaartje, in ontvangst nemen op 
de studio aan de Schipperslaan 9 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 de redactie, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s 
worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als ’Baby van 
de Maand’.

De rubriek L immer 
Kroost

is  powered by

studiowelgraven.nl

Kerstnachtviering 
samen met 
Neva-Ensemble                                                   
Op Kerstavond zal het Neva-Ensemble 
de Kerstnachtviering van 21.30 uur in 
de Corneliuskerk te Limmen met zang 
opluisteren. Vijf top zangers en een 
pianiste die samen het Neva-ensem-
ble vormen, zijn voor het 24ste sei-
zoen (vanaf 1992) in ons land.

Vanaf begin december 2015 tot half 
januari 2016 geeft het bekende Neva-
Ensemble uit St. Petersburg concerten 
of verzorgt met ingetogen liederen uit 
de Slavisch-Byzantijnse kerk de zang 
tijdens kerkvieringen.

Het belooft een bijzondere viering 
te worden met naast de Slavisch-By-
zantijnse kerkmuziek ook beroemde 
Kerstliederen. Eenzaam helder klinkt 
het klokje, gevolgd door werken van 
bekende componisten. Een streling 
van het oor, als ook voor het oog.

De kerstnachtviering samen met het 
Neva-Ensemble in de Corneliuskerk te 
Limmen is vrij toegankelijk en is op 24 
december om 21.30 uur.

Maak het uzelf gemakkelijk tijdens deze drukke maand! 

KookKönst de oplossing
voor een stressvrije Kerst

Voor 1e en 2e Kerstdag kunt u de hap-
jes en ons Winterbuffet bestellen. Het 
Winterbuffet bevat heerlijke verse sa-
lades en warme gerechten. Deze wor-
den op een door u aangegeven tijdstip 
(indien mogelijk) bij u bezorgd. Inclu-
sief de borden en bestek en lekker 
makkelijk: Wij doen de afwas! 
De hele maand december is het uiter-
aard mogelijk om ook de andere buf-
fetten te bestellen. 
Bent u op zoek naar een culinair kado? 
Wij verkopen heerlijke soorten pure 
olijfoliën en azijnen. De oliën zijn van-
wege de milde zomer afgelopen jaar 

heerlijk zacht en rond. En de azijnen 
worden gemaakt van vers fruit zonder 
toegevoegde suikers! U maakt in een 
handomdraai uw salade op smaak. 
Maar de olijfolie is ook te gebruiken 
als brooddipper. 

Een leuke invulling voor een gezellige 
avond met vrienden of vriendinnen? 
Al eens aan een kookles bij KookKönst 
gedacht? Wij geven les aan groepjes 
van 6-8 personen. Iedere cursist krijgt 
de gebruiksvriendelijke recepten na 
afloop mee naar huis. U kunt u ook 
individueel inschrijven voor een van 
de open workshops (meer informatie 
op www.kookkonst.nl). Een kookles 
kado doen? Wij hebben uiteraard ook 
kadobonnen! 

Wij wensen iedereen smakelijke feest-
dagen!! 
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Maatlat 9 • Limmen

ONTWERP INMETEN MONTAGE

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW

HOUT/KUNSTSTOF KOZIJNEN
W W W . M E E L G R O . N L

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Wij wensen iedereen fantastische feestdagen
en een goed en gezond nieuwjaar!

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

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

Het team van

MARGA’S  HAARMODE 

wenst alle mensen 

een liefdevol en 

prachtig nieuwjaar!

KERSTAVOND 24  DECEMBER

WITTE KERST
70 80 90 EN 00’S MUZIEK

NAALT EN PLAAD, SWEAT LA FREAK
VANAF 21.00 UUR

( EERSTE  KERSTDAG GESLOTEN! )

TWEEDE KERSTDAG

KERSTPARTY
DJ TOMAZOS VANAF 21.00 UUR

KERSTKADOOTJES, 
ALLE LANTAARNSHOTJES 1 EURO!

14  JANUARI  POPQUIZ
INSCHRIJVEN VIA

CAROLINE@LANTAARNLIMMEN.NL

VERWACHT :

19 EN 20 FEBRUARI WINTERKERMIS
MET O.A. DJ MAARTEN TEVENS DE 

UITREIKING VAN DE WINNAARS VAN 
THE CAFÉ BATTLE!

WIJ WENSEN U GEZELLIGE KERSTDAGEN 
EN EEN FEESTELIJK 2016 TOE!

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.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
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In 1916 zat Europa midden in de el-
lende van de Eerste Wereldoorlog die 
in 1914 was uitgebroken. Nederland 
was in die periode neutraal, maar had 
zijn handen vol aan de ca. één miljoen 
(!) Belgische vluchtelingen die in ons 
land werden opgenomen.
De Duitsers waren op het westelijke 
front opgerukt door België en net op 
tijd tot staan gebracht in Vlaanderen, 
o.a. aan de rivier de IJzer. Hier, in de 
“Westhoek” van België, mondde de 
strijd uit in een uitzichtloze loopgra-
venoorlog.
In de wintermaanden waren er nau-
welijks “activiteiten” mogelijk om-
dat de meeste loopgraven vol met 
water stonden en het slagveld een 
grote modderpoel was. In de lente 
begon men dan weer opnieuw om 
bv 400 meter terug te veroveren die 
de zomer ervoor was prijsgegeven. 

Excursiereis 
Eerste Wereldoorlog     

Dit alles ten koste van tienduizenden 
mensen(soldaten)levens. Zou uit deze 
oorlog het begrip “kanonnenvoer” 
komen? Feit is wel, dat er per uur wel 
eens duizenden slachtoffers te be-
treuren waren. Niet alleen door gewe-
ren en kanonnen, maar ook door de 
vreselijke aanvallen met mosterdgas.
Tussen 2014 en 2018 zijn er allerlei 
herdenkingen in Vlaanderen aan de 
“Groote Oorlog”. Mensen uit onze 
regio die geïnteresseerd zijn in deze 
belangrijke jaren uit de Europese ge-
schiedenis roepen wij op om met ons 
mee te gaan op een excursiereis naar 
de slagvelden in Vlaanderen. Deze 
prijs van deze reis, 5 dagen half pen-
sion in Vlaanderen, zal zo’n € 400,= 
bedragen.
Voor meer info:
Co Nanne, Limmen, 06-17036725, 
Email: conanne@quicknet.nl 

De kinderen van de vestigingen van 
Forte Kinderopvang in Limmen berei-
den zich voor op een heerlijke, maar 
vooral ook creatieve en culinaire 
kerst! Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs, 
buitenschoolse opvang Het Avontuur 
en Hogeweg en peuterspeelzaal Klein 
Duimpje zijn de kinderen al druk in de 
weer voor Kerstmis.
 
Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs wordt 
de dagen voor kerst de lunch op een 
feestelijke manier opgediend, waar-
bij de kinderen gezellige kerstliedjes 
zingen. In de week voor kerst maken 
de kinderen weer samen met hun 
ouders en grootouders kerststukjes 
bij Eigen Wijs: iets dat inmiddels is 
uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie! 
Benieuwd naar hoe kinderen van 0-4 
jaar bij kinderdagverblijf Eigen Wijs 
worden opgevangen? Bezoek dan elke 

Vrolijke kerst bij 
Forte Kinderopvang

1e maandag van de maand onze open 
avond, ontvang een leuke goodiebag 
en maak kans op een dag extra op-
vang gratis!
 
Ook de kinderen van peuterspeel-
zaal Klein Duimpje laten de gezellige 
kersttijd niet zomaar aan zich voor-
bij gaan. De kinderen gaan aan de 
slag met zelf geknutselde kerstver-
sieringen en natuurlijk 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 
liedjes op de achtergrond.
Bij BSO Het Avontuur zijn er in de 
kerstvakantie weer allerlei leuke ac-
tiviteiten gepland. Tijdens de vakan-
tie kiezen de kinderen uit gezellige 
uitstapjes en leuke activiteiten zoals 
een middag vol wellnessactiviteiten, 

Het zal voor Jan Stuifbergen, zijn kin-
deren en familie, een zeer gedenk-
waardige Oudejaarsdag worden. Jan, 
inmiddels 79 jaar, en gelukkig nog 
heel gezond van lijf en leden, zet defi-
nitief een punt achter zijn carrière als 
dé herenkapper van Limmen. Het kap-
persbedrijf Stuifbergen, kan bogen op 
een meer dan 100 jarige traditie in ons 
dorp.
Inmiddels is het bedrijf al sedert 1 
januari 2012 overgegaan op Ingrid 
Meerman (zie de LOV krant online 
van Kerstmis 2011). Ingrid heeft in de 
voorbije periode samen met Jan de 
kapperszaak gerund. Jan heeft nu te 
kennen gegeven zich (nog) meer te 
gaan wijden aan liefhebberijen, fiet-
sen, bezoeken aan vrienden/vriendin-
nen, kortom Jan zal zich geen seconde 
gaan vervelen. We gaan met Jan even 
terug in de tijd. Jan is de vijfde genera-
tie kapper. De familie kwam oorspron-
kelijk uit Castricum en vestigde zich 
in 1900 aan de Dusseldorperweg in 
Limmen en verhuisde in 1928 naar het 
huidige pand aan de Kerkweg, waar 
Jan’s vader Jaap (*1903) een nieuw 
woonhuis annex kapperswinkel liet 
bouwen. Het bedrijf ontwikkelde zich 
tot een grote en bloeiende dames- en 
herenkapsalon, annex rookartikelen. 

Later is dit uitgebreid tot een waren-
huis met een zeer breed sortiment. 
Zeg maar: als je iets zoekt: STUIF-
BERGEN heeft het! De winkel wordt al 
sinds jaar en dag bestierd door zoon 
Ewald, die met veel plezier dagelijks 
in de winkel is te vinden. Als ik tegen-
over Jan zit dan vallen zijn glasheldere 
bruine pretoogjes je op. Zin in het le-
ven en nog volop aandacht voor alles 
wat er om hem heen in de wereld ge-
beurt. Jan zegt dat hij zijn hele leven 

met veel plezier heeft gewerkt. Er zijn 
duizenden hoofden door zijn handen 
gegaan. Opmerkelijk is toch wel dat 
er zeker meer dan tien klanten zijn die 
hij al ruim 60 jaar knipt. In al die jaren 
is Jan ook vaak in vertrouwen geno-
men door zijn klanten voor grote en 
kleine problemen, altijd met respect 
voor elkaar en wetende dat wat je met 
elkaar besprak ook binnen de muren 
van de kapsalon bleef. In april 2016 
zou Jan 65 jaar in het vak zitten, maar 
zijn besluit om iets eerder te stoppen 
staat vast. Op 16 december jl. is Jan 79 
jaar geworden. Jong van hart en geest, 
met een zeer stevige handdruk, maar 
soms worden de benen wat stijver bij 
het lopen zegt hij zelf. Het fietsen gaat 
hem gelukkig een stuk gemakkelijker 
af. Jan’s echtgenote Ank overleed bij-
na 15 jaar geleden. Een zware slag voor 
Jan en zijn kinderen. Echter, ongeveer 
vijf en half jaar na haar dood kruiste 
Jan’s pad dat van zijn huidige vriendin 
Rina en samen hebben zij nieuw geluk 
gevonden. Samen deden zij onlangs 
nog de Friese Elfstedentocht per fiets, 
en dat zonder e-bike! Jan fietst veel, 
want wekelijks maakt hij veel men-
sen blij met een bos lelies. Saillant 

Wie – O – Wie ?
 
Herkent u deze nog? Deze foto is genomen rond het jaar 1966 tijdens de kerstmaaltijd van de verkenners in 
de oude blokhut aan de Kapelweg. Weet u het? wij niet! Reacties graag naar: oudlimmen@hotmail.com of 
kom gezellig langs op maandagochtend van 10.00 - 12.00 uur, of maandagavond van 19.00 - 21.00 uur. Zoals 
gewoonlijk staat de koffie voor u klaar.
 
Op de vorige foto in de klas van Juffrouw Dirkson rond sinterklaastijd hebben we enkele reacties gekregen.
Links onder in de hoek staat Adrienne Apeldoorn, rechts met groen truitje staat Barry van Duivenvoorde en 
Menno Schilder staat links onder met blauw vestje.

een pyjamaontbijt, kinderyoga en 
een oliebollenspeurtocht. Daarnaast 
staan natuurlijk alle sport-, spel-, 
knutsel- en kookactiviteiten in het te-
ken van Kerstmis en de jaarwisseling. 
Bij de BSO zijn tijdens de kerstvakan-
tie alle kinderen in de basisschool-
leeftijd welkom, ook als ouders alleen 
opvang tijdens schoolvakanties nodig 
hebben. Daarnaast is het altijd mo-
gelijk om, naast de reguliere opvang, 
ook extra opvangdagen af te nemen.
Samen met de kinderen en hun ou-
ders maken de medewerkers van 
Forte Kinderopvang er een fantastisch 
kerstfeest van!  

Jan Stuifbergen, bijna 65 jaar kapper in Limmen,
draagt definitief zijn werkzaamheden op oudejaarsdag 
2015 aan Ingrid Meerman over...!

detail: op jaarbasis 500 bossen! In de 
“toptijd” van de kapsalon (toen nog 
dames en herensalon gescheiden), 
werkte Jan samen met vader Jaap en 
drie dames in het bedrijf. Het gezin 
Stuifbergen bestond uit 4 kinderen, 
Jan en drie zussen, t.w. Corrie, Tiny 
(overleden) en Joke. Inmiddels heeft 
Jan alles aan Ingrid Meerman overge-
dragen. Samen hebben zij de laatste 
vier jaar heerlijk gewerkt en is Jan er 
echt van overtuigd dat Ingrid, die op 
een heel lange ervaring mag bogen, 
de kapsalon met groot succes zal blij-
ven voortzetten. Zoon Ewald zal het 
winkelbedrijf blijven voortzetten.
Aan een bijzondere carrière, 65 jaar 
bij een en dezelfde “baas” komt een 
einde, maar stil zitten, neen dat gaat 
Jan zeker niet doen. Jan neemt in-

middels persoonlijk afscheid van de 
klanten bij hun laatste knipbeurt. Van 
harte willen wij Jan danken voor alles 
wat hij gedaan heeft voor zijn klan-
ten, voor zijn luisterend oor en advies, 
voor zijn vertrouwen en vriendschap. 
Jan: veel gezondheid en alle goeds, 
samen met Rina, voor de toekomst. 
En voor Ingrid: ga door op de ingesla-
gen weg: veel succes. Jan laat jou een 
mooie en vaste klantenkring na. Voor 
een knipafspraak voor dames, heren, 
en kinderen kunt u bellen; (072) 5 05 
12 42 of 06 28 86 55 09. De kapsalon en 
de winkel zijn gevestigd aan de Kerk-
weg 42 te Limmen. Kijk ook eens op 
www.knipkapster.nl                                   

Kees G. Kroone
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Veilig op vakantie
Met uw goedgekeurde auto, caravan of camper

Reparatie, onderhoud, APK keuring en verkoop 
van auto’s, caravans en campers

ACC voor vakantie- en rijplezier

ACC Service in Limmen

Een nieuwe naam op een vertrouwd adres. 

Naast de caravan- en camperservice, repareren 

en onderhouden we nu ook uw auto. Van een 

ruim assortiment kampeeraccessoires tot een 

mover voor uw caravan of een complete maat-

bouw camper. Niets is onmogelijk.

Alle merken

Oplossingen op maat

De beste service

ACC Service

Rijksweg 49 B, 1906 BD Limmen

Tel: 072 505 1889

E-mail: info@acc-service.nl ACC Service is BOVAG gecertificeerd

www.acc-service.nlwww.acc-service.nl
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OPEN HUIS 
Bezoek ons op zaterdag 2 januari 2016
van 13.00 tot 16.00 uur! 

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

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een veilig
en gezond 2016!

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen

kerkweg 1  |  LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

Informatie en aanmelden: 
Ellen Gaillard
072-505 51 01, ellen@touchbase-taichi.nl
www.touchbase-taichi.nl

TAICHI QIGONG 

Rust

Balans

Ontspanning

Bewegen is de basis van gezondheid.
Rustige oefeningen verbeteren 
ademhaling, doorbloeding, concentratie en 
lichaamshouding.

GRATIS PROEFLES 
DINSDAG 5 JANUARI OM 9.30 EN 13.30 UUR,
WOENSDAG 6 JANUARI OM 20.50 UUR.

Een boek dat niet mag ontbreken 
in uw boekenkast!

Dampegeest, een Herenhuis 
in Limmen18

18

18
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8 8

18

19

206

206

Door Kees Druijven

De geschiedenis van dit Huis en zijn bewoners

De Hofstede 
 Dampegeest
 onder Limmen

D
e H

ofstede D
am

pegeest on
der Lim

m
en

 
D

oor K
ees D

ruijven

H
et grote Huis Dampegeest stond daar, waar nu het 

middenterrein van de voetbalvereniging Limmen 

ligt. Terwijl de toeschouwers zich via de Achterweg 

naar het voetbalterrein begeven, rijdt een koets met verre neven 

en nichten van de Heer en Vrouwe van Limmen, via de Groote Postweg naar de lommerrijke 

Dampegeesterlaan. Op het terrein van de Hofstede Dampegeest, rijd de koets langs de 

recht aangelegde grachten en strak geschoren hagen, tot vóór het grote Huis. De ontvangst 

in de entreekamer is hartelijk en er worden vóór de maaltijd wordt opgediend, nog wat 

wetenswaardigheden uitgewisseld. 

Terwijl de spelers zich opmaken voor de wedstrijd en de scheidsrechter fl uit, klinkt de bel van 

de hoofdbediende voor de aanvang van het diner. De livreiknechten brengen in volgorde het 

eten naar binnen. De wedstrijd ontbrandt, het eten wordt genuttigd. De bal rolt daar waar ooit 

de entreekamer lag, de grote zaal, de keuken, de provisiekamer, de mangelkamer etc. Prachtige 

ruimtes, schitterend ingericht, de houten vloeren bedekt met dure Smirna tapijten en de hal 

met marmeren vloertegels. De pendule slaat, de wedstrijd is afgelopen, de spelers verlaten het 

veld en het publiek verlaat het sportcomplex van “De Dampegheest”. De Heer en Vrouwe en de 

gasten verpozen zich na de maaltijd in een spelletje kolf op de vlakke oprijlaan voor het huis. 

Een gouden zonnetje schijnt over dit tafereel, het terrein van de Dampegheest ligt er rustig en 

vredig bij.

Het boek is onder meer verkrijg-
baar bij Stuifbergen te Limmen 
en ook verkrijgbaar bij de Stich-
ting Oud Limmen op de maan-
dagen van 10.00 tot 12.00 uur en 
van 19.00 tot 21.00 uur.

ORIGINEEL
KERST 
KADO!
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Mark, kun je in een korte beschrijving 
je loopbaan binnen het bankbedrijf 
schetsen?
Ik ben begonnen in 1993 en gestart 
als trainee bij de ABN Amro Bank aan 
de Voordam in Alkmaar. Daar heb ik 
alle facetten van het bankvak, naast 
de basis van thuis, geleerd. Uiter-
aard was dat onderwerp van gesprek 
in huize Admiraal aangezien vader 
Siem toen nog de scepter zwaaide 
bij de Rabobank. Na diverse interne 
functies eindigde ik in 1997 als –toen 
heette dat nog heel officieel- bank-
directeur van het filiaal aan de Voor-
straat in Egmond aan Zee. Daarna 
heb ik mijn papieren gehaald bij de 
Federatie Financieel Planners en ver-
volgde mijn carrière als Financieel 
Planner bij de Triangel Groep in Alk-
maar. In 2000 kwam ik in gesprek met 
de Rabobank West-Kennemerland 
(Castricum, Akersloot, Limmen en 
Heiloo) en ging daar vervolgens finan-
ciële adviezen geven. Na de fusie met 
Bergen-Egmond-Schoorl in 2006 ben 
ik benoemd tot manager Financieel 
Advies. Met mijn team was ik verant-
woordelijk voor de portefeuille wo-
ningfinancieringen van geheel Noord-
Kennemerland. In 2012 maakte ik de 
overstap naar Rabobank Zaanstreek, 
weer als manager Financieel Advies. 

Hoe kruisten Rietveld Makelaars en jij 
elkaars pad en hoe snel was de beslis-
sing wederzijds genomen?
Vroeger kwam ik vaker bij Rietveld op 
het kantoor. Toen zat Jaap Rietveld er 
nog. Vanuit mijn banktijd kende ik 
Erik Nieman en op het moment dat ik 
samen met Willeke (mijn aanstaande) 
een nieuwbouwhuis kocht, kwam 
ik weer eens in gesprek, nu aan de 
Rijksweg. Rietveld Makelaardij is nog 
steeds toonaangevend en bepalend in 
ons dorp. Daarbij zie ik nog meer mo-
gelijkheden om te verbeteren en door 
te groeien. 

Je bent nu eigenlijk startend make-
laar; wat zijn de studieplannen voor 
de directe toekomst? Hoe lang duurt 
de opleiding tot volledig bevoegd ma-
kelaar?
Ik ben reeds gestart met de opleiding 
tot register makelaar taxateur (RMT) 
bij de NVM SOM Vastgoed Academie. 
Ik verwacht deze medio 2017 af te ron-
den.

Hoe bevalt het makelaardij bedrijf tot 
nog toe en wat heb je zoal gedaan, ter-
wijl je meeliep met de vakmensen? 
Het bevalt mij tot nu toe prima: weer 
terug in Limmen en weer onder de 
Limmers. Dat heb ik gemist en voelt 

als een thuiswedstrijd. Het betekent 
wel dat je elke dag je uiterste best 
moet doen en moet presteren, maar 
dat geldt –volgens mij- voor ieder-
een. Tot nu toe loop ik mee met Erik 
Nieman en Rogier Haartman, twee 
zeer ervaren makelaars die mij alle 
facetten van het makelaars vak leren. 
Ook de ondersteuning van Yvonne en 
Marion in de makelaardij is essenti-
eel. De verkoopmanifestatie van het 
nieuwbouwproject “Jasmijnlint” be-
schouw ik als hoogtepunt tot nu toe: 
zoveel belangstelling van enthousi-
aste kandidaat kopers op één avond. 
Hieraan merk je dat de mensen er 
weer vertrouwen in hebben en weer 
een huis durven te kopen. Dat is een 
tijdlang weggeweest. De huizenmo-
tor van Limmen komt weer op gang!

Jullie hebben financieel specialismes 
in huis, maar het moet toch een groot 
pluspunt zijn dat jij een bancaire ach-
tergrond hebt? Blijf je ook bij in de 
bankwereld?
Klopt, het is een pluspunt want 
“woongenot” moet ook gepaard gaan 
met financiële rust. Met mijn finan-
ciële achtergrond kan ik mensen het 
overzicht geven, op weg helpen en 
(door)verwijzen. Hier op ons kantoor 
zit Gerard Tool, gecertificeerd hypo-
theekadviseur, die zaken kan doen 
met alle grote financiële partijen, 
waarmee we iedereen compleet kun-
nen bedienen. Doordat de lijnen kort 
zijn kunnen we heel snel handelen. 
Ikzelf heb afscheid genomen van de 
bankwereld, dit boek is gesloten.

De makelaardij “loopt weer als een 
trein”, merkt Rietveld Makelaars dit 
ook? Hoe gaat de verkoop van de nieu-
we projecten in “Zandzoom” Je hebt 
zelf ook een woning gekocht begrijp 
ik?

Een enthousiaste Mark Admiraal heet u welkom!

Weet u niet wat Taichi Qigong is en 
wat het voor u kan betekenen? Kom 
dan naar een gratis proefles! Voor 
jong en oud (vanaf 16 jaar), man en 
vrouw.
Wanneer? Op dinsdag 5 januari om 
9.30 en 13.30 uur; op woensdag 6 ja-
nuari om 20.50 uur. De les duurt vijf 
kwartier.
Trek gemakkelijke kleding aan en 
neem binnen-gymschoenen of slof-
fen mee. 
Locatie: Muziekvereniging Excelsior, 
Schoolweg 5 in Limmen.

Taichi Qigong oefeningen zijn rustige, 
vloeiende en eenvoudige bewegingen 
die ontspannen worden uitgevoerd. 

Auto- en Autoschadeherstelbedrijf Kleverlaan:

‘ Ons credo is: 
blijven doorontwikkelen’

Kleverlaan BV is als onderdeel van 
Bosch Car Service recent Erkend Duur-
zaam geauditeerd. Het allround auto-
mobielbedrijf uit Limmen wordt ge-
leid door twee broers, Jan en Ron, en 
is onlangs verkozen tot het op één na 
beste autobedrijf van 2015. Jan Klever-
laan noemt toekomstbestendig on-
dernemen als het sleutelwoord: “Ons 
credo is: blijven doorontwikkelen.”

Met 408 zonnepanelen voorziet Kle-
verlaan in drie kwart van de eigen 
energiebehoefte, volgens Jan Klever-
laan exemplarisch voor het bedrijf. 
“We zijn altijd bezig met nieuwe ont-
wikkelingen in duurzaamheid.” Zo 
wordt momenteel beoordeeld wat de 
terugverdientijd van ledverlichting is, 
maar ook hoe de inzet van leenauto’s 
verder kan worden verduurzaamd. 
“Het uitdoen van overbodige verlich-
ting, computerschermen en verwar-
ming zijn allemaal bepalende facto-
ren in energiebeheer. Door een vast, 
wekelijks agendapunt van procesbe-
heersing te maken, finetunen we me-
dewerkers op de naleving en maken 

De Seaside Big Band bestaat sinds 
september 2011 en vormt een sa-
menspelgroep van de Muziekschool 
Heemskerk. Muzikaal leider van de 
Seaside Big Band is Konrad Koselleck 
Het repertoire van de band bestaat uit 
een mengeling van jazz, blues en latin 
afkomstig uit 
het Big Band Songbook, maar vooral 
ook uit eigen composities en arrange-
menten van de dirigent. 
Hierbij wordt veel aandacht besteed 
aan samenspel, muzikale speelvreug-
de, persoonlijke mogelijkheden en 
ontwikkeling van de bandleden.  
Er wordt enkele keren per jaar opge-
treden:  20 december dus in de Vrede-
burg in Limmen, aanvang 16.00 uur.

’Ik nam een belangrijke beslissing in 
mijn leven. Dat doe je niet vaak...’
Bijna iedereen kent Mark Admiraal als en bankman pur sang. Een financieel 
deskundige die zijn sporen heeft verdiend bij diverse bankinstellingen. Daar-
over straks iets meer. Maar hij zag grote veranderingen in de bankwereld over 
zich heen komen. De wereld verandert, de bank verandert, kan ik me daar 
nog thuis voelen of elders verder ontwikkelen en ontplooien? Neen, zei hij tot 
zichzelf. Ik moet nu beslissen iets anders te gaan doen. Rietveld Makelaars 
en Mark’s pad kruisten elkaar, de beslissing was snel gemaakt: makelaardij, 
met in het achterhoofd ook al zijn financiële kennis op dit vakgebied. Mark is 
ervan overtuigd de juiste beslissing op het juiste tijdstip te hebben genomen. 
Enthousiast begroet hij mij ’s morgens vroeg op het kantoor van Rietveld Ma-
kelaardij in het statige pand “Flora’s Hof”, aan de Rijksweg 102 in Limmen. 
Mark is al langs de bakker geweest en er ligt een heerlijk verse gevulde spe-
culaas staaf te wachten. Er komt verse koffie en wij beginnen ons gesprek.

Jazeker, ik heb samen met Willeke een 
prachtige 2-onder-1 kap gekocht in 
het plan Magnolialint; het 1e nieuw-
bouwproject in Zandzoom tussen de 
Kapelweg en de Westerweg. We ko-
men te wonen op het oude bollenland 
van de firma Punt. De vaart zit er goed 
in want de fundering ligt inmiddels. 
Ik reken erop dat we voor de bouwvak 
over kunnen. 

Je bent goed ingevoerd in ons dorp, 
met een open en spontaan karakter, 
financiële kennis, ziet men dit bij Riet-
veld ook als een plus?
Jazeker is dat een pluspunt. Ik denk 
dat het een must is dat je de mensen 
kent en dat je weet wat er in het dorp 
speelt. Op deze manier kun je ook 
mensen met elkaar verbinden. Mijn 
open en spontane karakter heb ik te 
danken aan mijn ouders. 

Gelet op de tijd besluiten we ons 
gezellig en open gesprek met de af-
spraak, dat zodra Mark zijn studie 
heeft gerond wij dit opnieuw melden 
in deze krant. Maar ook tijdens zijn 
studie kunnen aspirant (ver)kopers 
vanzelfsprekend al zakendoen met 

Mark en het overig Rietveld team. 
Allemaal mensen met verstand van 
zaken waar het makelaardij betreft, 
verkoop, aankoop, verhuur, bedrijfs-
gebouwen, taxaties, verzekeringen, 
financieringen et cetera, kortom u 
kunt alles op een plaats afhandelen. 
Bovendien heeft het bedrijf al een 
ruim 40 jarige reputatie binnen en 
buiten Limmen.
Mark, die ook een echte sportman 
is blijft uiteraard normaal zijn vrije 
tijdswerk bij AZ doen, hij is namelijk 
de enige echte speaker van het AFAS 
stadion in Alkmaar.

Mark, veel succes bij je studie en de 
nieuwe uitdaging die je met verve en 
groot enthousiasme ter hand hebt 
genomen. De juiste beslissing op het 
juiste moment! En dan volgt er vol-
gend jaar nog een belangrijk moment 
in de persoonlijke sfeer: Mark gaat 
trouwen en betrekt een schitterende 
woning in het plan Magnolialint.
Zie ook: www.magnolialint.nl en 
www.rietveldlimmen.nl

Kees G. Kroone

we hen bewust van hun verantwoor-
delijkheid voor het energiegebruik”, 
aldus Judith Admiraal, verantwoor-
delijk voor Erkend Duurzaam binnen 
Kleverlaan.
De audit van het automobielbedrijf 
ging volgens Admiraal erg soepel. “De 
auditors waren onder de indruk van 
de getroffen besparingsmaatregelen 
en compleetheid van de bewijsvoe-
ring.” Wel toont Kleverlaan zich be-
wust van het leerproces. “De puntjes 
moeten op de i worden gezet.”

Nu bekijkt Kleverlaan de mogelijkheid 
om inverter techniek toe te passen 
in het bedrijf. Het inverter systeem 
stemt de koel- en verwarmingscapa-
citeit voortdurend af op de gewenste 
en gemeten binnen- en buitentem-
peratuur. De inverter systemen zijn 
uiterst stil en hebben een tot 30% la-
ger energieverbruik dan gebruikelijke 
systemen. Kleverlaan: “Het systeem 
staat weliswaar in de kinderschoenen, 
maar wij fungeren graag als proefko-
nijn. Als het op de lange termijn maar 
wat oplevert.”

GRATIS PROEFLES Taichi Qigong!
De oefeningen worden voornamelijk 
staande gedaan.
Taichi Qigong is een uit China afkom-
stige bewegingsleer. Chinezen zien 
‘klachten’ als een verstoring van de 
balans. Door beweging stimuleer je 
de bloedcirculatie en blijven de ge-
wrichten soepel. Zo voel je je fysiek 
en mentaal goed en kom of blijf je in 
balans.
Veel klachten kunnen met oefenin-
gen, gebaseerd op deze traditie van 
Taichi Qigong, voorkomen of vermin-
derd worden. Volgens de Chinezen 
word je van deze oefeningen ontspan-
nen en soepel als een baby, gezond en 
krachtig als een houthakker, kalm en 
rustig als een wijze.

Ervaar het door het te doen!

Voor aanmelden en/of meer informa-
tie zie www.touchbase-taichi.nl, e-
mail ellen@touchbase-taichi.nl of bel 
Ellen Gaillard 072 – 505 51 01 .

Zondag 20 december  2015 vanaf 16.00 uur

Seaside Big Band speelt bij 
jazz session club ‘Vredeburg’
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Heeft u (verkoop)plannen? 

Bel dan met Rietveld Makelaars 

voor een gratis waardebepaling 

en Erik Nieman komt bij u langs. 

Ook voor advies bij het aankopen 

van een woning of als u een 

taxatierapport nodig heeft.

RIETVELD
M A K E L A A R S

Ons team!

Rietveld Makelaars, de makelaar van Limmen! Wij danken alle verkopers voor het vertrouwen! 
En voor iedereen die zijn woning nog niet heeft verkocht: ook in 2013 gaan wij er weer helemaal voor!

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT
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VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT
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VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

Rietveld Makelaars, de makelaar van Limmen! 

27x  V E R K O C H T 12x  V E R K O C H T

16x  V E R K O C H T 37x  V E R K O C H T

4x  V E R K O C H T 2x  V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T
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Heeft u (verkoop)plannen?
Bel dan met Rietveld Makelaars voor een gratis 
waardebepaling. Erik Nieman, Rogier Haartman of 
Mark Admiraal komt graag bij u langs!
Het team staat natuurlijk ook klaar voor advies bij 
aankoop en verzorgt taxatierapporten.

Wij danken alle verkopers 
voor het vertrouwen!
En voor iedereen die zijn woning nog niet heeft
verkocht: ook in 2016 gaan wij er weer helemaal voor!

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T

V E R K O C H T
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VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen 

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

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Tot het eind van het jaar geven wij
op ALLE Goldwell producten
10 % KORTING!

Oòk in isolatieglas!

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN 
EEN GROEIZAAM & BLOEMRIJK 2016!!

Losse voorgerechten 
•  Stokbrood met kruidenboter 
•  Peer-pastinaaksoep (liter) € 5,- 
•  Mosterdsoep (liter) € 5,- 
•  Tomatencremesoep (liter) € 5,- 
•  Cappuccino van rode biet met creme-fraiche 
   (liter) € 6,- 
•  Paddenstoelentaartje met rodewijnsaus 
   (1 pers.) € 3,50 p.p. 
•  Carpaccio (2 pers) € 4,50 p.p. 
   Op een bedje van rucola gemarineerde ossehaas afgegarneerd    
   met balsamico en pijnboompitten. 

De losse gerechten kunt u alleen op bestelling afhalen op 5, 24 of 31 
december. Geef uw bestelling door via info@kookkonst.nl,
072-5051519 of loop bij ons langs.  

Maak het jezelf gemakkelijk 
tijdens deze drukke maand!
Sinterklaas, kerstborrel, kerstdiner of nieuwjaarsreceptie? 
Verwen uw gasten met hapjes, gerechten of een compleet 
buffet van KookKönst! 

Ben je met een kleiner gezelschap? Dan zijn de losse 
gerechten de oplossing! De losse gerechten kunt u alleen 
op bestelling afhalen op 5, 24 of 31 december. Geef uw 
bestelling door via info@kookkonst.nl, 072-5051519 of 
loop bij ons binnen. 

Op 1e en 2e kerstdag kunt u de hapjes en ons Winterbuffet 
bestellen. Andere wensen voor de kerstdagen? In overleg 
met u kijken wij graag naar de mogelijkheden. De hele 
maand december is het uiteraard wel mogelijk om de 
andere buffetten te bestellen. 

Winterbuffet 
•  Stokbrood met kruidenboter 
•  Peer/Geitenkaassalade 
•  Winterse pastasalade 
•  Rauwkostsalade met sinaasappel-kaneeldressing 
•  Wittekoolsalade met slagroom en noten 
•  Limmerse jachtschotel met Zware Hufter 
•  Kip met venkel in mosterd-stroopmarinade 
•  Hasselback-varkensrib in salsa verde roomsaus 
•  Gegrilde wortelgroenten 
•  Ovenaardappels 
•  Rijst 

Het buffet is te bestellen vanaf 10 personen. Uiteraard wordt het 
buffet geleverd met borden, bestek, en lekker makkelijk: 
Wij doen de afwas!  

Losse bijgerechten   
•  Tonijnsalade met pasta (250 gram) € 3,- 
•  Tomaat mozzarellasalade (250 gram) € 3,- 
•  Bleekselderijsalade, appel en walnoten (250    
   gram) € 3,- 
•  Gegrilde wortelgroenten (2 pers.) € 2,50 p.p. 
•  Ovenaardappels (2 pers.) € 2,00 p.p. 
•  Aardappelgratin (2 pers.) € 3,00 p.p. 

Losse hoofdgerechten 
•  Vitello Tonato (2 pers.) € 5,- p.p. 
   Mooi gegaarde kalfsmuis afgegarneerd met tonijn en kappertjes. 
•  Kip in mosterd-stroopmarinade (2 pers.) € 3,50 p.p. 
   Heerlijk malse kip op een bedje van venkel.
•  Hasselback-varkensrib (2 pers.) € 3,50 p.p. 
   Varkensrib gemarineerd met sinaasappel geserveerd in een 
   salsa verde roomsaus. 
•  Ragout van biefstuk (2 pers.) € 3,50 p.p.
   Heerlijke biefstuk met paddenstoelen, sjalotten en cranberries.

Feestplateau
•  Olijven 
•  Sweetpeppers 
•  Verse pesto 
•  Tapenade 
•  Italiaanse gedroogde worst 
•  Seranohamstokjes
•  Dippers 

Dit plateau is ideaal voor elk feest! Je zet het plateau gewoon op tafel. 
Het plateau is voor 10 personen. 

€18,95 € 35,-

KookKönstKookKönst
Catering en Kooklessen

Tel. 072-5051519   •   info@kookkonst.nl   •   www.kookkonst.nl   •   Dusseldorperweg 75

DECEMBERSPECIAL

Decemberbuffet  
•  Stokbrood met kruidenboter 
•  Bleekselderijsalade met appel en walnoten 
•  Pastasalade met olijven en zongedroogde tomaten 
•  Veldslasalade met piccalillydressing
•  Paddenstoelensalade met roquefort  
•  Kipsaté met saus
•  Gehaktballetjes in basilicumroomsaus 
•  Gegrilde groenten 
•  Ovenaardappels 

Dit buffet is niet te bestellen tijdens de kerstdagen.

Het buffet is te bestellen vanaf 10 personen. Uiteraard wordt 
het buffet geleverd met borden, bestek en lekker makkelijk: 
Wij doen de afwas!  

€14,95Ben je op zoek naar een leuke 
invulling voor een gezellige avond 
met vrienden of vriendinnen?
Al eens aan een kookles bij KookKönst gedacht? 
Wij geven les aan groepjes van 6-8 personen. Iedere 
cursist krijgt de gebruiksvriendelijke recepturen na 
afloop mee naar huis. Je kunt je ook individueel 
inschrijven voor één van de open worksops 
(meer info op onze site) 

•  10 december Tapas 
•  21 januari Mid-Winter 
•  17 februari Frankrijk 

Een kookles duurt ongeveer 4,5 uur. De kosten hiervoor 
zijn € 55,00 incl. de drankjes (dus kom op de fiets)!

Hapjes plateau  
•  Puntpaprika met tonijnmousse 
•  Komkommer met geitenkaas en walnoot 
•  Gekruid soesje Italiaanse roomkaas 
•  Toast met: kip-kerrie, paling, Seranoham, 
    Hollandse garnalen, brie, filet americain 
    of carpaccio 
•  Huisgemaakte wrap met zalm of gerookte kip 
•  Boerenworst met brie en pecannoot  
•  Omelet tapenade 

Een plateau met 50 luxe, gesorteerde, koude hapjes. In overleg met u 
stellen wij deze samen. Gratis bezorgd in Limmen, Heiloo, Castricum, 
Akersloot en Uitgeest 

€ 45,-

Wij wensen u fijne feestdagen en 
een inspirerend en gezond 2016!

studiowelgraven.nl

Clemens

Jan

Jan Jaap

Peter

Ruud

Stef

Clemens

Jan

Jan Jaap

Peter

RalphRalph
RichardRichard

Ruud

Stef

“Klein deukje of forse schade? 
Het team van P. Zonneveld neemt 
alle zorgen uit handen.”

P. Zonneveld B.V. (team)

Uw auto, onze schade.Uw auto, onze schade.

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

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

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-17-51

Kijk op:
www.aannemersbedrijfjonker.nl
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SPRING-BREAK
Kerstvakantiecocktail
Ook dit jaar organiseert TIOS Limmen 
de kerstvakantiecocktail SPRING-
BREAK. De afgelopen herfstvakantie-
cocktail was zo’n leuke opkomst (ca 
30 kids) dat TIOS graag dit ook wil or-
ganiseren in de kerstvakantie.
Dus heb je ook zin om iets leuks te 
doen in de kerstvakantie? Komt dan 
naar de sportzaal Hogeweg op: maan-
dag 28 december 2015 van 10:30 uur 
tot en met 12:00 uur. Alle kinderen 
zijn welkom en de deelname is gratis. 

Het begint met Springen op de 15 me-
ter lange aerodynamische Tumbling-
baan. Op de één meter hoge baan 
spring en loop je als het ware op lucht. 
Je kan de meest veerkrachtige circus-
buitelingen maken op deze aerodyna-
mische luchtkussen.
Daarna gaan we een workshop Break-
dance doen. In deze korte workshop 
met de Nederlands kampioen Falko de 
Graaf leer je in een mum van tijd de 
basismoves van het breakdance.  

Elk onderdeel duurt ongeveer een 45 
minuten en je kunt overal aan mee-
doen. Je hoeft geen lid te zijn van TIOS 
Limmen. De deelname is GRATIS. 
Neem wel je gympen mee voor de 
Breakdance. 

Dansdemonstratie in 
Sporthal de Bloemen 
op 30 januari 2016
Op zaterdagavond 30 januari houden 
we onze jaarlijkse dansdemonstratie, 
maar dit keer in Sporthal de Bloemen. 
Elke dansgroep van de Streetdance en 

de Breakdance laten een aantal dan-
sen zien.  
Het wordt weer een gezellige begin 
van de avond met veel dans en mu-
ziek. De entree is gratis en het begint 
om 19:00 uur.  Zet deze datum alvast 
maar in uw agenda.

Dringende oproep: 
vrijwilligers gevraagd!
TIOS zoekt zowel vrijwilligers voor het 
bestuur, maar ook vrijwilligers die lie-
ver willen helpen bij een van de acti-
viteiten.
Binnen TIOS hebben wij een bestuur 
dat uit 7 enthousiaste ouders bestaat, 
die veel werk verzetten om alle leden 
van de vereniging een leuke tijd en 
sportieve uitdaging te bieden. Maar 
na 3 jaar zitting wordt doorgaans het 
stokje weer doorgegeven aan iemand 
anders. Aan het einde van dit seizoen 
zoeken we nieuwe bestuursleden voor 
de afdeling gym en voor de afdeling 
dans of als algemeen bestuurslid. 

Maar misschien ziet u het niet zitten 
om bestuurslid te zijn, maar wilt u 
wel helpen met een van de activitei-
ten, bijvoorbeeld organiseren van een 
jeugdactiviteit (sinterklaas voor de 
jongste jeugd, winteractiviteit voor de 
ouderen jeugd), helpen bij onderlinge 
turnwedstrijden, dansshow of helpen 
bij de bloembollenactie.

Wie o wie heeft er belangstelling om 
onze vereniging te helpen?? 
Mocht u belangstelling hebben en 
meer voor de vereniging willen doen, 
bel dan voor meer informatie naar 
onze secretaris Sandra Leijen:
secretariaat@tioslimmen.nl

Opbrengst MS collecteweek
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van 
€ 1.846 in Limmen opgehaald.
Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven 
nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en 
wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant ge-
mist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam! Wilt u ons 
bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op 
met het Nationaal MS Fonds, 010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Mijn naam is Martina Kaandorp, 
woonachtig in Limmen en naast 
moeder van een prachtige tweeling, 
choreografe van beroep. Naast an-
dere activiteiten ben ik al ruim 10 jaar 
werkzaam bij Stichting Jeugdtheater 
Heiloo. Behalve het verzorgen van de 
choreografie heb ik sinds drie jaar 
de algehele leiding over de jaarlijkse 
theaterproductie. Ik ben het aan-
speekpunt voor de leden, het bestuur 
en de vrijwilligers die met veel inzet 
hun bijdrage leveren aan de totstand-
koming van onze productie. Samen 
met mijn collega’s Sanne Himmel-
reich voor de regie en Pepijn van der 
Sande als muzikaal leider, vormen wij 
het A-team en zijn wij verantwoor-
delijk voor het vormgeven en instu-
deren van de voorstelling. Tijdens de 
wekelijkse repetitie werken wij met 
de zesentwintig leden, met veel ple-

zier en enthousiasme toe naar onze 
voorstelling, een jaarlijks terugkerend 
spektakel waar iedereen reikhalzend 
naar uit kijkt.
De voorstelling van dit jaar heet ‘Het 
Speelgoedmysterie’, een spannend 
verhaal over verdwenen speelgoed, 
een mysterieuze speelgoedmaker en 
een speelgoedfabriek die plotseling 
wel heel veel winst maakt…. 

In maart van dit jaar zijn wij begon-
nen met een groep van zesentwin-
tig leden in de leeftijd 12 tot 19 jaar, 
waarvan er dit jaar een record aantal 
uit Limmen komt! Op de foto: Martina 
Kaandorp met de Jeugdtheaterleden 
uit Limmen, met v.l.n.r. Isa de Wildt, 
Pelle Ebels, Esmee Beentjes, Martina 
Kaandorp, Chantal Baltus, Pien Pep-
ping, Anouk Faber, Julliette Wullings 
en Joeri Zandbergen.

Het gemengd koor De Vredeburgers 
heeft zondag 12 november een bij-
zonder geslaagd jubileumconcert ge-
geven. Het talrijke publiek heeft ge-
noten van koor, ensemble en solisten 
die in een gezamenlijke uitvoering 
een grote selectie uit de opera Die 
Zauberflöte van W.A. Mozart ten ge-
hore brachten. Dit keer was gekozen 
voor een bijzondere enscenering met 
een verteller, die door zijn verhaal de 
diverse liederen en aria’s tot een mooi 
geheel maakte. Solistische medewer-
king werd verleend  door de bariton 
Nico Sevenhuysen en de sopraan Sa-
bine Kirsten, die alle lof oogstte o.a. 
met haar aria van ”De koningin van 
de nacht”. In hun vocale verrichtin-
gen werden koor en solisten op uit-
stekende wijze begeleid door Janneke 
Koetsier op de vleugel en een prachtig 
instrumentaal ensemble. 
De algehele leiding was in de ver-
trouwde handen van Gerard Leegwa-

T I O S  L I M M E N  M E D E D E L I N G E N 
Ouder en Kind Gym
Wist u al dat TIOS ook Ouder en Kind 
Gym geeft?? Deze gymles van TIOS 
is speciaal bedoeld voor peuters van 
1½ tot 4 jaar, die samen met papa en 
mama, opa en oma en/of oppas lek-
ker wil gymmen in een ‘echte’ gym-
zaal. De kinderen krijgen spelender-
wijs wisselende bewegingssituaties 
aangeboden, waardoor ze geprikkeld 
worden om te bewegen: klimmen, 
klauteren, balanceren, hangen, sprin-
gen en rollen.
De lessen worden gehouden op elke 
woensdag van 9:00 – 10:00 uur in 
Sportzaal Hogeweg. De eerste 2 les-
sen zijn gratis. De enige 2 eisen die 
TIOS stelt voor deze gymles is dat de 
peuter goed/stabiel kan lopen en veel 
plezier beleeft in het gymmen tijdens 
de les.

Winnaars van de 
Grote Club aktie
Ook dit jaar zijn de jeugdleden van 
TIOS weer langs de deuren gegaan 
om zoveel mogelijk loten te verkopen 
voor de Grote Club aktie. De jongens 
en meiden hebben heel goed hun best 
gedaan. Er zijn in totaal 641 loten ver-
kocht. 

De kinderen die de meeste loten heb-
ben verkocht, hebben inmiddels hun 
prijs in ontvangst mogen nemen. Dit 
zijn: Susanne Jak (128 loten), Nadine 
Konijn (74 loten) en Jennifer Leijen (66 
loten). 

Limmer ondernemers:
Ook heel actief in de regio! 

Het Jeugdtheater bedenkt en schrijft 
de stukken zelf, waarna de muziek, 
de liedjes en de choreografie worden 
toegevoegd. Veel komt tot stand via 
improvisatie. Na een eerste idee star-
ten we met spel- en bewegingslessen 
op het onderwerp ‘speelgoed’. Zo kun-
nen de ideeën van de leden worden 
verwerkt en wordt spelenderwijs dui-
delijk wie bij welke rol past. Wanneer 
het stuk geschreven is kunnen Pepijn 
en ik aan de slag met muziek, zang 
en dans. Ook de vrijwilligersgroepen 
gaan dan aan het werk. We hebben 
een kostuum-, een decor- en een gri-
meploeg die alle bestaan uit enthou-
siaste ouders van leden of oud-leden. 
Op deze manier zorgen wij met elkaar 
voor het totaalplaatje.
Met de kerstvakantie in zicht en nog 
een paar repetities te gaan, zijn wij er 
straks helemaal klaar voor. Op zater-
dag 23 en zondag 24 januari verzorgen 
wij vier voorstellingen in Theater De 
Beun in Heiloo, onze vaste speelloca-
tie. Data en tijden:
• zaterdag 23 januari 2016 
 - 15.15 uur
 - 20.15 uur
• zondag 24 januari 2016
 - 12.15 uur
 - 15.15 uur

Kaarten zijn verkrijgbaar bij drogiste-
rij Aker in Limmen en in Heiloo bij de 
Schrijverij Heerenweg en Schrijverij ‘t 
Hoekstuk, Bruna ’t Loo en Theater De 
Beun.  Voor meer informatie:
Kijk op www.sjth.nl
Ook meedoen? Vind jij het leuk om to-
neel te spelen, te zingen en te dansen? 
Ieder jaar houden wij audities, dus 
houd onze website goed in de gaten 
voor de eerstvolgende auditiedatum!

Viering 40 jarig jubileum 
van De Vredeburgers

ter. Een daverend applaus viel de uit-
voerenden ten deel. 
De feestelijkheden rond het 40 jarig 
bestaan van De Vredeburgers zijn af-
gesloten met een gezellige avond in 
de PKNkerk. Tijdens het buffet, op 
fantastische wijze verzorgd door Dirk 
en Margreet Denekamp, werden vier 
koorleden gehuldigd:  Marijke Doorn, 
Jan Admiraal, Max Nuijens en Tinus 
Veldt. Zij zijn vanaf de oprichting 
van het koor lid en ontvingen van de 
voorzitter, Clementine Bruschke, een 
toepasselijk cadeau met een mooi 
boeket bloemen.  

Heeft u er weleens over nagedacht om 
een EHBO- of reanimatieopleiding te 
volgen? Vooral  voor onze regio is dit 
een heel goed idee, want overal in de 
gemeente Castricum  zijn AED’s ge-
plaatst, die de overlevingskansen van 
iemand met een hartinfarct duidelijk 
vergroten.  Tenminste als een hulp-
verlener in staat is om de AED op de 
juiste manier te bedienen en ook weet 
hoe gereanimeerd moet worden, want 
dit moet een hulpverlener nog altijd 
zelf doen! 
Het leren reanimeren en het  bedienen 
van een AED is een van de onderdelen 
van de nieuwe cursus EHBO, die het 
Nederlandse Rode Kruis begin vol-
gend jaar in Limmen opstart. Maar 
deze cursus is veel uitgebreider: het 
hele basispakket van de Eerste Hulp 
komt aan bod, kleine ongevallen wor-
den behandeld en u leert hoe u ver-
banden aan moet leggen. Na het vol-
gen van de cursus weet u hoe u moet 
handelen in ongevalsituaties en bij 
veel voorkomende verwondingen en 
letsels. Allemaal nuttige handelingen 
die ervoor zorgen, dat u weet wat u 
moet doen als in uw naaste omgeving 
een ongeluk gebeurt. De cursus leidt 
op voor het internationaal erkende 
Rode Kruis diploma.

Nieuwe cursus EHBO in Limmen 
start in februari

Op woensdagavond 10 februari start 
de nieuwe cursus (9 lesavonden) in 
de brandweerkazerne in Limmen. De 
kosten bedragen € 175,- inclusief exa-
men. Informeer bij uw zorgverzeke-
raar of de cursus eventueel vergoed 
wordt! Voor inlichtingen en aanmel-
ding kunt u mailen naar ehbo@rode-
kruiscastricum of bellen met mevr. A. 
Korving, tel. 072 505 3045 of mevr. H. 
v.d. Linden, tel. 072 505 1929.
Kijk voor een opleiding reanimatie 
en AED bediening in één avond op de 
website van onze partner, Stichting 
Reanimatie en AED Castricum: reani-
matiecastricm.nl 

Vorig jaar is voor de eenenveertigste 
keer de bekende expositie Artistiek en 
Creatief weer zeer succesvol verlopen. 
Ook voor het komend jaar zoekt Lim-
men Cultuur mensen die hun werk 
willen exposeren in Vredeburg aan de 
Dusseldorperwerg 64 te Limmen. Dit 
jaar staat de expositie gepland voor 12 
en 13 maart 2016. De tentoonstelling 
is op beide dagen te bezichtigen van 
11:00 tot 17:00 uur en de toegang voor 
het publiek is gratis. Voor diegene die 
creatief is en het leuk vindt om zijn  of 
haar werk te laten zien aan  de inwo-
ners van Limmen en wijde omgeving, 
is dit een uitgelezen mogelijkheid. 

Het aanmeldingsformulier is vanaf 
28 december te downloaden via onze 
site www.limmencultuur.nl. 
Informatie via e-mail  limmencul-
tuur@hotmail.com (voorkeur) of per 
telefoon 06-20969423. 
Wij zien uw aanmelding vóór 1 febru-
ari 2016 tegemoet.

Exposanten gezocht voor
Limmen Artistiek en Creatief
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Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Kerst 2015 wij zijn uw adres voor;
 • W.n.stollen  groot/klein
 • Diverse tulbanden
 • Duivenkaters
 • En diverse soorten groot en kleinbrood
 • Kerstkransjes groot/klein
 • Schuimkranjes
 • R.b.kransen of staaf opgemaakt
 • Diverse soorten gebak en petit fours 
Ook oud op nieuw viert u met uw bakker;
 •  De lekkerste oliebollen van Limmen, 

met of zonder 
 • Appelbeignets
 • Mini beignets
 • Appelbollen
 

Zaterdag 2 januari open van 09.00 tot 14.00 uur.

Het hele team van Bakkerij Bakker wenst u een Prettige Kerst en een gezond 2016!!

Dames, heren, kinderen op afspraak: Tel. 072-5051242 of 06-28865509

Wij wensen u 

Fijne Feestdagen en een 

goed geknipt 2016..!

Knipkapster Ingrid Meerman
Woensdag 09.00-12.30
Donderdag 	 09.00-18.00
Vrijdag	 09.00-18.00
Zaterdag	 08.30-17.00

JAN STUIFBERGEN, BIJNA 65 JAAR KAPPER IN LIMMEN,
DRAAGT ZIJN WERKZAAMHEDEN OP OUDEJAARSDAG 2015 

DEFINITIEF OVER AAN INGRID MEERMAN..!

Eet smakelijk!

EEND GEVULD MET APPEL EN 
PRUIMEN  VOOR 4 PERSONEN
Ingredienten: - 1 Tamme eend van 2 kg. - 250 gram ietwat zure appelen - 1 ons gedroogde pruimen
zonder pit - wat tijmblaadjes - 5dl rode wijn.

Dit is het kerstdiner van Rene Redzepi een van de bekendste Deense Koks.
Zoek op Internet naar “Deens en “Kerstdiner” en je vindt met appelen en pruimen gevulde eend en rijstpudding 
met kersen. En gesmoorde rode kool en gekarameliseerde aardappelen.
Bestel bij uw slager 1 Tamme eend van 2 kg liefst met wat vet. Haal hem op 5 dagen voor de Kerst. Hij moet wat 
indrogen. Zoek een mooie plek in de koelkast. Verwijder <maar gooi niet weg> hartje, levertje, maag en nek en 
spoel de buikholte schoon. Snij de vleugels eraf en vries dit in met de organen zie bovenste regel. Dit gebruiken 
voor een intense vlezige saus. Zijn de organen er niet bij bestel dan wat extra hartjes en kippenlevertjes!
Bevrijd de eend kerstochtend uit de koelkast. Wrijf wat zout op de huid en laat hem op temperatuur komen. Let 
op de tijd hij moet 2 x 40 minuten in de oven en 15 minuten rusten.
Schil de appels, verwijder de klokhuizen en snijd de appels in stukjes. Ze zorgen ervoor  dat het borstvlees 
sappig blijft en ze nemen alle vleessappen uit het karkas op, net als de pruimen en de tijm, gemengd met zout 
en peper. Prop de vogel goed vol dat hij goed bol staat,sluit de opening af met houten prikkers.
Leg de eend met de borst naar boven op een braadslee waar hij goed in past, liefst een met een dikke bodem 
zodat de uit de vel lekkende smakelijke sappen niet meteen verbranden.
Plaats het geheel in een voorverwarmde oven van 230 graden en na 20 minuten begint de huid te bruinen 
en dan staan we voor een dilemma, want de eend is een vogel met 2 soorten vlees die niet in dezelfde tijd 
geroosterd kunnen worden aangezien de poten een langere tijd nodig hebben die de borst juist verpest. Ik kies 
voor lekkerte en snij de poten los van het karkas. Alleen de poten gaan terug de ovenschaal, velkant boven 
temperatuur nu op 180 graden. Giet na 40 minuten het vet uit de braadslee en de wijn en het water erin. Leg 
het karkas weer terug tussen de poten en laat nog 40 minuten braden. Bedruip de huid een paar keer met het 
vocht uit de braadslee om hem knapperig te maken. Leg de eend in een schaal die diep genoeg is voor het er 
nog uitlopende braadvocht en bedek de vogel met aluminium folieen laat  hem nog minstens 15 tot 30 minuten 
rusten. Giet het braadvocht in een kom en schep het vet er zoveel mogelijk af. Beide worden nog gebruikt. 

Maak van de volgende ingrediënten de saus.                  
1 eetlepel eendenvet
½  liter kippenbouillon
2.5 dl room
2 el sherry-azijn
2 el rode bessen gelei
zout en peper
het gezeefde braadvocht van de eend.

E T E N  e n  G E N I E T E N 

 
Wijntip: BLASON DE BOURGOGNE PINOT NOIR

Snel en betaalbaar je rijbewijs?

DICXRIJSCHOOL.NL
iTheorie-cursus Gratis • Gebruik motorkleding Gratis

Bel nu 06-506 484 99

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

SEI-geregistreerd
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Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org... Je droomhuis
realiseren met een
hypotheek op maat!

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en een 
gelukkig en gezond 2016!

In mijn werkzame leven was ik veel 
onderweg over de wereld. Het zal ong. 
20 jaar geleden zijn dat ik een vlucht 
had met Aer Lingus, van Amsterdam-
Schiphol naar Dublin in Ierland. Tij-
dens de lunch, toen nog uitgebreid…., 
raakte ik in gesprek met de mensen 
op dezelfde stoelrij. Toen ik hen vroeg 
wat zij deden, bleken het de leden te 
zijn van de band U2. Ik zei naïef ver-
baasd: “Never heard of”, en dat gaf 
grote hilariteit bij de toen al wereld-
beroemde muzikanten, die onlangs 
nog in de Ziggo Dome optraden voor 
een laaiend enthousiast publiek. Mijn 
kinderen, die ik het na terugkomst 
vertelde vroegen uiteraard direct of 
ik handtekeningen of andere gadgets 
had gevraagd, helaas het was niet in 
mij opgekomen.

Onlangs werd ik getipt om een in-
terview te hebben met Nederlands 
beroemdste, wat zeg ik, wellicht een 
grote wereldspeler in zijn genre mu-
ziek, DR. PEACOCK, bij de burgerlijke 
stand beter bekend als Stefan –STEVE- 
Dekker, geboren en getogen in ons 
dorp. En ik zei opnieuw: “Nooit van 
gehoord”, ook Steve kon mijn on-
nozelheid waarderen en begrijpen. 
Zijn muziekgenre: Frenchcore, is niet 
bepaald mijn directe keuze. Maar 
dat neemt niet weg dat er een grote 
markt voor deze muziek is.
Na mijn eerste contacten via 
WhatsApp en e-mail maakten wij een 
afspraak om elkaar te ontmoeten. En 
daar stond hij voor mij, een boom van 
een vent, jong, vriendelijk ogend, met 
zijn handelsmerk in de rechterhand, 
een kleine bolhoed: Dr. Peacock him-
self. Stefan Dekker, 27 jaar, geboren en 
getogen in Limmen en inmiddels we-
reldberoemd in de Frenchcore scene. 
Nog recent, op 6 november, trad hij op 
in “De Lantaarn” in Limmen.

Wat is eigenlijk Frenchcore hoor ik u 
zeggen?
Wikipedia zegt het volgende:
Frenchcore is substroming van de hard-
core house die midden jaren ‘90 in 
Frankrijk ontstond. Kenmerken zijn een 
tempo van 190-250 bpm in een eentoni-
ge vierkwartsmaat, een minimalistisch 
en industrieel geluid en verwantschap 
aan tekno. De term Frenchcore is ooit 
bedacht door DJ Radium, de man die 
ook de typerende pulserende beat die 
kenmerkend is voor Frenchcore uitge-
vonden heeft. DJ Radium heeft verschil-
lende andere projecten zoals Micro-
point samen met Al Core en Androgyn 
network. Andere grote namen binnen 
de frenchcore zijn: The Sickest Squad, 
The Speed Freak en Dr. Peacock. French-
core deejays komen voornamelijk uit 
Frankrijk, maar ook uit Duitsland, Bel-
gië, Nederland en Italië.

(*einde Wikipedia quote).

Dr. Peacock staat overigens promi-
nent in de lijst van DJ’s die deze mu-
ziek produceren, een bewijs van zijn 
kennis en kunde op dit gebied.
Nadat ik voor Steve een glas bier heb 
ingeschonken komen er allerlei vra-
gen bovendrijven over zijn jeugd, zijn 
keuze voor muziek, zijn leven als DJ et 
cetera, een interessant verhaal achter 
Dr. Peacock. 

Steve, 27 jaar geleden geboren in Lim-
men aan de Visweg, hoe was jouw 
jeugd en waar ging je naar school? Is er 
nog contact met oude schoolvrienden?
Je kunt wel zeggen dat ik een rustige 
en zeer goede jeugd heb gehad. Lieve 
ouders die mij altijd met alles wilden 

helpen. Op de Pax Christi school in 
Limmen was ik altijd wel een stille 
jongen, een dromer. Nooit echt de 
populaire jongen geweest, maar ook 
niet echt gepest. Beetje de “normale 
doodgewone” jongen. Mark Dekker is 
sinds de peuterschool eigenlijk al nog 
steeds een goede vriend van mij. Ook 
Rutger Versteeg ken ik sinds de Pax 
Christi school al, en ga ik nog steeds 
mee om. Allebei bijzondere jongens 
met ook een liefde voor de hardere 
stijlen in de muziek. Verder spreek ik 
in Limmen natuurlijk nog veel jon-
gens tijdens bijvoorbeeld de Limmer 
Kermis of Stratenvoetbal. En ja, ik 
speel alleen de 3e helft hoor!  

Wat ben je gaan studeren na de lagere 
school en wat is je oorspronkelijke be-
roep?
Ik heb op het Clusius College in Cas-
tricum ‘’Gemengde Leerweg’’ gedaan, 
waarna ik SPW (Sociaal Pedagogisch 
Werk) heb gestudeerd. Daarna nog 
SCW (Sociaal Cultureel Werk) en 
daarna HO (Horeca Ondernemer) af-
gerond. Maar mijn oorspronkelijke 
beroep is nu dus DJ. En daaromheen 
organiseer ik kleine en grote evene-
menten in Europa. 

Op welke leeftijd begon je jezelf te in-
teresseren voor muziek en welke mu-
ziek was dat?
Dat was eigenlijk al in groep 6 van de 
basisschool. Ik kreeg toen van mijn 
‘’grote’’ neef (René Krom) een stapel 
cd’s. Dat waren cd’s van ‘’Thunder-
dome’’. Dat is van ID&T, en dat waren 
één van de eerste mega grote feesten 
binnen het Hardcore genre. Ik was 
gelijk verkocht! Terwijl de rest van de 
klas Gabber Piet zaten te luisteren, 
was ik al van het hardere werk, haha. 

Hoe kom je nu tot de keuze van 
Frenchcore? Je gebruikte ook de term 
“herrie”, maar wie bepaalt wat herrie 
is, en over hoeveel decibels heb je het? 
Wat is je ultieme gevoel bij het horen 
of het spelen van deze muziek?
in 2005 heb ik mijn eerste evenement 
georganiseerd, dat noemde ik: Inner-
core. Dit deed ik toen ter tijd in Dis-
cotheek de Millennium te Castricum. 
Van het geld wat ik verdiende met 
mijn krantenwijk, betaalde ik de grote 
dj’s die toen kwamen optreden. Gelijk 
de eerste editie was uitverkocht, en 
een enorm succes! 
Vanaf dat moment kwam ik ook in 
aanraking met de platenspelers. Ik 
heb leren draaien van 2 mensen, na-
melijk: Hugo Kraakman (die tegen-
woordig veel doet in Hotel Fletcher 
Heiloo), en van Tjeerd Cornelisse (be-
ter bekend als: DJ Viruz). Tjeerd had 
ook een platenzaak in Alkmaar, waar 
zij een ‘herrie-bak’ hadden. Ja en dat 
was natuurlijk MIJN bak! Heerlijk tus-
sen de herrie platen graaien, en de 
beste mee naar huis nemen en oefe-
nen met mixen. Maar eigenlijk ont-
stond mijn liefde voor Frenchcore, na-
dat een goede vriendin (Nikki Teijsse) 
platen kocht van bepaalde Frenchcore 
artiesten. Zij liet dit aan mij horen, 
en ik wist vanaf dat moment, dat die 
muziek voor mij bestemd was. Het 
produceren van Frenchcore kwam ei-
genlijk onverwachts, doordat ik met 
Rick Beers naar een produceer class 
ging. Hij wilde house gaan maken, 
maar ik ging maar even mee. Uit-
eindelijk ben ik helemaal los gegaan 
daarna, en Rick is doorgegaan met het 
draaien van zijn textiel groothandel. 
Grappig hoe dingen kunnen lopen! 
En nog grappiger is, dat ik samen met 

degene waar ik toen een produceer 
les bij gevolgd heb, nu zelf cursussen 
organiseer, om het nieuwe hardcore/
frenchcore talent klaar te stomen. 

Waar komt dat bolhoedje vandaan die 
je altijd draagt bij optredens? 
Ik draaide regelmatig in ‘de Argus’ in 
Alkmaar. In 2008 kwam iemand tij-
dens het draaien naar mij toe en zette 
een plastic bolhoedje op mijn hoofd. 
Ik dacht,huh wat is dit nou? Maar ik 
hield hem op en maakte mijn set af. 
De volgende keer dat ik daar draaide, 
kwam er iemand naar mij toe en zei: 
‘Hey man, waar is je hoedje?’. Toen 
dacht ik: ‘Ja, waarom ook niet?’. Ben 
die maandag nog een mooie hoed 
wezen halen, en die is nooit meer af-
gegaan.

Voor welke leeftijdsgroep is het be-
doeld, of met andere woorden wie voe-
len zich hiertoe aangetrokken? Kun je 
deze mensen herkennen, je raakte het 
onderwerp piercings en tattoos aan…?
Het is voornamelijk een publiek van 
tussen de 15 en 28 jaar. (uitzonderin-
gen daar gelaten natuurlijk). En vaak 
zie je inderdaad piercings, tattoos en 
ook nog weleens kale koppen, maar 
niet heel veel meer hoor. Toch vind 
ik het wel wat hebben die trainings-
pakken en kale koppen! Zelf nooit ge-
daan, maar heb er zeker wat mee. 

Je treedt nu op in binnen- en buiten-
land, maar wie organiseert deze trips? 
Hoeveel optredens kun je aan, is het 
vermoeiend?
BKJN Bookings, oftewel: ‘’Beter Kom 
Je Niet’’ doen mijn boekingen. Zij re-
gelen alles. Van vluchten tot hotel, 
van draaitijden tot contracten. Ik doe 
niet meer dan vier boekingen in een 
weekend. Zeker als ik meerdere da-
gen achter elkaar moet vliegen, ben 
ik wel echt helemaal kapot als ik zon-
dag thuis kom. Het is zeker een zwaar 
leven, heel onregelmatige werktijden 
en met niet de meest gezonde leef-
stijl. Onderweg is het lastig om ge-
zond te eten. Zeker in die clubs overal 
en nergens. Dan is het toch meestal 
even een broodje döner of een patatje 
mayo.  

Doe je ook aan sport, om dit leventje 
vol te kunnen houden?
Sporten is echt wel noodzakelijk ja. 

Ik heb nooit sporten echt leuk gevon-
den. Maar nu heb ik toch iets gevon-
den waar ik nu veel plezier aan be-
leef, en dat is zwemmen. Ik doe trim 
zwemmen in een groep, elke dinsdag 
en donderdag in Castricum bij de Wit-
te Brug. En daarnaast doe ik ook aan 
Spinning. Ook in een groep, want dat 
motiveert mij veel meer dan dat ik al-
leen ga sporten. 

Als je zoveel “herrie” produceert, hoe 
is het dan gesteld met je gehoor, tre-
den er geen blijvende beschadigingen 
op? En hoe zit dat met de bezoekers? 
Zijn er wettelijke grenzen?
Helaas heb ik sinds eind 2012 een blij-
vende hoge piep in beide oren. Ik slaap 
dan ook met zachte muziek aan, an-
ders kom ik moeilijk in slaap. Op die 
feesten (vooral in Duitsland) gaat het 
soms gewoon over de pijngrens heen 
(120 db is de grens). Laatst op een feest 
in de Westfalenhalle in Dortmund, 
was er 143 db gemeten, om een verge-
lijking te maken; dat is maar 7 decibel 
minder dan een startende straaljager 
op 150 meter afstand. En het is harder 
dan dat je naast een luchtalarmsirene 

staat (140db). Het is echt absurd hard, 
dus ik raad ook altijd iedereen aan om 
goede, op maat gemaakte, oordoppen 
te dragen, die draag ik zelf ook.

In welke landen heb je al voorstel-
lingen gegeven en wat staat er bin-
nenkort op het programma? Hoe lang 
duurt een gemiddeld optreden?
Nederland, Tsjechië, Oostenrijk, Zwit-
serland, Australië, België, Duitsland, 
Frankrijk, Spanje, Zweden, Italië (Sar-
dinië), Schotland, Bulgarije. Een op-
treden duurt meestal een uur. Soms 
90 minuten, en met bepaalde shows 
draai ik vier uur sets. In januari 2016 
ga ik een Australië tour doen (Syd-
ney & Adelaide), en eind Februari een 
Amerika tour (Denver, Pittsburgh, 
New York & Phoenix). Echt mega veel 
zin in! 

Hoe stellen wij ons de zalen voor waar 
je optreedt, grootte, aantal mensen 
e.d.? Gebeurt het ook op festivals 
“open air”?
Ja, dat is echt heel erg verschillend. Ik 

Vervolg op pagina 15

Dr. Peacock, Nederlands beroemdste dj in de Frenchcore muziek... 
en hij woont in ons dorp!

Dr. Peacock! Dr. Wie??
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www.gpgroot.nl 

Van afval naar  
grondstoffen en energie

infra en engineering  |  inzameling en recycling  |  brandstoffen en oliehandel

Rijksweg 50 - 1906 BJ  LIMMEN - Tel. 072 - 505 3066
E-mail: info@autobedrijfkaandorp.nl

• VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT • REPARATIE EN ONDERHOUD
• APK KEURINGEN • AIRCO SERVICE • SCHADEREPARATIES

• GRATIS LEENAUTO OP AFSPRAAK

KIJK OP WWW.AUTOBEDRIJFKAANDORP.NL 
VOOR ONZE FULL-SERVICE DIENSTVERLENING!

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

 

HEB JIJ TALENT EN WIL JE DIT GRAAG LATEN ZIEN AAN DE REST VAN LIMMEN? 
 
MELD JE DAN NU AAN VOOR DE “KOP” (KONINGSDAG OPEN PODIUM) VAN LIMMEN!! 

Wat zoeken wij? 
Wij zoeken talenten uit Limmen en omgeving, die het leuk vinden om met 
Koningsdag op te treden in het park in Limmen. Kun jij zingen, dansen, goochelen 
of heb je andere ongekende talenten? Dan is dit jullie kans om door te breken!  
Ook beginnende bandjes dagen wij uit om hun talent met ons te delen. Ons 
podium is op Koningsdag helemaal voor jullie! Leeftijd speelt hierbij geen rol! 
 
Stuur vóór 1 januari 2016 een mail naar Kop@oranjefeestlimmen.nl en wie weet 
zien we jullie terug op Koningsdag 2016 in Limmen!! 

 

AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL? 
KLEVERLAANVERHUUR.NL

Weekenden extra hoge kortingen!
Hoe langer de huur, hoe hoger de korting!
Kwalitatief wagenpark

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

HUUR BINNEN 
3 STAPPEN 
EEN VOERTUIG:

1. Selecteer uw 
voertuig naar keuze

2. Selecteer huurperiode 
& opties

3. Reken af

ext
ra 

    
 

ONLINE
EEN AUTO

HUREN

ONLINE
EEN AUTO

HUREN

ONLINE

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

Wij wensen u Fijne Feestdagen een een Gezond 2016!
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sta bijvoorbeeld op Defqon, Decibel 
& Dominator Festival. Dat zijn alle 3 
Nederlandse Open Air Festivals, waar 
echt 60.000 bezoekers op af komen. 
Maar ik draai ook weleens in hele 
aparte locaties, zoals een oud slacht-
huis in Milaan, Italië, of onder een 
brug ergens in Nederland. Ook kleine 
kroeg feesten draai ik nog steeds wel 
eens. Maar voornamelijk zijn het toch 
wel de wat grotere clubs in Europa.

Is het een lucratieve business? Valt er 
veel geld te verdienen? Hoe lang kun je 
dit blijven doen?
Het verdient leuk, maar het is geen 
Tiësto of Armin van Buren werk, haha. 
Ik kan er een lekker broodje van ko-
pen, zeg maar. Hoelang ik het vol kan 
houden weet ik niet, maar voor mijn 
gevoel zou ik dit de rest van mijn 
leven willen blijven doen. Dan mis-
schien na mijn 50e niet meer achter 
de tafels, maar zeker wel achter de 
schermen het organiseren blijven 
doen. Daarnaast doe ik ook nog veel 
puur voor de lol, zoals de Limmer Ker-
mis ‘eerste Dreun’, en kleinschalige 
feesten in Mex Beachbar Castricum. 
Dat is puur voor het dorpsgevoel en 
houdt mij ook lekker down to earth. 

We spraken ook over alcohol- en 
drugsgebruik. Hoe kijk jij hier tegen-
aan, wordt er veel gedronken en wor-
den er veel drugs gebruikt in de scene?
Om even voorop te stellen; Hardcore 
feesten zijn (ook volgens politie, 
EHBO en Security) de meest gezellige 
feesten, waar zo goed als NOOIT rot-
tigheid is. Het enige wat weleens ge-
beurt is dat iemand bij de EHBO komt 
door een pilletje teveel op. Maar om 
nu gelijk even het vooroordeel over 
‘agressieve feesten’ weg te halen, 
moest ik dit even gezegd hebben, 
want ik ben heel veelzijdig in mijn 
muziek keuze (Rock, Volksmuziek, 

Klassiek, Jazz etc.), maar de gezellig-
ste zijn toch altijd de Gabber feesten! 
Dat even terzijde. Ja er wordt wel de-
gelijk drugs gebruikt en ook veel al-
cohol. Maar op welk feest niet tegen-
woordig? Op een Après Ski feest wordt 
net zoveel in de neuzen gegooid als 
op een Hardcore evenement. Wat wel 
zorgelijk is, vind ik de leeftijd waarop 
ze tegenwoordig beginnen met drugs. 
Ik ken mensen om mij heen van 13, 
14 die al hard drugs gebruiken. Dan 
vraag ik mij af? Waar zijn de ouders? 

Je sprak ook over muziek produceren 
samen met blazers, strijkers en (ope-
ra)zangers, hoe moeten wij ons dat 
voorstellen?
Dit wordt een fantastisch concept. 
Ik gebruik in mijn muziek vaak saxo-
foon, trompet, viool en koren zang. 
Nou is dat denk ik ook het geen wat 
mij groot heeft gemaakt, omdat nie-
mand anders dit nog deed. In 2016 ga 
ik inderdaad een nieuw project begin-
nen, in de welbekende muziek studio: 
Het Gemengd Bedrijf te Limmen. Hier 
ga ik met de band van Harm Timmer-
mans (Projekt Rakija) de studio in, om 
mijn digitale herrie te combineren 
met echte instrumenten. En op het 
podium is mijn plan om met een ope-
ra zangeres en violiste als trio op te 
gaan treden. Dus de harde bassen van 
mij, de emotionele viool erbij en daar-
bovenop de prachtige zang van een 
opera zangeres. Als alles gaat lopen 
zoals ik het in mijn hoofd heb, word 
het echt fantastisch en vernieuwend. 

Ook noemde jij op dat je van heel 
andere genres muziek houdt en daar 
heerlijk van kunt genieten of naar 
voorstellingen gaat? Waar geniet jij 
van Steve?
Ik geniet van bijvoorbeeld: Paolo Con-
te, Shpongle, Doe Maar, Bonobo, The 
Beatles, Dire Straits en zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Laatst nog naar 
een concert van Paolo Conte geweest, 
echt heerlijk. Rood wijntje, netjes in 
pak en lekker wegdromen. Is de door 

Dr. Peacock! Dr. Wie??
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Op vrijdagmiddag 1 april 2016 orga-
niseert DICX motorrijschool een ver-
hoogde rijvaardigheidstraining voor 
motorrijders die goed voorbereid aan 
het nieuwe motorseizoen willen be-
ginnen. DICX Motorrijschool heeft 
hiervoor, evenals voorgaande jaren 
het circuit van de politie academie in 
Lelystad afgehuurd.
Bij het verzorgen van de training en de 
indeling van de groepen zal door de 
instructeurs rekening worden gehou-
den met het nivo van de deelnemers, 
zodat iedereen op zijn eigen nivo aan 
de training kan deelnemen en het 
voor iedereen dus een leuke een leer-
zame middag is.
Deze training waar de cursisten op 
hun eigen motorfiets aan deelnemen, 
zal worden vooraf gegaan door een 
briefing en theoretische uitleg. Tij-
dens deze training die gegeven wordt 
door de zeer ervaren en KNMV gecer-
tificeerde motorrij-instructeurs Dick 
Sassen en Willem Zevering, zal het 
accent liggen op motorbeheersing 
bij zowel het remmen op hoge snel-
heid, het remmen in de bocht en de 
bochtentechniek in het algemeen. 
Hierbij moet dan vooral gedacht wor-
den aan de bochtentechniek op de 
openbare weg en niet op het circuit. 
Het circuit van de politie academie 
is een uitstekende en vooral ook vei-
lige omgeving en biedt uitgebreide 
mogelijkheden door de vele zeer ver-

schillende bochten, waarin soms ook 
hoogte verschillen zitten, wat het in-
schatten en doorkijken van de boch-
ten extra lastig maakt. Hierdoor is het 
dan ook een zeer leerzaam parcours, 
wat zeer geschikt is voor zowel begin-
nende als ervaren motorrijders om de 
rem- en bochtentechniek op een een 
leuke, gezellige en niet competatieve 
manier op een hoger peil te brengen. 
De beide instructeurs zullen tijdens 
deze training, door het voorrijden 
van de juiste rij-lijnen, het geven van 
bruikbare tips en en een goede feed-
back de cursisten ondersteunen en 
adviseren.
De heen en terugreis kan eventueel in 
groepsverband plaatsvinden. Nadere 
gegevens hieromtrent worden ge-
communiceerd na aanmelding.
Voor vragen, extra informatie of aan-
melden,  kan men en bericht sturen 
naar info@dicxrijschool.nl  De kosten 
van deze training bedragen € 90,- pp.
Motorrijders die reeds geregistreerd 
zijn bij DICX motorrijschool ontvan-
gen via hun emailadres een persoon-
lijke uitnodiging om deel te nemen 
aan deze leerzame training. Staat u 
nog niet geregistreerd bij DICX en wilt 
u ook op de hoogte worden gehouden 
van door DICX rijschool of DICX Mo-
torreizen georganiseerde evenemen-
ten, dan kan u zich aanmelden door 
uw naam en adres-gegevens te mai-
len naar info@dicxrijschool.nl 

DICX motorrijschool organiseert on-
der de nieuwe naam “DICX Motorrei-
zen” van zaterdag 23 april t/m dins-
dag 26 april 2016  weer een motorreis 
naar de Duitse Eifel en Moezel.

Als in april de buiten-temperatuur en 
het weer aangenamer wordt en ons 
motorbloed weer begint te kriebelen, 
is het voor velen onder ons toch weer 
even wennen op de motor. Daarom 
biedt DICX motorreizen je een uitste-
kende gelegenheid je motorvaardig-
heden weer op peil te krijgen, of het 
nieuwe motorseizoen te beginnen 
met een gezellige tour door dit prach-
tige gebied. Hiervoor kunnen de mo-
torrijders natuurlijk eerst deelnemen 
aan DICX Bochtentraining op 1 april, 
maar ook deze motorreis naar de Eifel 
en Moezel is hier bij uitstek geschikt 
voor.

Hier kun je onder begeleiding van 
ervaren en gecertificeerde motor-rij-
instructeurs op een ontspannen ma-
nier werken aan je bochten techniek, 
ongeacht of je een rustige of wat 
snellere motorrijder bent, want bij de 
indeling van de groepen wordt hier re-
kening mee gehouden.

Wat wordt je geboden? Behalve mooie 
routes van en naar dit fraaie en boch-
tige gebied (zaterdag en dinsdag), zul-
len we daar 2 dagen (zondag en maan-
dag) prachtige routes van ca. 250 km. 
gaan rijden over de vele bochtige 
wegen die het gebied van de Eifel en 
Moezel ons te bieden heeft. We zullen 
3 nachten gaan overnachten in een 
motorhotel, op basis van half pension 
(ontbijt en diner inbegrepen). Drank-
jes en de lunch tussen de middag zijn 
voor eigen rekening !

Dit complete pakket biedt DICX mo-
torrijschool aan voor de prijs van 
€ 225,- pp. Meer info is te vinden op 
www.dicxmotorreizen.nl

Wil je mee? Wacht dan niet te lang 
met aanmelden, want de deelname 
wordt bepaald in volgorde van aan-
melding  en vol is vol !

Aanmelden kan via een email naar 
info@dicxmotoreizen.nl of via de link 
op de website.

Let op ! Aanmelden voor deze reis kan 
tot uiterlijk 18 maart 2016.

De Limmer Plankeniers trokken in het 
weekend van 6 en 13 november jl.veel 
gasten naar de Burgerij.  De spelers 
hebben de afgelopen voorstellingen 
weer laten zien waartoe ze in staat 
zijn.  Met humoristisch en vlot spel 
werden de Limmers getrakteerd op 
menig lachsalvo.
De klucht begint in de gevangenis 
waar in een cel de gedetineerden 
Teun, goed gespeeld door Mark Bon-
ne en zijn handlanger Willem welke 
super  neergezet wordt  door Bart 
Winder zitten na een overval. In de 
cel aan de overkant zitten de zwaar-
dere dieven (eens een dief altijd een 
dief) Jopie, leuk neergezet door Otto 
Bruschke en Bennie, een mooi spel 
van Piet van der Steen. De 4 mannen 
maken het de bewaker, leuk gespeeld 
door debutant Ronnie Koevoets niet 
al te makkelijk met irritant gedrag en 
de nodige opmerkingen. Op bezoek 
komt de vriendin van Willem luiste-

jouw geproduceerde “herrie”, excuus, 
muziek ook verkrijgbaar voor liefheb-
bers, zo ja waar en hoe? Is er nog an-
dere merchandising van je?
Ja zeker, dit is te vinden via Sound-
cloud. Daar even Dr. Peacock opzoe-
ken en dan kun je mixen en losse 
nummers terug vinden, en ook gelijk 
doorklikken naar de ‘Buy’ pagina. 
Daar kan het als MP3 worden aange-
schaft. Verder verkoop ik mijn mer-
chandise op Rigeshop.com. 

Ben je ooit eerder geïnterviewd, zo ja 
waar en door wie? Wanneer en waar 
ben je te beluisteren op de radio?
Ja, drie keer ter promotie van grote 
hardcore evenementen. En twee keer 
op de radio (Unity Radio en Hardcore 
Radio). Beide te vinden op internet. 

Na mijn laatste vragen gaat Steven 
heel even naar buiten om een sigaret 
te roken en bij terugkomst verras ik 
hem met een glas Licor 43 met ijs, zijn 
lievelingsdrankje.
Ik bedenk hierbij spontaan dat hij een 
uitstekend reclameobject voor deze 
heerlijke Spaanse vanille likeur zou 
kunnen zijn, Steve meld je aan!
Het was een aangenaam gesprek, 
met een jongeman met passie voor 
muziek op velerlei gebied, intelligent, 
innemend, spontaan en die de zaken 
uitstekend weet te verwoorden.
En wie Steve wil volgen, kijk op zijn 
website: www.dr-peacock.nl of goog-
le even naar zijn facebookpagina.
Men zal mij niet meer horen zeggen: 
Dr. Peacock, Dr. Who? 
Ik waardeer bijzonder alles wat Steve 
doet, maar loop nog niet echt warm 
voor het geluid en volume van zijn 
muziek. Maar ik behoor ook niet meer 
tot zijn doelgroep.
Limmen mag trots zijn dat wij zo’n 
grote beroemdheid zomaar in ons 
midden hebben.

Kees G. Kroone

DICX motorrijschool organiseert 
bochten-training

Voorjaarsmotortour naar de Duitse 
Eifel en Moezel bij DICX Motorreizen

Klucht ‘Bewaar me’
groot succes!

rend naar de naam Lies. Lies wordt 
mooi gespeeld door Pauline Boersen. 
Zij geeft te kennen dat ze niet  wil 
wachten op de vrijlating van Wil-
lem. Het plan om samen met Teun te 
ontsnappen en de poet op te graven 
van de overval moet dan ook nog de-
zelfde nacht gebeuren. Het hele plan 
lijkt in gevaar te komen als er brand 
uitbreekt in de vrouwenvleugel. Drie 
vrouwelijke gedetineerden worden in 
de cel geplaatst van Teun en Willem, 
waardoor het hele ontsnappingsplan 
lijkt te gaan mislukken. De drie vrou-
wen stellen zich voor als Destiny, een 
goede rol van Petra Castricum die een 
leuke persiflage maakt van een Suri-
naamse jongedame. De jongensach-
tige Angela, een leuke brutale rol van 
Monique Groot en de Haagsche Nel, 
heerlijk  gespeeld door Tineke Groot. 
De dames hebben wel zin in een cel 
wisseling als daar een beloning aan-
hangt van 1 miljoen euro’s. De da-

mes krijgen als onderpand de kaart 
waarop precies staat waar de poet ligt 
begraven in het bos waar Teun zijn 
moeder een hotelletje runt. De man-
nen komen weer in hun eigen  cel en 
ontsnappen gelijk. Bennie en Jopie 
kunnen deze kans niet laten lopen en 
vluchten er achteraan. 
In het 2e bedrijf vluchten Teun en 
Willem naar het armoedige hotel van 
Teun zijn moeder, super gespeeld 
door Mary Winder  die weer helemaal 
los gaat met o.a. dribbelpasjes en vals 
zingen. Willem belt zijn Lies en verteld 
dat hij ontsnapt is. Inspecteur Sprok-
kel, leuk en duidelijk neergezet door 
Pieter Mors brengt een bezoek  aan 
het hotel om te kijken of de mannen 
zich hier schuil houden.  Nadat Lies 
haar gemeld heeft in het hotel gaan 
de mannen op pad zonder kaart, maar 
vinden de buit niet.  Dan plotsklaps 
staan de drie vrouwelijke gevangen 
in het hotel en komen ook een kamer 
huren iets wat in jaren niet gebeurd is. 
Het wordt druk in het hotel. De man-
nen en vrouwen gaan gezamenlijk  op 
zoek naar de buit.  
In het laatste bedrijf gaan  Teun en 
Willem rond snuffelen in de kamers 
van de vrouwen of ze toch echt niet 
de poet al hebben opgegraven, want 
het geld is nog altijd zoek! Met de 
loper op zak en moeder Teun op de 
wacht  gaan ze op onderzoek uit. On-
verwachts komt inspecteur Sprokkel 
binnen  met een huiszoekingsbevel. 
De paniekerige moeder Teun begint 
vals te zingen. Dit brengt nodige hi-
lariteit in de zaal. Ze zingt van ik ben 
vandaag zo vrolijk tot het bakkie kof-
fie en vluchten kan niet meer. Ook 
daarna nog een te doldwaze situ-
atie waar Bennie als nudist door de 
zaal rent om het hotel te promoten. 
Het terras stroomt vol. Ondertussen 
brengt moeder Teun de drie vrouwen 

op het verkeerde spoor waardoor zij 
denken dat het geld te vinden is in 
Nieuw Zeeland. De vrouwen verlaten 
het hotel via de brandtrap. Tijdens 
een bezoek van Sprokkel moeten de 
mannen zich verstoppen achter de 
balie.  De mannen geven zich over en  
de slimme moeder Teun blijft achter 
in het hotel met de buit op de klanken 
van poen poen poen. 
Onder de bekende regie van Stina 
Hof, geassisteerd door Ciska Lieferink 
als souffleur werd dit stuk een groot 
succes. Voor de rekwisieten/ decor 

en kleding tekenden resp. Tiny &Otto 
Bruschke en Arie Zoon. Door de grime 
van Marjoke Groot en gekapt door 
Margret Castricum zagen de toneel-
spelers er fantastisch uit.  Wij bedan-
ken Fernand & Jaap van de Burgerij en 
de sponsoren.  En ook jullie, donateur 
of kaartkoper, willen bij bedanken 
voor jullie komst en gezelligheid op 
de middagen en avonden.
Wij zeggen tot volgend seizoen en wel 
het 40e jaar wat we willen opleuken 
met weer een humoristisch stuk.

De Limmer Plankeniers
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Wij nodigen alle leden en nog niet aangesloten 
Limmer ondernemers uit voor de

NIEUWJAARSRECEPTIE
op donderdag 7 januari 2016 

in De Burgerij, aanvang 20.00 uur.

Wij rekenen op een massale opkomst van ondernemend Limmen!

Ondernemers
Limmer

Vereniging

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 • Formido Limmen • Aannemingsbedrijf FRAB B.V. • Gall & Gall • Gede verpakkingen • G.P. Groot B.V. 
Jan Groot Hovenier • W. Groot Tuin & Klussen • Hoveniersbedrijf Hollander • Oersterk Reclame Groep • Illudee • Jak Loodg.- en sanitair Install.
Bedr • Aannemingsbedrijf Jonker B.V. • Autobedrijf G. Kaandorp B.V. • KookKönst • 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 • Van der Hoeff Refractories B.V. • Contructiebedrijf Mous B.V. • Minicamping de Nesse • NTI-NLP • Nuijens (tuin en groenshop) 
Nuko Elektrotechniek • Teken en Bouwburo G. Th.J. Pepping • PNO Dienstverlening Personeelsadviseur • 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. van der Velden B.V. • Veldt Tegelwerken • Vof Verver Installatietechniek B.V. • Bureau J.M. 
van Vliet • Vredeburg • Studio Welgraven • Transportbedrijf Wempe • Gerard Tool financieel advies • Winder Limmen B.V. • Zandbergen’s 
Transport B.V. • Zijlstra Collection • Autoschadespecialist P. Zonneveld BV • Uniformkleermakerij Zwart & Zn B.V. • Dicx auto & motorrijschool 
JB Grondwerk • Event4all • Hopman ERA Makelaars Heiloo • Van Wilsem & Cabri Architectuur en Management • Jack Zoon Tuincreaties 
Administratiekantoor Alckmaer B.V. • Huis van Binnen • Maison la Chasseigne • Buter Bouwmanagement B.V. • Firstblue B.V. • Valkering Groep 
Minicamping Welboren-Beemsterboer • Drost Technical Management B.V. • Scheerman Timmerwerken B.V. • ACC Services • Groot Wegenbouw 
Kleverlaan B.V. • Kwekerij Cristian Schilder • Dirkson Limmen Installatietechniek • Kapsalon Jose Hageman • Joris Beentjes Installatietechniek  

...wensen iedereen fijne feestdagen
en een succesvol en vooral gezond 2016 toe!


