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Piet en Rutger staan op maandag en 
donderdag van 08.00 tot 18.00 uur 
voor u klaar aan de Vuurbaak in Lim-
men!

Tevens bieden wij de mogelijkheid 
om uw speciale kerstboodschappen 

Zoals u hierboven kunt lezen doet 
schoonheidsspecialiste Jill van der 
Velden mee aan de Landelijke Beauty 
Award 2017. Er is inmiddels een mys-
tery guest geweest die de salon en de 
behandelingen op vele aspecten heeft 
beoordeeld. Wel weet Jill dat zij tot de 
landelijke selectie behoort. De uitslag 
is precies gekomen op de dag dat deze 
lovkrant gedrukt wordt dus helaas 
konden wij deze uitslag niet publice-
ren in deze krant... Bent u nieuwsgie-
rig kijk dan snel op Facebook! 

Sinds 2005 is zij zelfstandig gevestigd 
en beschikt zij over een riante behan-
delkamer waar de cliënten niet alleen 
tot in de puntjes verzorgd worden, 
maar ook tot volledige rust kunnen 
komen tijdens een behandeling. Met 
veel enthousiasme, gedrevenheid en 
vakmanschap geeft zij gezichtsbe-
handelingen, waar je als herboren uit 
de uiterst comfortabele stoel komt. 
Zij gebruikt bij de behandelingen pro-
ducten van het topmerk in Europa: 
Maria Galland. Vanzelfsprekend is zij 
steeds op zoek naar nieuwe produc-
ten en krijgt zij veel nascholingscur-
sussen in binnen- en buitenland. Met 

‘Zenuwslopende’ dagen voor 
Schoonheidssalon Moments!

veel plezier geeft zij de cliënten ad-
vies, kan hen vertellen welke behan-
delingen voor de huid het beste zijn, 
en welke producten het beste voor u 
zijn. Elke mens en elke huid is immers 
uniek.
Jill is ambitieus, perfectionistisch, 
sociaal bewogen en discreet. Er wordt 
uitsluitend op afspraak gewerkt waar-
door u gewaarborgd bent van rust en 
tijd. Met passie kan zij over haar werk 
vertellen, alleen dan kun je je ook 
echt uitleven in dit bijzondere vak. 
Een bezoek aan de salon is een garan-
tie voor een moment voor jezelf, voor 
genieten en optimaal ontspannen. 

Toen Jill van Maria  Galland de uitno-
diging kreeg om mee te doen aan de 
Award heeft zij onmiddellijk alles op 
alles gezet om deze in de wacht te sle-
pen. Er moest een zgn. “bidbook” met 
motivatie worden samengesteld. Een 
niet geringe opgave.

Wilt ook u eens kennismaken met Jill 
en haar prachtige werk, een afspraak 
is snel gemaakt: (072) 505 22 46 en 
kijk ook eens op Facebook en de web-
site: www.salon-moments.nl

Elke maandag en donderdag aan de Vuurbaak

Piet en Rutger Groente 
en Fruitmarkten

Zaalvoetbalteam JO13-1
ongeslagen kampioen
Onlangs ontving het team uit handen van de trouwe supporters een bosje bloe-
men en een heerlijke versnapering om het kampioenschap in de 1e klasse te 
vieren. Een knappe prestatie aangezien het vriendenteam dit jaar voor het eerst 
is ingeschreven in deze sterke competitie. De mannen wisten alle 8 wedstrijden 
te winnen... Een prestatie van formaat!

Op de foto boven v.l.n.r.: Michel Welgraven (assistent-coach), Stijn Glorie, Lino Valkering, Tijn 
Welgraven en Ron Stuifbergen (coach). Onder v.l.n.r. Lasse van Druenen, Sid Schoorl, Jesse 
Buur, Jur Hollenberg en Cas Stuifbergen.

“Er is een groot tekort aan nieuw-
bouwwoningen en dat wordt de ko-
mende jaren alleen nog maar erger. 
Vooral in de buurt van de grote steden 
in de Randstad wordt te weinig ge-
bouwd om aan de vraag te voldoen.
In de provincies Noord-Holland en 
Utrecht alleen al worden de komende 
jaren 93.000 huizen te weinig ge-
bouwd, blijkt uit onderzoek van het 
Bureau Stedelijke Planning en de 
Technische Universiteit Delft in op-
dracht van de NVB Bouw, de belan-
genbehartiger van Nederlandse bou-
wers en projectontwikkelaars. Sinds 
de crisis is het tekort aan woningen 
hard opgelopen en uit het onderzoek 
blijkt dat de vraag naar een woning 
(liefst in een dorp) vele malen groter 
is dan het aantal huizen dat gebouwd 
wordt.

Te weinig bouwlocaties
Tot 2020 is er jaarlijks behoefte aan 

80.000 woningen, vanwege de eco-
nomische voorspoed willen meer 
mensen verhuizen. Maar vorig jaar 
werden er 53.000 huizen gebouwd 
en dit jaar ‘slechts’ 43.000, becijferde 
hoogleraar Friso de Zeeuw van de TU 
Delft. Dat komt onder meer omdat er 
te weinig bouwlocaties zijn. Elk jaar 
loopt het tekort daardoor met 20.000 
huizen op.
De NVB Bouw roept de overheid op 
‘om gas te geven’ met het plannen 
van nieuwbouw of om er überhaupt 
maar eens plannen voor te maken”. 
Dit nieuws kondigde RTL-Z eind no-
vember van dit jaar aan.
De gemeenten Castricum en Heiloo 
anticiperen hierop; aankomend jaar 
wordt er gestart met de bouw van 
diverse nieuwbouwprojecten waar-
bij Rietveld makelaars een rol in gaat 
spelen.

Welke nieuwbouwprojecten staan 

Chronisch tekort 
nieuwbouwwoningen

Sinterklaasactie  
groot succes! Ondernemers

Limmer
Vereniging

De gelukkige prijswinnares Petra Veldt (op de foto met bloemen) 
kreeg uit handen van Peter Lute van Slaapkenner Lute (rechts op de 
foto) de hoofdprijs van € 500,- overhandigd. Mede namens Daniëlle 
Booms en Cees Smit van de LOV van harte gefeliciteerd met je 
prachtige prijs!
Alle prijswinnaars hebben ondertussen persoonlijk bericht gekregen. 
De volledige uitslag is te zien op www.ondernemendlimmen.nl

er voor 2017 in ons dorp (en regio) 
gepland? Welke invloed heeft dat in 
mijn (woon)situatie? Moet ik, gezien 
de huidige gunstige woningmarkt, 
mijn huis verkopen ? Wat zou dan een 
reële waarde van mijn woning zijn en 
welke vraagprijs zou daarbij passen ?
Allemaal vragen waarop u samen met 
Rietveld Makelaars antwoord kunt 
geven. Ook in 2017 betrokken in de 
markt en regio, deskundig op het ge-
bied van bestaande- en nieuwbouw 
en uw betrouwbare partner op het 
gebied van onroerend goed.

bij ons door te geven tot uiterlijk op  
maandag 19 december zodat wij  deze 
vers voor u mee kunnen nemen op 
donderdag 22 december. Wij kunnen 
dit ook eventueel bezorgen op  deze 
donderdag.
Ook uw bestelling via de mail door-

geven is geen probleem, dat kan via 
info@froods.nl.
 
Wij wensen u alvast een heel gezond 
maar vooral vitaminerijk 2017 toe! 
 
Piet & Rutger

15 januari 2017

Mid-Winterfeest 
in de Burgerij!
In 2017 staat een nieuw team in de Bur-
gerij voor uw klaar. Met als gastvrouw, 
Marieke van Zilt.
Ons doel is om de mensen uit Lim-
men en omstreken zo gastvrij mogelijk 
te ontvangen. Wij zullen over het jaar 
heen diverse evenementen organise-
ren. Maar natuurlijk bent u ook van 
harte welkom voor uw eigen feest, 
verjaardag of vergadering. De zaal kan 
op verschillende manieren worden in-
gedeeld waardoor wij toegankelijk zijn 
voor grote groepen als voor kleine ge-
zelschappen. U kunt ons bereiken via 
marieke@deburgerij-limmen.nl of 06 
45506002.

Om kennis te maken met ons organi-
seren wij op 15 januari 2017 een Mid-
winterfeest!!
Compleet met ijsbaan en pannenkoe-
ken voor de kinderen. Maar natuurlijk 
ontbreken de Glühwein, erwtensoep en 
apfelstrudel niet.
Vanaf 11 uur zijn onze deuren geopend 
voor een kopje koffie, warme chocomel 
en een borrel. De middag zal muzikaal 
ondersteund worden door “de Froggs”  
vanaf 15 uur.
Kom allemaal jong en oud gezellig sfeer 
proeven in de Burgerij!!
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■  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

• cv en gas • koeling • dakbedekking
 • water • zinkwerken  • sanitair

www.dibolimmen.nl

072-505 27 24
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen

AFSPRAAK MAKEN?
MAANDAG T/M ZATERDAG
OVERDAG OF IN DE AVOND

(WEL EERST EVEN BELLEN)

MARGRET CASTRICUM
RATELAAR 3 IN LIMMEN

T 06 51808640
(PINNEN GEEN PROBLEEM)

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!

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

Wij wensen u Gezellige Feestdagen en een Gezond 2017!!

IDEE    ONTWERP    PRINT/DRUKWERK    INTERNET    SIGNSnel en voordelig drukwerk 
Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzĳdig in reclame

Stap eens binnen

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Snel en voordelig drukwerk 
Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzĳdig in reclame

Stap eens binnen

Snel en voordelig drukwerk
Bij u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzijdig in reclame

Stap eens binnen

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl
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Snel en voordelig drukwerk 
Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzĳdig in reclame

Stap eens binnen

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Snel en voordelig drukwerk 
Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzĳdig in reclame

Stap eens binnen

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Snel en voordelig drukwerk 
Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzĳdig in reclame

Stap eens binnen

Oersterk reclame, Rijksweg 42a, Limmen 
072 - 505 49 57 | oersterkreclame.nl

06-49704045
muziekwerkplaatslimmen.nl, info@muziekwerkplaatslimmen.nl

M a LLp
mek miStaz I ekw ru e n

klassieke, jazz-en popmuziek
beginners, gevorderden,

De muziekschool voor alle leeftijden,  

Afscheidscentrum de Swaen  
Schipperslaan 4k | 1906 BG Limmen 
www.afscheidscentrumdeswaen.nl
Telefoon: 072 202 90 64 
Email: info@afscheidscentrumdeswaen.nl

Ruimte voor herdenken, 
condoleren en afscheid nemen

In huiselijke sfeer afscheid nemen. 
U kunt dag en nacht uw dierbare

bezoeken wanneer u daar behoefte aan heeft.
Wie de uitvaart ook verzorgt, iedereen is welkom om het 

afscheidscentrum te gebruiken, ongeacht bij wie u verzekerd bent.

Monuta De Haas
Uitvaartverzorging in 
Kennemerland en omstreken.
 
24 uur per dag bereikbaar op 
0251 - 700 216. Ook als u niet 
of elders verzekerd bent.

Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

Het team van de Burgerij wenst u gezellige 
feestdagen en een feestelijk 2017!!

06 45506002 
marieke@deburgerij-limmen.nl

Uw gastvrouw van de Burgerij is Marieke van Zilt

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

... U kunt ontspannen...
uw verzekeringen
zijn goed geregeld!

www.rotteveel.org
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‘BABY VAN DE 
MAAND’L I M M E R  K R O O S T

Xavi Meijer
– Geboren op 20 november 2016–

Zoon van Gido en Lizzy Meijer, 
broertje van Nanou

Dim Schouten
– Geboren op 16 november 2016–

Zoon van Ruud Schouten en Suzanne 
van der Steen

Sebas van der Steen
– Geboren op 24 november 2016–

Zoon van Bas van der Steen en Rinske Glorie

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!

De rubriek L immer Kroost
is  powered by

studiowelgraven.nl

Door loting is Xavi Meijer ‘Baby van de maand’ geworden. 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 door-
sturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor vragen kunt u contact op-
nemen 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 Zonnebloem Limmen nodigt haar 
gasten uit voor een gezellige, muzi-
kale kerstochtend met aansluitend 
een kerstlunch, op dinsdag 20 de-
cember. De mezzosopraan Joke Oud, 
bekend en geliefd in de regio, verzorgt 
deze ochtend. Zij zingt niet alleen 
kerstliederen maar ook liedjes met 
levenswijsheden, liefde, realiteit en 
droom als onderwerp, die heel goed in 
de kersttijd passen. De muziek wordt 

In het streven naar vernieuwing, maar 
met behoud van het goede, is het na-
tuurlijk geen toeval dat PAR SIX nu al 
voor de derde keer een gastoptreden 
verzorgt bij de Jazz Session Club “Vre-
deburg” in Limmen.  

Om het stimuleren van de ontwikke-
ling verder vorm te geven heeft Kits 
Oonlie ervoor gekozen om bij de kin-
derdagverblijven en de peuteropvang 
te werken met het Voor- en Vroeg-
schools Educatieprogramma (VVE) Uk 
& Puk. Vanaf heden zijn de kinderdag-
verblijven en de peuteropvang loca-
ties officieel gecertificeerd voor het 
werken met dit unieke programma!

Uk & Puk is een educatief totaalpro-
gramma, gericht op de brede ontwik-
keling van kinderen van 0 tot 4 jaar. 
Uk & Puk is speciaal ontwikkeld voor 
kinderdagverblijven en peuterspeel-
zalen. Taalontwikkeling staat daarbij 
voorop: spreken, luisteren, en uitbrei-
ding van woordenschat zijn belang-
rijke onderdelen. Daarnaast is er bij 
Uk & Puk aandacht voor sociale vaar-
digheden, motoriek en is er een eerste 
oriëntatie in rekenen.
Uk & Puk bestaat uit een vrolijk ge-
kleurde handpop, genaamd Puk. Hij 
maakt dezelfde dingen mee als de 
kinderen en leeft dus in een voor hen 
herkenbare leefwereld. Puk betrekt de 
kinderen bij de activiteiten en lokt zo 
op een veilige manier interactie uit.
Uk & Puk is opgebouwd uit verschil-
lende thema’s. Als extra steuntje in de 
rug is er voor bijna 4-jarigen het ac-
tiviteitenthema: “Ik ga naar de basis-

school”. Met het totaalprogramma Uk 
& Puk krijgen de kinderen een goede 
start in het basisonderwijs. Aan de 
hand van de thema’s worden verschil-
lende activiteiten aangeboden. De ac-
tiviteiten zijn geschikt voor horizon-
tale- en verticale groepen en sluiten 
aan bij het normale dagritme van Kits 
Oonlie. Uk & Puk gebruikt dagelijkse 
routines, zoals samen eten of buiten-
spelen, als vertrekpunt voor speelse 
activiteiten. Hierdoor worden dage-
lijkse bezigheden omgebogen tot 
leersituaties. De activiteiten worden 
uitgevoerd in grote en kleine groepen 
en bestaan uit luister-, ontdek-, kring- 
en Pukhoek activiteiten. 

Niet alleen de peuters worden betrok-
ken bij de activiteiten maar ook aan 
de baby’s worden leuke activiteiten 
aangeboden, uiteraard op een aange-
past niveau en met andere doelen. Bij 
de baby’s ligt de nadruk vooral op het 
ervaren in plaats van het doen. Wan-
neer een kind geen interesse heeft of 
niet mee wil doen wordt hem/haar 
een andere activiteit aangeboden.

Gecertificeerde voorschoolse 
educatie bij Kits Oonlie

Kom lekker knutselen bij Conquista Kids op 17 en 24 december!
Op zaterdagochtend 17 en 24 december van 10.00 tot 12.00 uur kunnen alle kinderen van 4 tot en met 9 jaar leuke kerstdingen knutselen in Conquista.

De 17e maken we wat moois voor in de boom en de 24e voor op tafel. Misschien gaan we ook nog wel wat lekkers bakken. De entree is beide ochtenden € 1,-.

Zondag 18 december 2016

Par Six bij de Jazz Session 
Club ‘Vredeburg’

Tijdens de jam session, die om 16.00 
uur begint, zal Par Six weer een fan-
tastisch gastoptreden verzorgen van 
een uur, te beginnen om 17.00 uur.
Zangeres Maria Volland is de spil van 
Par Six. The American Songbook, La-

tin, Blues maar ook moderne jazz-
nummers als Whisper Not en Dat 
Dere zijn onderdeel van haar uitge-
breide repertoire.  Pianist Ed Wertwijn 
heeft arrangementen geschreven voor 
trombonist Chris van Boetzelaer en 
saxofonist Rien Brus, die als begelei-
ding dienen voor de vocale nummers.
De hechte ritmesectie bestaat ui bas-
gitarist Mar Flohil, drummer Jon Fun-
ke Kupper en gitarist Huub Rohde.  Als 
solist komen zij ook aan bod.
Kortom, alle ingrediënten voor een 
gezellige muziekmiddag zijn aanwe-
zig.

NB: de komende sessiedata:  18 de-
cember, 22 januari, 19 februari, 19 
maart en 23 april.

De toegang is vrij, maar U kunt ons 
steunen door lid te worden voor € 7.= 
per persoon voor het gehele jaar.

Inlichtingen: 
Fred Timmer, tel:  072-5053414 
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl

Joke Oud komt zingen...

Kerstviering bij 
De Zonnebloem Limmen

afgewisseld met gedichtjes. Gezellig-
heid en sfeer voeren de boventoon in 
dit prachtige programma zodat ieder 
met een warm kerstgevoel weer naar 
huis gaat.
De kerstviering wordt gehouden in de 
sfeervol versierde Burgerij op dinsdag 
20 december, aanvang 10.30 uur. De 
zaal is open om 10.00 uur. 
Graag wil de organisatie weten hoe-
veel personen aanwezig zullen zijn, 

daarom is het noodzakelijk dat men 
zich vóór 18 december aanmeldt bij 
Ria Hooijboer, tel: 5052235. Wie ver-
voer nodig heeft kan ook bellen met 
bovenstaand telefoonnummer.

Inzamelactie door Explorers Scouting Limmen

Flessenactie op 7 januari a.s.
De Explorers van Scouting Limmen 
(jongens en meiden van 14 t/m18 jaar) 
organiseren op 7 januari 2017 een in-
zamelactie van statiegeldflessen en 
-kratten. Deze flessenactie, die voor-
heen werd georganiseerd door de car-
navalsvereniging, is voor de jongeren 
een mooie mogelijkheid om geld voor 
hun groepskas te verdienen. 

De opbrengst van deze en andere ac-
ties en klussen wordt deels besteed 
aan leuke activiteiten tijdens de we-
kelijkse opkomsten, maar is vooral 
bedoeld om van de zomer met de 
groep op kamp te kunnen!

Wilt u hierbij helpen? Spaar uw lege 
statiegeldflessen en -kratten op en zet 
deze op zaterdag 7 januari 2017 aan de 
weg. Wij rijden door heel Limmen om 
ze op te halen. Alvast bedankt!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen!
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Uitvaartverzorging

U kunt mij 
dag en nacht 

bereiken
072-5055740

0f 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Yvonne van Ophuizen

persoonlijke 
 met stijl en respect

Yvonne van Ophuizen
Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging

studiowelgraven

TOURNEDOS IN RODEWIJNSAUS
Ingrediënten voor 4 personen
800 gram sperziebonen
zout en peper
4 takjes tijm
3 sjalotten
4 tournedos (à ca. 150 gram)
4 plakken bacon of ontbijtspek
1 kg aardappels
1 el olie
1tl tomatenpuree
1el bloem
200 ml rode wijn
200 ml runderfond (pot)
1-2 el boter
1el suiker
250 ml melk
40 gram truffelboter 
(evt. vervangen door kruidenboter)

Wijntip:
VIÑA MAYOR CRIANZA

Eet smakelijk!

ETEN e n  GEN I ETEN 
1.  Haal het vlees 2 uur van te voren uit de verpakking en laat op 

kamertemperatuur komen.
2.  Maak de bonen schoon en kook ze afgedekt 10-12 minuten in water 

met zout. Was de tijm en schud hem droog. Pel en snipper de 
sjalotten. Dep het vlees evt. droog en omwikkel elke tournedos met 
een plak bacon.

3.  Schil de aardappels, was ze en kook ze afgedekt ca. 20 minuten in 
water met wat zout.

4.  Verwarm de oven voor (elektrisch:175°C / hete lucht: 150°C / gas: 
stand 2) Verhit de olie in een ovenvaste pan. Bak het vlees op hoog 
vuur ca. 2 minuten per kant. Bak de tijm kort mee. Breng op smaak 
met zout en peper. Neem het vlees samen met de tijm uit de pan.

5.  Fruit de helft van de sjalotten in het hete bakvet. Roer de tomatenpuree 
erdoorheen. Bestrooi met de bloem en bak hem al roerend kort mee. 
Blus af met de wijn en de fond, breng aan de kook en kook al roerend 
ca. 2 minuten op laag vuur. Leg het vlees en de tijm in de saus en 
smoor het geheel 5-7 minuten in de oven.

6.  Giet ondertussen de bonen af. Verhit de boter in een pan en fruit 
de rest van de sjalotten. Bestrooi met de suiker en laat al roerend 
karamelliseren. Voeg 5-6 el water toe en wentel de bonen erin. Breng 
op smaak met zout en peper. Verwarm de melk. Giet de aardappels af. 
Voeg de melk en de truffelboter toe aan de aardappels en stamp het 
geheel grof. Breng op smaak met zout en peper.

• Binnenzonwering

• Buitenzonwering

• Reparaties & Onderhoud
Molenwerf 36E

1911 DB  Uitgeest

Tel.  06 - 49 099 818

Mail  info@zonstijl.nl
Web  www.zonstijl.nl

Uw specialist in zonwering
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Tot en met 31-12-2016
15% korting op alles 
incl. gratis montage

De showroom is elke zaterdag geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. 

U kunt de showroom ook op afspraak 
bezoeken. Belt u dan naar: 06 - 49 099 818

Ga naar de showroom voor 
een voordelige offerte

incl. gratis montage

15% korting
op alles

Tot en met: 
31-12-2016

•  Loodgieter- 
werkzaamheden

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

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

Fijne
Feestdagen
en een
inspirerend
2017!

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09
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Ruim 10 jaar geleden zijn een aantal 
dames op initiatief van mevr. Riet Min 
begonnen met het edele spel biljarten 
in het biljartpaleis de Vredeburg. 

We schrijven 9 januari 2007, George 
Jacet (bekend in de Castricumse 
biljartwereld) heeft men bereid ge-

vonden les te geven  aan inmiddels 
8 enthousiaste dames! Aan de orde 
kwam, houding, leren omgaan met 
de biljartkeu en de eerste oefenstoten 
met de bal. In vervolglessen kwamen 
alle stoottechnieken aan de orde zo-
als de trekstoot, doorstoot en losse 
band enz. Ook zijn kledingafspraken 

Op maandag 12 december jl. is er 
een nieuwe gezellige activiteit van 
start gegaan, onder auspiciën van 
de Stichting Welzijn Ouderen Lim-
men: handwerken, haken, breien voor 
50-plussers. Er was direct al een gezel-
lige belangstelling. Het initiatief komt 
van de dames Trudy Bos en Ellie van 
Westerop. Aan de deelname zijn geen 
kosten verbonden, behoudens uw ei-
gen consumpties (koffie, thee e.d.). 
De dames gaan tweemaal per maand 
bijeenkomen, steeds op de eerste en 
de derde maandag van de maand. In 
verband met nieuwjaar zal de eerst-
volgende bijeenkomst zijn op maan-
dag 9 januari, daarna de 23e. Iedereen 
is welkom, u behoeft slechts uw eigen 
materiaal mee te brengen, haakpen, 
breipennen e.d. Echter Trudy en Ellie 
hebben altijd wel iets achter de hand. 
Als locatie is gekozen voor Maison La 
Chasseigne, Dusseldorperweg 58 in 
Limmen. Veel 50-plussers weten de 
weg naar deze gezellige koffie/thee-
salon al te vinden op de wekelijkse 
dinsdagmorgen bijeenkomsten, waar 
mensen samenkomen voor een kopje 
koffie of thee, een gezellig gesprek, 
het lezen van de krant e.d. Ook kan 
men genieten van de heerlijke keu-
ken! Annabel Appel van de sfeervolle 

winkel was direct enthousiast om 
mee te werken aan dit leuke initiatief. 
De bijeenkomsten duren van 10.00 tot 
12.00 uur en er is inloop vanaf 09.30 
uur.
De eerstvolgende bijeenkomst,is nu 
maandag 9 januari 2017. Daarna weer 
twee weken later. Een gezellig begin 
van het nieuwe jaar!

Stichting Oud Limmen - Wie - o - Wie ?
We hebben weer een mooie foto gevonden voor deze rubriek. De foto is genomen in het voormalige Parochiehuis “Sint 
Maarten” in Limmen (nu de Burgerij). We weten heel weinig van deze foto, vandaar aan u de vraag, wie weet wat voor 
gelegenheid dit is en wie weet wanneer deze foto genomen is? Op de vlag staat vermeld “Patronaat”. Herkent u personen 
op deze foto? Wij willen het graag weten voor ons fotoarchief.
 
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 klaar.
 
Op de vorige foto van Sinterklaas op het dak van de Mariaschool, kwam Leny Kaandorp langs om te vertellen dat zij zich 
herkende op de foto, zij staat vooraan op de foto. En natuurlijk de man met de pijp is meester Bruschke. Naar de overige 
personen op de foto zijn we nog op zoek.

De kinderen van de vestigingen van 
Forte Kinderopvang in Limmen berei-
den zich voor op een heerlijke kerst! 
Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs, bui-
tenschoolse opvang Het Avontuur en 
Hogeweg en peuterspeelzaal Klein 
Duimpje zijn de kinderen al druk in de 
weer voor Kerstmis.
Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs lun-
chen de kinderen gezellig in kerstsfeer, 
waarbij natuurlijk ook kerstliedjes 
worden gezongen. De hele vestiging 
wordt in kerstsferen gebracht, onder 
andere met zelfgemaakte kerstknut-
sels. En in de week van 12-16 decem-
ber hebben de kinderen, samen met 
hun ouders en grootouders, weer de 
mooiste kerststukjes gemaakt, het-

Vanaf volgend jaar krijgen alle 2- tot 
4-jarige kinderen binnen de gemeen-
te Castricum de mogelijkheid om 
twee dagdelen in de week een peuter-
opvang of kinderdagverblijf te bezoe-
ken. Deze wijziging vindt plaats in het 
kader van de “Harmonisatie Peuter-
speelzaalwerk”. Hiermee wil de over-
heid kinderdagverblijven en peuter-
speelzalen meer op één lijn brengen. 
Zo komt er nog meer aandacht voor 
de ontwikkeling van kinderen en een 
betere overgang naar de basisschool. 

Door de wijziging zijn alle peuter-
speelzalen van Forte Kinderopvang 
binnen de gemeente Castricum per 
1 januari omgevormd tot peuterop-
vang. Peuteropvang is kortdurende, 
brede ontwikkelingsstimulering voor 
peuters van 2-4 jaar. Met peuterop-
vang wil de overheid kinderdagver-
blijven en peuterspeelzalen meer op 
één lijn brengen. Zowel de financie-
ring, de kwaliteitseisen als het toe-
zicht worden op elkaar afgestemd en 
onder één wettelijk kader gebracht. 

Fijne kerst bij
Forte Kinderopvang

geen inmiddels is uitgegroeid tot een 
gezellige jaarlijkse traditie. Benieuwd 
naar hoe kinderen van 0-4 jaar bij 
kinderdagverblijf Eigen Wijs wor-
den opgevangen? Bezoek dan elke 1e 
woensdag van de maand onze open 
dag, ontvang een leuke goodiebag en 
maak kans op een dag extra opvang 
gratis!
Ook de peuters van Klein Duimpje 
knutselen zelf de mooiste kerstver-
sieringen en in de laatste week voor 
de kerstvakantie wordt er samen naar 
Kerstmis toegeleefd, bijvoorbeeld 
door gezellig kerstliedjes te zingen. 
En bij BSO Het Avontuur en BSO Ho-
geweg kiezen de kinderen tijdens de 
kerstvakantie weer uit allerlei gezel-
lige uitstapjes en leuke activiteiten 
zoals Glow in the dark midgetgolf, 
een appelflappenspeurtocht, schaat-
sen en Fortes eigen Winterspelen! Bij 
de BSO kunnen kinderen in de basis-
schoolleeftijd tijdens de vakanties 
voor opvang terecht, ook als ouders 
alleen opvang tijdens schoolvakan-
ties nodig hebben. Daarnaast is het 
altijd mogelijk 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!

Peuterspeelzaal Klein Duimpje
wordt peuteropvang Klein Duimpje

Ook de financiering verandert: ouders 
betalen een inkomensafhankelijke 
bijdrage en hebben hierbij recht op 
kinderopvangtoeslag of een subsidie 
vanuit de gemeente. 

Voor Klein Duimpje betekent dit dat 
er vanaf 1 januari 2017 peuteropvang 
wordt aangeboden. Ook de naam 
verandert naar peuteropvang Klein 
Duimpje (in plaats van peuterspeel-
zaal). Voor de peuters zelf verandert 
er juist weer niet veel: zij blijven, net 
zoals ze nu al doen, spelen bij Klein 
Duimpje binnen het Vroeg- en Voor-
schoolse Educatie programma Uk & 
Puk. Binnen dit programma leren de 
peuters niet alleen samen spelen, 
maar ook hun spraak- en taalvaar-
digheid, sociaal-emotionele vaardig-
heden en motorische en zintuiglijke 
vaardigheden worden verder ontwik-
keld. 

Door de omvorming van peuter-
speelzalen naar peuteropvang wordt 
een stevig fundament voor het ba-

sisonderwijs gelegd, zodat de kinde-
ren profiteren van een doorgaande 
leerlijn. Voor meer informatie over 
peuteropvang bij Forte Kinderopvang 
kunt u terecht op www.fortekinder-
opvang.nl of bel met 0251-658058. 
Natuurlijk bent u op afspraak ook van 
harte welkom om te komen kijken en 
kennismaken bij peuteropvang Klein 
Duimpje aan de Lage Weide 2 (in ba-
sisschool de Kerkuil).  

10 jaar damesbiljart ‘de Carambella’s’
gemaakt, “geen laag decolleté en 
geen minirokken”! Na een aantal les-
sen is men begonnen met een onder-
ling competitie wat tot op de dag van 
vandaag wordt gehouden!
Inmiddels spelen de dames elke don-
derdagochtend, begeleid door een 
aantal heren van de vereniging, in 
het biljartcentrum de Vredeburg. Zij 
maken deel uit van Senioren Biljart 
Limmen er wordt competitie gespeeld 
maar er is ook ruimte voor een potje 
vrij biljarten! De dames zijn gemoti-
veerd soms fanatiek maar er is ook 
veel lol en gezelligheid onderling!

Senioren Biljart Limmen in de Vrede-
burg. Open maandag t/m vrijdagmid-
dag van 13.00 tot 15.00 uur. Elke 2de 
en 4de donderdagavond van 19.00 tot 
22.00 uur (iedereen is welkom).
Voor meer Informatie:
Ben Piepers, voorzitter (06 86268128)

 

Nieuwe activiteit:

Handwerken in Maison
‘La Chasseigne’

Trudy Bos (l.) en Ellie van Westerop heb-
ben er zin in!

Op 28 en 30 november jl. hadden de 
jongste leden van TIOS meegedaan 
met de jaarlijkse Pietengym!
Op maandag was er pietengym voor 
de kleuters en groep 3-4. Sinterklaas 
had gezien, dat deze kinderen al heel 
goed kunnen gymmen. Daarom had 

Pietengym hij zijn 2 bange Pieten gestuurd, die 
wel wat extra gymles konden gebrui-
ken. De kinderen hadden de Pieten 
heel goed geholpen met klimmen, 
over de daken lopen, schommelen in 
de Stoomboot en kopje duikelen aan 
de brug! Als afsluiter lieten de kinde-
ren een spetterende pietendans zien.

Op de woensdag hadden de allerjong-
ste leden (1,5 tot 4 jaar) samen met 
papa, mama, oma en/of opa hun pie-
tengym. Ze klommen over de daken 
met windkracht 6 (wiebelbank in de 
ringen), gooiden pakjes in de schoor-
stenen, liepen over de daken en ze 
hadden geschommeld in de Stoom-
boot. Ze genoten en ze vonden het ge-
weldig. Het was een groot succes, die 
volgend jaar zeker weer terugkomt!!
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www.gpgroot.nl 

Van afval naar  
grondstoffen en energie

infra en engineering  |  inzameling en recycling  |  brandstoffen en oliehandel

• Kinderdagverblijven  
• Buitenschoolse opvang • Peuteropvang

Meer informatie? www.fortekinderopvang.nl of 0251-658058

Welkom

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

Piet en RutgerPiet en Rutger

Maandag én donderdag op de Vuurbaak !

Kerstbestellingen kunt u doorgeven t/m maandag 19 Dec. 
Op donderdag 22 Dec. kunt u deze afhalen. Dan heeft u tijdens 
de Kerstdagen de allerbeste groente en (exotisch) fruit in huis!

* gratis thuisbezorgd 
  vanaf 25 euro

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-1751

Wij wensen u Fijne Feestdagen

en een gelukkig

en gezond 2017!

Ik wens u fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar..!

06 288 655 09  Kerkweg 42 Limmen
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De gezellige besloten franse tuin achter de winkel

In het dagblad “De Telegraaf” werd 
eind vorig jaar een compleet dorp, ge-
naamd La Chasseigne, van ongeveer 
8 hectaren, met alle daarop staande 
gebouwen aangeboden voor ongeveer 
€ 650.000,00.
Het dorp bestaat uit (verhuurde) wo-
ningen, schuren en landerijen in een 
schitterende streek ong. 325 km. ten 
zuiden van Parijs, omgeving Limoges, 
Poitiers. Iets voor U misschien?
Het trok mijn aandacht omdat de 
naam “La Chasseigne”, ook heel be-
kend is in Limmen en de wijde regio.
Maar dan als “salon de thé” met heer-
lijke koffie, patisserie, verfijnde hap-
jes en maaltijden uit eigen keuken. 
Een winkel voor brocante en snuiste-
rijen en daarbij ook nog uiterst aan-
gename mensen in de zaak, t.w. An-
nabel Appel en haar vader Jan Appel. 
Echte francofielen, dat zeggen zij ook 
zelf. Aan de winkel wappert altijd de 
Franse tricolor.
Op dinsdag 29 november jl. gaf de 
bekende journalist en schrijver Peter 
van Trigt uit Castricum er ‘s morgens 
een geweldige verhandeling over het 
fenomeen Sinterklaas en Zwarte Piet 
en ontrafelde hij alle geheimen en 
onzin die over de knecht van St. Nico-
laas en over Sinterklaas zelf de ronde 
doen. Hij heeft er een groot boek 
over geschreven, o.a. verkrijgbaar bij 
Boekhandel Laan in Castricum. Er was 
veel belangstelling voor de lezing. 
Terwijl de heer van Trigt vertelt zorgt 
Annabel voor koffie, thee, gevulde 
speculaas en andere lekkernijen. Een 
goede reden voor mij als toehoorder 
om direct een afspraak met Annabel 
te maken over deze gezellige huiska-
merachtige “salon de thé”. En daar 
zit ik dan in de namiddag op de plek 
waar de familie Piet en Jo van Kessel 

Maison ‘La Chasseigne’ een aanwinst voor ons dorp...

Bienvenue!
woonde en er naast een winkel had 
vol gloeilampen, hanglampen, TL ver-
lichting, elektra artikelen, radio’s en 
TV’s. Iedereen kende Piet van Kessel 
ook als de brandweercommandant 
van Limmen. Toen Annabel en vader 
Jan de winkel annex woonhuis zagen 
toen het te huur werd aangeboden 
waren zij “verkocht”, dit was het wat 
zij zochten. In maart 2014 was het in-
terieur klaar en opende de winkel haar 
deuren. Het ziet er warm en gezellig 
uit en je voelt je er direct heel prettig. 
Dat komt mede door vader en dochter 
uiteraard.

Annabel en Jan, hoe kwamen jullie in 
Limmen verzeild, terwijl jullie in Wie-
ringerwaard wonen? 
We zochten een leuke locatie om onze 
Franse brocante te kunnen aanbieden 
en kwamen bij toeval in Limmen te-
recht.

Annabel jij hebt een brede horeca ach-
tergrond, wat heb je voorafgaande aan 
de stap naar Limmen gedaan?
Ik heb een aantal jaren een speciali-

teitenwinkel in Alkmaar gehad en ben 
ook een aantal jaren werkzaam ge-
weest in de horeca.

Zijn jullie tevreden met de aanloop 
van bezoekers en waar komen die van-
daan?
Wij zijn zeer tevreden over de aanloop 
en over de diverse activiteiten die er 
plaatsvinden over het algemeen zijn 
de meeste van onze clientèle afkom-
stig uit Limmen, maar ook uit de om-
ringende gemeentes.

Naast koffie, thee, patisserie e.d., wat 
kunnen jullie je gasten nog meer aan-
bieden als er iets te vieren valt?
Wij kunnen geheel verzorgde diners, 
buffetten, (bedrijfs)feesten, High Tea, 
alsmede catering op locatie verzor-
gen. Voor meer informatie  zie onze 
uitgebreide website alsmede de me-
nukaart en onze Facebook pagina.

Gasten kunnen hier ook een maaltijd 
gebruiken, wat biedt het menu en wis-
selt dit regelmatig? Hebben jullie ook 
een afhaalservice voor de gasten?
Wij hanteren een Franse kaart met 
huisgemaakte specialiteiten, diverse. 
heerlijke stoofpotjes van lams, rund-
vlees of kip, ook diverse crêpes, heer-
lijke huisgemaakte soepen, en er is 
een wisselende Plat du jour, alles is 
in principe ook mogelijk om mee te 
nemen.

Jullie werken ook samen met de Stich-
ting Welzijn Castricum en Stichting 
Welzijn Ouderen Limmen, wat houdt 
dat in?
Dat er diverse activiteiten worden ge-
organiseerd, onder andere op de dins-
dagochtend de open inloop van de 
ouderen van 10.00-12.00 uur en vanaf 
maandag 12 december de maandelijk-
se handwerkochtend ook van 10.00-
12.00 uur. Ook zit in de planning vanaf 
12 januari, een tweewekelijks schil-
dersclubje te beginnen op de donder-
dagochtend  van 10.00 -12.00 uur.

Naaste de succesvolle inloopochtend 
op dinsdag, zoals jullie zojuist zeggen, 
komt er nog een activiteit hoor ik?
Ja, inderdaad. Twee enthousiaste 
meiden, Trudy Bos en Ellie van Wes-
terop, hebben in samenwerking met 
de SWOL het idee gelanceerd om elke 
eerste maandag van de maand, dus 
straks op 2 januari 2017, vanaf de in-
loop 09.30 uur, te beginnen om 10.00 
uur een handwerkclub te organiseren. 
Vrije inloop, geen kosten of verplich-
tingen, behoudens je eigen koffie of 

thee e.d. Wel graag je eigen haakpen, 
breipennen en wat werkmateriaal 
meenemen. Verderop in deze krant 
meldt ook de SWOL dit nog. Wij heb-
ben direct onze spontane medewer-
king toegezegd.

Wat zijn de getallen voor het maximale 
aantal gasten dat jullie kunnen ont-
vangen en bedienen? Zijn er ook moge-
lijkheden buiten?
Voor ongeveer 30 personen is er plaats 
in de winkel. Maar we hebben ook een 
keer een feest ter plaatse verzorgd 
voor 60 personen. We beschikken ook 
over een franse theetuin en daar ont-
vangen wij gemakkelijk nog ongeveer 
40 personen en misschien wel een 
paar meer. Je kunt ook gewoon als je 
langskomt een tafeltje in de tuin zoe-
ken en daar genieten van mooi weer, 
rust en ruimte en natuurlijk koffie e.d.

Waarom hebben jullie gekozen voor 
een Franse sfeer, m.a.w. wat is jullie 
verbinding met La France? Slaat dit 
goed aan bij de bezoekers?
Wij hebben al een aantal jaren een 
huisje in Frankrijk en struinden altijd 
de Franse marktjes af om leuke spul-
letje te zoeken, toen kreeg ik het idee 
om ook de authentieke Franse sfeer 
en inrichting over te gaan brengen 
naar Nederland en dan met name van 
de Franse Campagne (de landelijke 
streken).

Is het juist dat jullie ook een vakantie-
woning in Frankrijk te huur aanbieden? 
Is dat in het dorp dat “te koop” is? Hoe 
groot is de woning en welke faciliteiten 
bieden jullie?
Ja dat is correct, de woning is be-
schikbaar voor vakanties, het is een 
oud boerderijtje en biedt ruimte voor 
ongeveer 6 personen, het is compleet 
ingericht en heeft een heerlijke afge-

sloten tuin met terras, het staat in het 
dorp La Chasseigne in de Limousin 
streek, wat op dit moment ook inder-
daad te koop staat. Zelf zijn wij op dit 
moment bezig met een nieuw project 
in Frankrijk om in een nabijgelegen 
dorp een oud hotel over te nemen 
met de bedoeling om o.a. cursussen 
en overnachtingen voor groepen aan 
te bieden, wij zijn nog op zoek naar 
creatievelingen die het leuk vinden 
om dit plan verder te ontwikkelen. 
Ook zijn wij op zoek naar enthousias-
te vrijwilligers die graag hun handen 
uit de mouwen willen steken.

Zijn er nog bijzondere ideeën, wensen 
of plannen voor de “salon de thé” in 
ons mooie Limmen?
Er staat in de planning Franse Film en 
Chanson middagen en of avonden te 
gaan organiseren. Zodra dit definitief 
wordt komt het zeker op onze website 
en Facebook.

We genieten nog even na met heer-
lijke koffie, tarte citron en echte me-
ringues, er komen en gaan gasten die 
iets eten en of drinken, gezellig een 
praatje maken en ik hoor terloops 
ook nog dat er veel toeristen langsko-
men omdat de Dusseldorperweg ligt 
aan de ANWB LF 7a Oeverlandroute 
(Schoorl – Maastricht, plm. 385 km.). 
Bovendien ligt de straat ook aan het 
knooppunten fietsnetwerk. Annabel 
en haar vader Jan zijn gezellige, on-
derhoudende mensen, die zich in dit 
métier thuis voelen als een vis in het 
water. De bezoeker voelt zich echt 
gast in deze knusse winkel vol lekker-
nijen en snuisterijen.
Bij ons afscheid zeggen we spontaan:
“Merci beaucoup pour votre hospita-
lité, bonne soirée et à la prochaine!” 

Kees G. Kroone

De tijd vliegt beaamt Ingrid als wij 
elkaar treffen in de gezellige knipsa-
lon aan de Kerkweg 42. Het is alweer 
zes jaar geleden dat zij haar, al lange 
loopbaan als kapster, als zelfstan-
dige voortzette. Een jaar later nam 
zij de  kapsalon van Jan Stuifbergen 
over waar ze dit jaar haar eerste lus-
trum viert.

Ik mag plaatsnemen in de spiksplin-
ternieuwe, uiterst comfortabele, ech-
te barbierstoel, die zij enkele weken 
gelden heeft laten plaatsen als kroon 
op het werk van de afgelopen weken. 
Want Ingrid heeft de hele kapsalon 
opgeknapt. De salon is weer helemaal 
van deze tijd. Lichte, frisse kleuren 
gecombineerd met natuurlijke mate-
rialen. Jong en oud voelen zich hier 
thuis. Alleen een vitrinekast met zijn 
oude scheermessen en wat foto’s her-
inneren nog aan Jan Stuifbergen. Dat 
houden we in ere zegt Ingrid, want 
die passie en vakmanschap voor het 
kappersvak zal je hier blijven erva-

Ingrid Meerman-Nijman 
vijf jaar knipkapster in Limmen

ren. Niet alleen de salon maar ook de 
huisstijl heeft Ingrid op laten frissen. 
Dit is onder andere te zien op de ge-
vel, haar auto en op de nieuwe web-
site. Ingrid is uiterst tevreden over de 
ontwikkeling van de salon, er zit nog 
steeds groei in het cliëntenbestand. 
Dat moet wel betekenen dat men 
zich niet alleen thuis voelt, maar dat 
de cliënten uiterst tevreden zijn met 
het resultaat. Knippen en behandelen 
in de salon gaat in een gezellige en 
ongedwongen sfeer, is heel laagdrem-
pelig en kindvriendelijk. Het contact 
met de cliënten vindt Ingrid heel aan-
genaam. Zij biedt een luisterend oor, 
een goed gesprek met elkaar, allemaal 
belangrijk voor een langdurige relatie. 
Er zijn mensen die al meer dan 25 jaar 
hun haar door Ingrid laten verzorgen. 
De cliënten komen veel vanuit Lim-
men, Castricum, Heiloo, Akersloot, 
maar soms ook verder uit de regio. 
Dat komt omdat zij knipt met liefde, 
met passie en plezier in haar bijzon-
dere vak.

Het kappersvak is Ingrid op het lijf 
geschreven, gedreven, enthousiast 
vertelt zij over haar vak, hoe zij de 
laatste technieken en trends toepast, 
de grote verscheidenheid in haar en 
haargroei en -inplant. Elke mens is 
uniek. En zo heeft zij ook voor ieder 
een passend kapsel. Om uw kapsel 
te verzorgen of te stylen werkt zij 
uitsluitend met topmerk Keune Hair-
cosmetics. De website van dit bedrijf 
verwijst, middels de Zoek optie zelfs 
naar De Knipkapster! Het gebruik van 
deze verzorgende producten is niet 
alleen belangrijk voor uw haar maar 
ook voor uw hoofdhuid. Veel van haar 
klanten kopen hun gel of shampoo 
dan ook bij Ingrid. Ze legt daarbij 
graag uit hoe en waarom u het beste 
een product kan gebruiken. Het is be-
langrijk dat u ook daar tevreden over 
bent.

Een leuke tip voor feestdagen is een 
Cadeaubon van de Knipkapster. Deze 
kan besteed worden aan producten of 

aan een behandeling. Naast de salon 
aan de Kerkweg 42 is het ook mogelijk 
in bijzondere gevallen een afspraak te 
maken voor knippen aan huis en in 
de salon bij Ingrid thuis, Bogerdlaan 
35. Het knippen gebeurt alleen op 
afspraak, telefoon 06 28 86 55 09. De 
Knipkapster is geopend op woensdag-
ochtend van 09.00-13.00 uur, donder-
dag en vrijdag van 09.00-18.00 uur 
en zaterdag van 08.30-17.00 uur. Kijk 
maar eens op: www.knipkapster.nl 
en u weet het een afspraak is snel ge-
maakt. De website geeft eigenlijk een 
antwoord op al uw vragen. U zult daar 

zien dat de knipkapster betaalbaar is 
en dat Ingrid al jaren gediplomeerd 
dames –en herenkapster is waarbij de 
nadruk op het knippen ligt. Want goed 
geknipt haar is de basis van een goed 
zittend kapsel. Dat geldt natuurlijk 
ook voor snorren en baarden, ook daar 
is Ingrid ontzettend vaardig in. Maakt 
u in december nog een afspraak? Dan 
ontvangt u een leuke cadeautje in ver-
band met het vijfjarig jubileum. Ingrid 
wenst u fijne Kerstdagen en een Ge-
lukkig 2017.

Kees G. Kroone
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controle beyuna.nlcontrole

Cadeautje voor de feestdagen? Zoek niet verder!!
DE “BIG 10 FREE NAGELLAK VAN ZOYA, ZONDER: 

• FORMALDEHYDE • FORMALDEHYDE HARS 
• TOLUEEN • KAMFER • DBP (=WEEKMAKER) 

• DIERLIJKE PRODUCTEN zie: lifecontrolebeyuna.nl

Opruiming Bloembollen!
Nog vele mooie soorten Tulpen, Narcissen, Hyacinten
en vele andere bijzondere bolgewassen

Alle soorten, per pakje .................................... € 1.-OP=OP

Plant nu de lente!

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

Voor cadeaus
groot & klein,

moet u met de feestdagen
bij Moments zijn

Jill van der Velden ‘t Kieftenland 42 in Limmen | 072 505 2246 | info@salon-moments.nl | www.salon-moments.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

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ  Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

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

6 dagen per week geopend

Wij wensen iedereen
fantastische feestdagen
en een gezond
en succesvol 2017!!!

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!
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Wij wensen u Fijne Feestdagen en 
een Voorspoedig en Gezond 2017..!

Hogeweg 43 - Limmen • Tel. 072-5053061 • info@rotteveel.org • www.rotteveel.org

KERSTAVOND 24 DECEMBER

WITTE KERST
70 80 90 en 00’s muziek

o.a  Naalt en Plaad
vanaf 21.00 uur

Eerste en Tweede Kerstdag gesloten!

DONDERDAG 12 JANUARI 

POPQUIZ
20.30-23.00 uur

Inschrijven via caroline@lantaarnlimmen.nl

ALL-IN FEESTARRANGEMENT
AL VANAF 24,- P.P

WIJ WENSEN U GEZELLIGE KERSTDAGEN 
EN EEN FEESTELIJK 2017 TOE!

Prettige Feestdagen 
en een uitgeslapen 2017...

Met de feestdagen in aankomst, zal 
niet iedereen direct aan de Bloemen-
dagen denken…
Toch staan over ruim drie maanden 
de bollenvelden alweer in volle bloei, 
daarom willen wij jullie nu alvast 
warm maken voor de 65e jubileume-
ditie van de Bloemendagen in 2017! 
Zaterdag 6 mei is de eerste dag van 
de Bloemendagen in 2017,  dit jaar op-
nieuw met een ver van tevoren vast-
gestelde datum, zo kan iedereen deze 
datum alvast in de agenda reserve-
ren. Met jullie enthousiasme en inzet 
maken wij van deze 65e editie van de 
Bloemendagen in 2017 zeker een fan-
tastisch jubileumjaar!  
Dit jaar wordt er op initiatief van en-
kele oud bestuursleden van de Stich-

Het Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor zingt tijdens de 
Kerstnachtviering op 24 december om 21.30 uur in de H. Corneliuskerk

Het bekende in 1993 opgerichte Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor, geniet 
sinds haar bestaan een enorme belangstelling. Na het slotoptreden bij het befaam-
de Prinsengracht concert in 1995 steeg de populariteit van het koor enorm.
Het koor wordt geleid door een bevlogen dirigent, Sergé Latychev. In de beginja-
ren negentig kwam hij naar Nederland en nam de directie van een aantal koren 
en muziekgezelschappen op zich. Sinds 1997 is hij dirigent van het Noord-Hollands 
Byzantijns Mannenkoor. 
Het repertoire bestaat uit liturgische muziek in de traditie van de Russisch Ortho-
doxe Kerk en uit volksliederen uit Rusland en de Oekraïne. Met liederen uit dit reper-
toire worden regelmatig concerten gegeven en de liturgische gezangen tijdens een 
kerkdienst verzorgd.
Het koor, bestaand uit enthousiaste en ambitieuze zangers, heeft in de afgelopen 
jaren een uitstekende reputatie opgebouwd. Voor meer informatie over het Noord-
Hollands Byzantijns Mannenkoor met o.a. de concertagenda: www.nhbm.nl 

Tijdens de kerstnachtviering zal Margarita Filimonova de dirigente zijn. Vooraf is 
er samenzang en kunnen we onder leiding van Peter Rijs Nederlandse kerstliederen 
zingen.

Liturgisch Beraad van de Corneliusparochie

Een doos vol liefde
Frouke stak haar handen op de rug 
en haalde ze vervolgens triomfante-
lijk naar voren alsof ze een groot ge-
schenk droeg. Even schokte ze met 
de armen alsof het cadeau uit haar 
handen viel, en toen gaf ze het aan 
opa: ‘Hier heb je mijn kersgeschenk.’ 
Voorzichtig pakte opa het cadeau aan. 
‘Poe!, dat is zwaar’, zei hij. Hij peuter-
de zogenaamd wat plakband los en 
ook aan de andere kant. Hij verfom-
melde het pakpapier tot een prop die 
hij door de kamer liet vliegen. Toen 
maakte hij nieuwsgierig het deksel 
open, keek in het pak en slaakte een 
kreet van blijdschap. ‘Maar Frouke, 
dat had je niet moeten doen! Hoe 
heb je me nu zo een bijzonder cadeau 
kunnen geven?’ Opa deed of hij een 
traan wegveegde. ‘Meid, hoe wist je 
dat ik dit het allerliefste van de hele 
wereld wilde hebben?’ Frouke had het 
een beetje beduusd aangezien. Ze 
was door opa’s enthousiasme over-

Kerstvieringen in de Corneliuskerk
KERSTAVOND: ZATERDAG 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 Noordhollands Byzantijns Mannenkoor
23.30 uur Feestelijke Kerstviering met Liturgisch koor
   
EERSTE KERSTDAG: 25 DECEMBER  
10.30 uur Eucharistieviering met Gemengd koor
   
TWEEDE KERSTDAG: 26 DECEMBER 
10.30 uur Woord- en Communieviering met Harmonie “Excelsior”
   
Op Tweede Kerstdag van 14.00 uur tot 16.00 uur staan de kerkdeuren 
open en vanaf 15.00 uur zal de Familie Valkering de kerstsfeer in de kerk 
naar nog Hemelser hoogte tillen door zang en gitaarspel.

OUDEJAARSAVOND: ZATERDAG 31 DECEMBER 
19.00 uur Gebedsviering voor iedereen in Limmen
 m.m.v. het Liturgisch koor
 
NIEUWJAARSDAG: 1 JANUARI 2017
10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor

6 tot en met 10 mei 2017

Bloemendagen Limmen
ting Bloemendagen een professionele 
film over de Bloemendagen gemaakt. 
Deze historische film wordt gemaakt 
door Marriët Haverkamp, professio-
neel filmmaker bij Stichting Kist. In 
het voorjaar van 2017 zal deze docu-
mentaire in première gaan. Tijdens de 
kick off van de Bloemendagen 2017 zal 
in april een uitgebreide trailer worden 
vertoond.

Krijg je ook alweer de kriebels om te 
beginnen? 
Inschrijven is nu al mogelijk via: 
info@bloemendagenlimmen.nl 

Stichting Bloemendagen Limmen 
wenst iedereen prachtige feestdagen 
en een inspirerend 2017 toe! 

Een onzichtbaar kerstgeschenk
donderd. En ineens vroeg ze: ‘Wat zat 
er in? Wat zat er in, opa?’ Maar opa 
ging ernstig verder met zijn spel. ‘En 
dan heb ik hier een mooi cadeau voor 
jou. Je hebt het verdiend!’ Opa stond 
op uit zijn stoel en deed alsof hij van 
onder de kerstboom een groot pak 
haalde. Hij gaf het aan Frouke. Frouke 
deed precies als opa eerst de plak-
bandjes ervan af. Toen scheurde ze 
het papier er zogenaamd af en smeet 
de prop in de hoek van de kamer. Ze 
maakte de doos open een greep naar 
de bodem, stak haar handen in de 
lucht en riep vrolijk: ‘Wat prachtig, 
opa, En wat een mooie kleuren.’ Ze 
hield het bij haar ogen. ‘Kijk ik kan er 
doorheen kijken! En wat voelt het lek-
ker zacht.’ Ze streek erover. ‘Ik zal het 
elke dag gebruiken!’ Opa en Frouke 
hadden elkaar een doos vol met liefde 
gegeven. Daar kon geen cadeau tegen 
op, want als al die andere cadeautjes 
al lang zijn vergeten, dan zal Frouke 
altijd aan deze avond terugdenken.

Gaat het hier allemaal niet om met 
Kerst? Gaat het hier niet om op deze 
donkerste nacht van het jaar: God 
woont in de liefde. De herdertjes ont-
dekte dat in de stal van Bethlehem. Ze 
zagen het kindje en ze wilden het blij 
maken. Ze wilden het gelukkig zien. 
Iets wat je hopelijk ook thuis onder-
vindt in het stalletje bij je thuis. Je 
voelt daar, hoop ik toch, dat je geluk-
kig mag zijn. En de kinderen in Syrie 
en de kinderen in het ziekenhuis en 
waar ook ter wereld ondervinden dat 
hopelijk ook. God wil telkens opnieuw 
geboren worden in de liefde, in de on-
zichtbare doos, die Frouke en Opa aan 
elkaar hadden gegeven. De mooiste 
cadeaus zijn klein, en de aller kost-
baarste zijn onzichtbaar en ze kosten 
niets. Je kunt er elke dag een heleboel 
mensen mee gelukkig maken en de 
wereld een klein beetje mooier maken 
en laten worden zoals God het be-
doeld heeft. Hij die nog steeds in en 
door ons scheppend bezig is en ook 
in ons geboren wil worden. Een zalig 
Kerstfeest en een gelukkig 2017.

pastor Johan Olling
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OPENINGSTIJDEN: Ma. t/m wo. 08.00-21.00 uur.
Do. t/m za. 08.00-22.00 uur.
Op zondag van 09.00 tot 21.00 uur.

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 

VERSCHILLENDE VOGELVOEDERMIDDELEN 
PINDAKAASHOUDER MET POT € 8,95

STROOIVOER  1 kilo € 2,00 4 kilo € 4,95
MET FRUIT OF INSECTEN  2 kilo € 4,75

PINDANETJES 
5 stuks € 5,50 10 stuks € 9,50 1 kilo los € 3,50

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Kerst 2016 wij zijn uw adres voor;
 • W.n.stollen  groot/klein
 • Diverse tulbanden (ook halve)
 • Duivenkaters
 • En diverse soorten groot en kleinbrood
 • Kerstkransjes groot/klein
 • Schuimkransjes
 • 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
 

Maandag 2 januari zijn wij de hele dag gesloten.

Het hele team van Bakkerij Bakker wenst u een Prettige Kerst en een gezond 2017!!

 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!

Wij w
ensen u Prettig

e Kerstdagen

en een gelukkig en gezond 

2017
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Zaterdagavond 26 november was de 
vijfde en laatste (geheel uitverkoch-
te) voorstelling van bovengenoemd 
toneelstuk. Na een warm welkom 
door mevr. Bianca van Berkel, die 
trots mocht melden dat elke voor-
stelling niet alleen een uitverkochte 
zaal kende, maar ook groot applaus 
oogstte van het aanwezige publiek. 
Deze avond bleek aan het eind van de 
avond niet anders. Staande ovaties 
voor de spelers, waarbij wel gezegd 
mag worden dat de speler die er echt 
uitsprong Herr Otto Flick was, uit-
stekend gespeeld door Piet van der 
Steen, met als tegenspeelster Helga, 
perfect neergezet door Petra Castri-
cum. Beiden spraken met een fan-
tastisch mooi onvervalst Deutsches 
Akzent. Iedereen kent wel de komedie 
zoals die ooit razend populair op TV 
is geweest. Bij aankomst buiten “De 
Burgerij” stonden al twee prachtige 
legervoertuigen opgesteld om even 
in de sfeer te komen. Het stuk speelt 
zich af op 2 toneelvloeren, die keurig 
in elkaar overliepen. En dat is niet 
eenvoudig in een toch beperkte to-
neelruimte als in deze zaal.

Het geheel draait om twee perso-
nen, t.w. René, de caféhouder, prima 
gespeeld door Ronald Baars en zijn 

Wie Willem Koot zegt, zegt gelijktij-
dig voetbal, sport, actief, betrokken, 
altijd aanwezig.
Tweede Kerstdag wordt deze man 65 
jaar. Een mijlpaal in een mensenleven 
om even bij stil te staan. Je pensioen 
gaat in, als je tenminste aan alle cri-
teria voldoet tegenwoordig, vrije tijd, 
je gaat je wijden aan hobby’s, aan je 
vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Maar dat doet Willem allemaal al. En 
toch wil hij binnen ongeveer twee jaar 
gaan zorgen voor een opvolger in zijn 
werkzaamheden bij de voetbalvereni-
ging: er zal een nieuwe sportmasseur 
komen. Hij is op zoek en weet zeker 
dat er iemand gaat komen.
In 1989 begon Willem, die toen al jaren 
betrokken was bij de voetbal, aange-
nomen door toenmalig voorzitter Ad 
Hoek. Willem deed, met succes, een 
opleiding van 9 maanden als bevoegd 
en gediplomeerd sportmasseur. Hij 
was en is altijd aanwezig bij elke trai-
ning van de selectie, tegenwoordig op 
dinsdag en donderdag en vanzelfspre-
kend de gehele zondag bij elke wed-
strijd die het eerst elftal (de selectie) 
speelt, thuis en uit.
Ook is Willem actief bij de dames, die 
binnen de v.v. Limmen een belangrij-
ke plaats innemen. Een kleine schat-
ting volgens Willem: tussen de 1.500 
en 2.000 enkels getaped bij de spelers 

in de loop der jaren. Zelf kwam Wil-
lem Koot op zijn 17e al in de selectie, 
fanatiek, maar sportief speelde hij ja-
ren bij de bloeiende en groeiende ver-
eniging. Dat betekent dus dat hij al 
50 jaar betrokken is bij de selectie en 
inmiddels al 57 jaar lid!  Hij is dan ook 
al in het bezit van een gouden speld 
van verdienste van de KNVB. In zijn 
actieve voetballoopbaan werd Lim-
men eenmaal kampioen, als begelei-
der van het 2e elftal maakte hij twee-
maal een clubkampioenschap mee. 
Gelukkig is hij nog uitstekend van lijf 
en leden, maar tijdig uitzien naar een 
opvolger is een wijs besluit. Je moet 
tenslotte toch ook plaats maken voor 
jongeren en ook hen een goede kans 
geven zich verder te ontwikkelen. In 
zijn voetbalcarrière heeft hij 20 stuks 
trainers zien komen en gaan, het lij-
ken wel italiaanse kabinetten zeiden 
wij tot elkaar bij ons treffen. Willem 
merkt wel op dat Sem Wokke, naar 
zijn mening, nog steeds de beste was 
en blijft. Ook is hij materiaalverzor-
ger binnen de vereniging en zorgt hij 
ervoor dat gebruikte kleding een uit-
stekende tweede bestemming krijgt 
in Roemenië. Toen eind 2015 Limmen 
een groep vluchtelingen onder haar 
hoede nam, zorgde Willem ook al 
voor adequate voetbalkleding voor 
deze mensen. De persoon die Wil-

lem’s plaats zal innemen, en dat zal 
zijn binnen 2,5 jaar, wordt gelijktijdig 
de “dokter” van de club. En natuurlijk 
zal Willem persoonlijk zorgen voor 
een uitstekende samenwerking en in-
werk periode. Daarna zal Willem nog 
meer tijd besteden aan zijn hobby’s: 
konijnen fokken van het ras Witte van 
Hotot (genaamd naar de normandi-
sche stad Hotot), zijn vrouw Lia, de 
kinderen en de kleinkinderen en uiter-
aard beroepsmatig als glazenier werk-
zaam zijn, vooral met glas in lood. 
Bij thuiskomst kijk ik naar een ovaal 
gebrandschilderd glas in lood met de 
mooie tekst: “Het leven zucht naar 
licht en lucht”. Het licht is er maar de 
lucht is loodgrijs en somber: de don-
kere dagen voor Kerst.

Kees G. Kroone

LIMMEN – Tafeltennisvereniging TTV 
Limmen-Heiloo kan weer flink wat 
successen bijschrijven in hun club-
historie. 
 
Het vlaggenschip, het 1e team van de 
tafeltennisclub Limmen-Heiloo, kam-
pioen geworden in de 3e klasse waar-
door ze promoveren naar de 2e klasse. 
Ook het 5e team, dat speelt in de 5e 
klasse werd kampioen.

Daarnaast leverde de zusjes Roos en 
Sanne Briefjes in het weekend van 3-4 
december in Almere een bijzondere 
prestaties bij de kwartfinale jeugd-
meerkampen van Nederland. Roos 
Briefjes uitkomend als welp 8-10 jaar 
behaalde een 3e plaats in haar poule 
en plaatste zich direct voor de Top12 
van Nederland dat mei 2017 zal plaats-
vinden te Panningen.

Sanne Briefjes voor het eerst uitko-
mend als 1e jaar junior won overtui-

De nummers 1, 2 en 3 van de clubkampioenschappen: links op de foto Mark Stoop 
(2), daarnaast winnaar Sanne Briefjes en rechts Arjan Barendse (3).

Nationaal succes voor Roos & Sanne 
Briefjes.

Dochter en Vader Briefjes winnaars A & 
B groep.

Wij wensen u Fijne Feestdagen
en een goed, gezond en veilig 2017!

Rijksweg 154a - 1906 BL  Limmen - Tel. (072) 505 75 15
info@kleverlaan.nl - www.kleverlaan.nl

Dé sportmasseur van v.v. Limmen

Willem Koot met pensioen?

Voorstelling de Limmer Plankeniers

Uitstekend spel in ‘Allo Allo’
vrouw Edith, gespeeld door Mary 
Winder. Edith’s haar, kleding en spel 
waren als altijd van een hoge klasse 
die we van Mary gewend zijn. Dolko-
mische situaties ontstaan er als René, 
die wel erg van de vrouwtjes houdt, 
liefdesscenes moet spelen met Mimi, 
mooi neergezet door Tineke Groot 
en Yvette, gespeeld door Pauline 
Boersen. Beide dames, zij zijn de ser-
veersters en de maitresses van René 
in het café, kwijten zich uitstekend 
van hun rol en doen er alles aan om 
René te verleiden. Bart Winder is een 
Italiaanse kapitein genaamd Alberto 
Bertorelli. Een groot bewonderaar van 
dictator Generalissimo Benito Mus-
solini en met een heerlijke Italiaanse 
tongval. Samen met Kolonel Kurt von 
Strohm, mooi gespeeld door Mark 
Bonne, verkeren zij regelmatig in  het 
café en laten zich richting de dames 
die langskomen niet onbetuigd. Door 
heel veel scenes “hobbelt” de spion 
agent Crabtree, perfect gespeeld door 
Pieter Mors, met een schitterende 
kromme woordkeuze, je moet goed 
opletten om alle zinspelingen bij te 
houden. “Good morning”, oftewel 
“goed kreunen” zegt hij steevast bij 
binnenkomst. Te pas en te onpas ver-
schijnt LeClerc ten tonele in diverse 
outfits en horen we hem zachtjes 
zeggen: Ik ben LeClerc. Eigenlijk is hij 
een meester schilderijen vervalser. 
Otto Bruschke voelde zich thuis in 
deze rol. De nazi uniformen en dito 
vlaggen verschijnen regelmatig voor 
het voetlicht en de rechterhand gaat 
bij tijd en wijle met de Hitler groet 
omhoog. Generaal in de persoon van 
John Groot ziet er helemaal echt uit, 
compleet met zwart lapje voor het 
oog. Dan niet te vergeten de mooie 
rol van de Duitse luitenant die zijn ge-
aardheid voor het mannelijk geslacht 
moeilijk kan verbergen, een uitste-
kend gespeelde rol door Ronny Koe-
voets. Heel regelmatig komt Michelle 
Groot in beeld, zij speelt haar rol per-
fect als Michelle, de verzetstrijdster. 
Twee figuranten zien we verschijnen 
in de persoon van Ronald Dekker en 
Frank Donker.

Een mooi blijspel, waar het allemaal 
draait om het schilderij: De gevallen 
Madonna  met de grote memmen”, 
waar de nazi’s op azen en dat René 
angstvallig uit hun handen weet te 
houden. En niet te vergeten twee En-
gelse soldaten die onderdak hebben 
gevonden in het café, zij moeten uit 
de handen van de bezetters blijven. 
Totaal spelen er vijf dames en tien he-
ren in het toneelstuk.
Ook achter de schermen wordt er hard 
gewerkt door: Stina Hof, regisseur, 
Ciska Lieferink en Bianca van Berkel 
als souffleurs, de grimage komt voor 
rekening van Marjoka Groot, de kap-
sels zijn verzorgd door Margret Cas-
tricum, muziek van Ronald Dekker, de 
toneel schilder is Arie Zoon, de rekwi-
sieten en het decor zijn in vertrouwde 
handen van Otto en Tiny Bruschke.
Vanzelfsprekend was er ook dit jaar 
weer een schitterende matinee voor-
stelling van de talloze gasten van De 
Zonnebloem.

Kees G. Kroone

Succes voor Tafeltennisclub 
Limmen-Heiloo

gend al haar wedstrijden tijdens de 
kwartfinale en plaatst zich voor de 
Top24 (halve finale van Nederland).
In de najaarscompetitie leverde Sanne 
al een prestatie van formaat door een 
81% score in de 3e klas seniorenpoule.
Door deze prestatie zal zij in de voor-
jaarscompetitie 2017 uitkomen voor 
het eerste seniorenteam dat gepro-
moveerd is naar 2e klasse.
En als klap op de vuurpijl werd de 
jeugdige Sanne zaterdag 10 december 
de nieuwe clubkampioen bij de se-
nioren. Een prestatie van formaat en 
uniek in de geschiedenis van de club 
dat een jeugdlid clubkampioen wordt.

Winnaarsgroep A spelend voor “De 
Cor Schaap” wisselbokaal           
1. Sanne Briefjes
2. Mark
3. Arjan Barendse”
 
Verliezersgroep B spelend voor TTV 
Rozing bokaal
1. Marcel Briefjes
2. Pieter Groot
3. Jari Legdeur 
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Wij nodigen alle leden en nog niet aangesloten 
Limmer ondernemers uit voor de

NIEUWJAARSRECEPTIE
op donderdag 5 januari 2017 in De Burgerij,
inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Wij rekenen op een massale opkomst van ondernemend Limmen!

Ondernemers
Limmer

Vereniging

ACC Service Limmen B.V. • Artmiraal • Administratiekantoor Alckmaer • Admiraal & Valkering B.V. • Advocatenkantoor Mijnsbergen • 
Albert Heijn Limmen • Anastasia Home Decoration • Diervoeders Admiraal • Drogisterij Aker • Glazenwasserij Admiraal • Bakkerij Bakker • 
Bakkerij Putter • Baltus Loonbedrijf P. • Bouwbedrijf C. Bos B.V. • Bouwvisie B.V. • Buter Bouwmanagement B.V. • De Burgerij • Robert Bijl 
Reclameontwerpstudio • Timmerbedrijf G. Broedersz • Aannemingsbedrijf N. Commandeur B.V. • v.o.f. Charo Bloemen • Bouwbedrijf Ed 
van Duin B.V. • Dibo Installatie Techniek • Dicx auto & motorrijschool • Driessen Beleggingen B.V. • Schildersbedrijf P.A.J. Dekker • Dirkson 
Limmen Installatietechniek • Drost Technical Management B.V. • Edmar Timmerwerken • Event4all • Sporthal de Enterij • Aannemingsbedrijf 
FRAB B.V. • Formido Limmen • G.P. Groot B.V. • Gall & Gall • Gede Verpakkingen • W. Groot Tuin & Klussen • Groot Wegenbouw • Hopman ERA 
Makelaars Heiloo • Hoveniersbedrijf Hollander • Huis van Binnen • Van der Hoeff Refractories B.V. • Illudee • Aannemersbedrijf Jonker • Jak 
Loodg. en sanitair Inst.Bedr. • Autobedrijf G. Kaandorp B.V. • KookKonst • Kroone en Liefting • Kruidenberg Timmerwerken • Kleverlaan B.V. 
• Autobedrijf Harry Levering • Cafe-Bar ‘de Lantaarn’ • Hoveniersbedrijf W. Liefting • Constructiebedrijf Mous B.V. • Maison La Chasseigne • 
Marga’s Haarmode • Metzelaar Timmerwerken • Min Architectuur BNA • Schoonmaakbedrijf Maarten Min • NTI-NLP • Nuko Elektrotechniek 
• Nuyens Tuin & Groenshop • Oersterk Reclame Groep • PNO Dienstverlening Personeelsadviseur • Teken en Bouwburo G. Th. J. Pepping • 
Assurantiekantoor W.M. Rotteveel • Rabobank Noord-Kennemerland • Rietveld Makelaars • Aannemingsbedrijf van Stralen • Bloembinderij 
Suus • Slaapkenner Lute • Slagerij Snel • Stolp Snacks • Stuifbergen • Transportbedrjif W.T. van der Steen • Kwekerij Cristian Schilder • 
Scheerman Timmerwerken B.V. • Gerard Tool Financieel Advies • Thalia Beheer B.V. • Univé Regio+ • Aluminium Las- en Plaatwerk A. van der 
Velden B.V. • Bureau J.M. van Vliet • Valkering de Graaf Accountants • Valkering Groep • Van Wilsem & Cabri Architectuur en Management 
BNA • Vanhier BV • Veldt Tegelwerken vof • Verver Installatietechniek B.V. • Vredeburg • Studio Welgraven • Transportbedrijf Wempe • 
Winder Limmen B.V. • De Westert • Autoschadespecialist P. Zonneveld BV • Jack Zoon Tuincreaties • Uniformkleermakerij Zwart & Zn B.V. • 
Zandbergen’s Transport B.V. • Zijlstra Collection

...wensen iedereen fijne feestdagen
en een succesvol en vooral gezond 2017 toe!
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Dit jaar organiseert Limmen Cultuur 
voor de drieënveertigste keer de ex-
positie Artistiek en Creatief. Wij zijn 
op zoek naar exposanten die het leuk 
vinden om hun werk, misschien wel 
voor de eerste keer, te laten zien aan 
de bezoekers die elk jaar in grote ge-
tale komen kijken om de kunstwer-
ken met eigen ogen te aanschouwen. 
Dit jaar staat de expositie gepland 
voor 11 en 12 maart 2017 in Cultureel 
Centrum Vredeburg aan de Dussel-
dorperweg 64 te Limmen. De exposi-
tie is op beide dagen te bezichtigen 

Dansdemo zaterdag 28 januari 2017
Op zaterdag 28 januari is er weer de jaarlijkse dansdemo in Sporthal de Bloemen. 
Elke dansgroep van de Streetdance/HipHop, Dancehall en de Breakdance laten een 
aantal dansen zien. Daarnaast zal er een Turndemonstratie worden gegeven. Het 
wordt weer een gezellige avond met veel dans en muziek. De entree is gratis en het 
begint om 18:00 uur.  Zet deze datum alvast maar in uw agenda!
Wil je ook gymmen, dansen of breakdancen? Kijk dan op onze website voor het les-
rooster en kom 2 gratis proeflessen volgen! www.tioslimmen.nl

Heb je ook zin om iets leuks te doen 
in de kerstvakantie? 
Voor de aankomende kerstvakantie 
organiseert TIOS Limmen weer een 
vakantiecocktail SPRING-HIPHOP-
BREAK. Deze vakantiecocktail zal ge-
houden worden in de sportzaal Hoge-
weg op:

Woensdag 28 december 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 is het tijd voor Streetdance/
Hiphop. Bij Streetdance/Hiphop wor-

Op 13 februari start dansschool Djazz 
2 imprezz lessen klassieke/moderne 
dans. In deze lessen wordt gewerkt 
aan de techniek uit het klassiek ballet. 
De aangeleerde technieken worden 
vervolgens verwerkt in een moderne 
dans. De lessen worden gegeven door 
Iyon van Brummelen, gediplomeerd 
dansdocente met jarenlange ervaring 
in het klassiek ballet. Dansers van 10-
15 jaar dansen op maandagavond van 
17.30-18.30 uur. Dansers van 16 jaar en 
ouder dansen op maandagavond van 
18.30 tot 20.00 uur. Beide lessen gaan 
zeker van start doordat er al voldoen-
de inschrijvingen zijn. Er zijn nu nog 
enkele plaatsen beschikbaar. Bij veel 
animo wordt een extra les gestart.
In de lessenreeks van 10 lessen wordt 
een moderne dans aangeleerd die op-
getreden zal worden tijdens de eind-
presentatie van dansschool Djazz 
2 imprezz op zondag 11 juni 2017 in 
theater De Beun in Heiloo. In de show 
“Let’s dance” van juni 2016 is er al een 
voorproefje gegeven van de lessen van 
Iyon. De showgroep danste toen een 
moderne choreografie, gemaakt door 
Iyon. Het publiek was erg onder de in-
druk van deze performance. De lessen 
worden gegeven op 13 en 27 februari, 
6 en 27 maart, 3 en 10 april, 8-15-22-29 
mei. Djazz 2 imprezz is onlangs met 
veel plezier verhuisd naar Het Kleu-
renorkest, Hogeweg 55 in Limmen. 
Deze zaal is nog geschikter voor dans. 
U bereikt de danszaal door links van 

Limmen Cultuur begint het nieuwe 
jaar met de Ierse band O’Branons. 
Zij  is een Ierse band met vier muzi-
kanten, spelen Ierse folk én zijn af-
komstig uit 
Noord-Holland. De band speelt Ierse 
muziek energiek en vooral op ge-
heel eigen wijze. Muziek van kerk tot 
kroeg. De bekende nummers gearran-
geerd tot iets bijzonders. Een eigen 
geluid en totaal eigen sfeer. Van me-
lancholische ballads, donker als Guin-
ness tot swingende tunes gelijk een 
wervelende Ierse dans. Folk zoals Folk 
is bedoeld; voor iedereen.
De band O’Branons dankt haar naam 
aan Paddy O’Brannon uit Dublin. In de 
pub O’Shea’s in Dublin ontmoetten 
de bandleden Paddy, een krasse baas 

Het kan vriezen, het kan dooien, maar 
zaterdag 21 januari gaat hoe dan ook 
de kluuntocht door. Van Oud Limmen 
en muziek vereniging Excelsior in de 
Oude School, naar de PK kerk en van-
daar naar de Hortus Bulborum. 
Van 16.00 tot 20.00 uur staat alles in 
het teken van de schaatssport, waar-
onder de Elfstedentocht. Wie kent 
niet de namen van Arie Krom, Klaas 
Min en Ton Groot, die samen met vele 
dorpsgenoten die tocht der tochten 
hebben uitgereden. Maar niet alleen 
aan de Elfstedentocht, ook aan het 
schaatsen op de Weissensee, de Lim-
mer Die en de ijsbanen van Castricum, 
Heiloo, Akersloot en Uitgeest wordt 
aandacht besteed. Dat gebeurt via 
foto’s, filmopnamen  en allerhande 
voorwerpen die met ijspret te maken 
hebben. Daaronder honderd soorten 
schaatsen, schaatskleding, sleden 
enz. En niet te vergeten: de Elfsteden-
kruisjes van onze eigen dorpsgenoten 
met hun portret erbij.

We gaan het jaar in stijl afsluiten 
met een echt kerst gala vol glitter en 
glamour en vol met lekkere drankjes 
en hapjes. De zaal is geopend vanaf 
20.30 en het duurt tot 23.00 uur. 
Ben jij tussen de 10 en 14 jaar oud? 
Kom dan naar ons gala. Voor de eerste 

den er verschillende dansstijlen ge-
bruikt in een dans. De muziek is vaak 
wat sneller met een flinke beat erin. 
In deze workshop zal TIOS docente 
Denise jullie kennis laten maken met 
Hiphop. 
Als afsluiter doen we Breakdance. 
Breakdance is de danssensatie, die 
grond en acrobatische dansen mixt. 
In deze korte workshop met de Ne-
derlands kampioen Falko de Graaf leer 
je in een mum van tijd de basismoves 
van de breakdance.  

Elk onderdeel duurt ongeveer een half 
uur en je kunt overal aan meedoen.
Je hoeft geen lid te zijn van TIOS Lim-
men. De deelname is GRATIS. 
Trek makkelijk zittende (sport) kle-
ding aan en neem wel je gympen mee 
voor de Hiphop en Breakdance activi-
teiten. 

SPRING-HIPHOP-BREAK
Vakantiecocktail - 28 december

Nieuw: Lessen klassieke/
moderne dans in Limmen!

de hoofdingang om het gebouw heen 
te lopen naar de achteringang.
Meer informatie is te vinden op www.
djazz2imprezz.nl - Inschrijven kan 
door te mailen naar: djazz2imprezz@
live.nl

Foto Jeroen Baneman

Schaatsfestijn Museale
Hoek Limmen

Gezelligheid voorop
De organistoren willen met dit festijn 
de Museale Hoek (Zuidkerkenlaan / 
Schoolweg) op de kaart zetten door 
gezamenlijk een sport te belichten 
die bij velen leeft. Verder speelt de 
gedachte dat het velen de mogelijk-
heid biedt herinneringen op te halen 
en oude bekenden te ontmoeten. Ook 
aan de kinderen is gedacht; voor hen 
is een leuke speurtocht uitgezet.
Het parcours is feestelijk verlicht en 
Excelsior zorgt op verschillende plek-
ken langs de route voor live muziek. 
Ook de inwendige mens wordt niet 
vergeten. Want wat is schaatsen 
zonder warme chocolademelk, een 
glaasje Glühwein of Jägermeister en 
een stevige kop snert? De toegang 
is gratis. De stempelkaarten voor de 
consumpties zijn op maandochtend 
en –avond 9 en 16 januari verkrijgbaar 
bij Oud Limmen of anders bij Dick en 
Margreet Denekamp in Ons Huis aan 
de Zuidkerkenlaan.

Voor klunen in de Museale Driehoek kun 
je je schaatsen thuislaten.

Ierse muziek in Vredeburg
van ver over de tachtig die op ontroe-
rende wijze oude ‘traditionals’ zonder 
muziekinstallatie in een overvolle 
pub zong. Het publiek was zeer onder 
de indruk net als de band. Misschien 
ook wel typerend voor de Ierse traditi-
onele muziek; muziek over jarenlange 
onderdrukking,  armoede, emigratie 
en heimwee. 
De band speelt in Cultureel Centrum 
Vredeburg, Dusseldorperweg 64, te 
Limmen op 
zondag 15 januari 2017 om 16:00 uur. 
De veelzijdige muziek van slow-airs 
tot vrolijke hornpipes en onvervalste 
snelle jigs tot reels komen in Vre-
deburg zeer tot zijn recht. Genoeg 
ruimte om te luisteren, mee te zingen 
en mee te klappen met handen. Van 

ballads en uitbundig meezingende 
pubsongs. De O’Branons houden er-
van om het publiek te entertainen en 
daarop in te spelen. Voor een gezellige 
Ierse zondagmiddag bent u van harte 
welkom. 
Kijk voor meer informatie en prijzen, 
op onze website www.limmencultuur.
nl of bel 072-5053274.

Kerstmis 2016
‘Er  is een koningskind geboren,

Te midden van de winternacht’.

De wereld kreeg dit nieuws te horen

Dat door een engel werd gebracht.

Terstond vertrokken er drie wijzen;

Een wit, een zwart en een stokoud

(die noemden ze daarom ‘de grijze’) 

Met mirre, wierook en met goud.

Ze volgden vol geloof een staartster

Totdat ze bij een schaapsstal kwamen.

Profeten preekten al van oudsher:

Hier komen arm en rijk tezamen.

Daar hebben zij ‘t geluk gevonden,

´t Lag in een kribbe op wat stro

En toen ze om het kind heen stonden

Klonk het ‘In dulci jubilo!’

Men komt in déze wintertijd

In  grote supermarkten samen,

Waarheen de mensheid wordt geleid

Door ’t loklicht van de ster-reclame.

Alleen…  geluk heet nu profijt

En geldt: ‘de klant is koning’, 

Amen!

HJB   

Exposanten gezocht voor Limmen 
Artistiek en Creatief 2017

van 11:00 tot 17:00 uur en de toegang 
voor het publiek is gratis.
Voor degene die creatief is en het leuk 
vindt om zijn of haar werk te laten 
zien, is dit een uitgelezen mogelijk-
heid.
Het aanmeldingsformulier is vanaf 
28 december 2016 te downloaden via 
onze site www.limmencultuur.nl.

Voor informatie kunt u ook een mail 
sturen: limmencultuur@hotmail.com 
Wij zien uw aanmelding vóór 1 febru-
ari 2017 graag tegemoet.

10 deelnemers hebben we een gratis 
kerstmuts.
Maar… voor degene in de mooiste 
kerst-gala-kleren hebben we een ge-
weldige kerstprijs. Dus trek je mooi-
ste kerstpak of jurk aan en kom naar 
ons gala! De entree is € 2,-     

Vrijdag 23 december

Gala in Conquista 
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Schipperslaan 4 | 1906 BG Limmen | 072-505 27 24
 info@dibolimmen.nl | www.dibolimmen.nl

Bij ons krijgt u tijdelijk extra veel voordeel
Met een duurzame Nefi t HR-ketel bespaart u niet alleen energie. 
Tijdelijk krijgt u er van ons een Nefi t Easy bij. De slimste thermostaat 
van Nederland, gratis! Dat is meer dan € 250,- voordeel! 

Nefi t. Zo easy kan het zijn. 

Besparen 
is easy!
Met een topketel 
van Nefi t

Gratis 
Easy thermostaat

t.w.v. 
€ 257,-*

*Bij een topketel van Nefi t. Vraag naar de voorwaarden.
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AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

Edwin Kerssens: “Van A tot Z alles zelf regelen”

EK Bouwbedrijf 10 jaar jong!
‘Het hoeft niet een lang stuk te wor-
den hoor’. Dit waren de eerste woor-
den van Edwin Kerssens toen hij be-
gon aan dit interview. Het tekent de 
bescheiden werker die liever aan de 
slag gaat en het niet op te veel poes-
pas zit te wachten.

Dan maar gelijk aan de slag met de 
eerste vraag: Hoezo de bouw?
‘Ik heb eerst de MTS motorvoertui-
gen-opleiding gevolgd. Het was al re-
delijk snel duidelijk dat dat niet ‘mijn 
ding’ was. Ik was altijd druk bezig om 
van alles te maken en ik hoefde er dan 
ook niet lang over nadenken om in de 
bouw bij Aannemingsbedrijf Jonker 
te gaan werken. Daar heb ik met veel 
plezier gewerkt maar het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan en al snel wist 
ik dat ik voor mezelf wilde werken.’

Stroomversnelling
‘Ik heb mezelf in november 2006 inge-
schreven bij de Kamer van Koophan-
del en in januari 2007 had ik mijn eer-
ste klus in Alkmaar. Dat was best wel 
spannend. De klus was een aanbouw 
en eigenlijk is het daarna allemaal in 
een stroomversnelling geraakt. Nadat 
de aanbouw klaar was waren de be-
woners zo tevreden dat er gelijk bin-
nen ook helemaal verbouwd moest 
worden. En zo ging het eigenlijk altijd: 
van de ene klus naar de andere. Aan 
reclame en werving heb ik eigenlijk 
nooit gedaan. Hoort en zegt het voort 
is altijd het belangrijkste geweest en 
daar kreeg ik veel opdrachten uit.’

Noem eens een leuke klus?
‘Dat zijn er eigenlijk teveel om op te 
noemen. Maar als je er toch één wilt 
horen dan was het een opdracht in 
Heemstede. Daar heb ik een jaren 60 
huis helemaal verbouwd en aange-
past aan de hedendaagse eisen. Het 
waren ook nog eens hele leuke men-

 2007 - 10 JAAR - 2017

HEEFT U BOUW- OF VERBOUWPLANNEN? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!

sen en juist die perfecte samenwer-
king sprak me enorm aan.’

Persoonlijk contact
Het werk is heel divers. Van interieur-
werk tot een aanbouw en van dakwerk 
tot een tuinhuis of veranda. Eigenlijk 
kunnen we alles van A tot Z regelen. 
Ik werk vaak samen met vaste onder-
aannemers zoals bijvoorbeeld voor 
het loodgieters-en electrawerk. Door-
dat we dat al jaren samen doen weten 
we precies wat we aan elkaar hebben 
en dat werkt perfect. Bij grote aanne-
mers zie je toch vaak veel wisseling in 
personeel en dat werkt niet bevorder-
lijk. Ik wil dat bewust niet aangezien 
het persoonlijk contact met de op-
drachtgever enorm belangrijk is en je 
moet weten wat je van iedereen kan 
verwachten. Dat komt de kwaliteit al-
leen maar ten goede.’

Klik-check
‘Het begint altijd met een oriënte-
rend gesprek. Dan blijkt ook al snel 
of de ‘klik’ er is. Samen met de op-
drachtgever nemen we dan de plan-
nen door en geef ik ook vaak advies. 
Juist deze betrokkenheid heeft me 
veel nieuwe opdrachten opgeleverd. 
Het is niet ‘blind’ uitvoeren van wat 
iemand wilt maar ook goed meeden-
ken hoe je een verbouwing het slimst 
aan kan pakken en ook zo voordelig 
mogelijk. Dan werken we alles op pa-
pier uit zodat vooraf precies duidelijk 
is wat de werkzaamheden zijn en de 

bijbehorende kosten. Soms werk ik 
samen met een architect. Die heeft 
dan vooraf de tekeningen gemaakt en 
geven wij een prijs af precies volgens 
bestek.’

Overigens, je website toont een wit 
scherm...
‘Hahaha... De website is helemaal ver-
nieuwd en is online wanneer de krant 
uitkomt. De site is gemaakt door Ferry 
Zomerdijk van Tunico. Ga maar eens 

kijken op www.ekbouwbedrijf.nl’ 

Na het speuren door honderden EK-
foto’s valt op dat geen één klus het-
zelfde is. Wat een verscheidenheid! 
Saai is het in ieder geval niet. Daarom 
is Edwin zo enthousiast. Heeft u bin-
nenkort bouwplannen? Neem dan 
eens contact op met EK Bouwbedrijf. 

Michel Welgraven
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R I E T V E L D  M A K E L A A R S  W E N S T  U  F I J N E  F E E S T D A G E N !

Opdrachtgevers bedankt 
en gefeliciteerd met de verkoop!

Van links naar rechts: Gerard Tool, Erik Nieman, Yvonne van Dijk, Marion van Stralen, Rogier Haartman en Mark Admiraal.

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