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van Limmen
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Door
C.N. Druijven

Nieuwe uitgave geschreven door Kees Druijven...

‘ De verdwenen schuurkerken
van Limmen’

Een gezellig avondje uit? Dan ga je 
naar de plaatselijke toneelvereniging 
en lachen is voor 100% gegaran-
deerd. De gezellige zaal van “Heeren 
van Limmen”, waar maar liefst 5 x 
de voorstelling werd gespeeld, was 
elke keer tot de laatste plaats uitver-
kocht.

De première was opnieuw voor de 
gasten van “De Zonnebloem”. Het blij-
spel van dit jaar droeg de titel: “Extra 
hulp op de eerste hulp”. Vanaf de 
eerste minuut was het een hilarische 
voorstelling, waarna de ene na de 
andere persoonsverwisseling leidde 
tot lachsalvo’s. Het werd, eigenlijk als 
altijd, subliem gespeeld. Dit jaar met 
een cast van 10 personen (geen dub-
belrollen). De verdeling was: 4 heren 
en 6 dames.

Dolkomisch toneelstuk
Het komische stuk speelt zich af in de 
wachtruimte van een regionaal zie-
kenhuisje. Dokter Hogebaum is een 
oude dokter die nogal vergeetachtig 
en verstrooid is. Hij gaat er mee stop-
pen, maar moet eerst nog even zijn 
opvolger inwerken. Dan komt Joop 
van het uitzendbureau langs voor 
schoonmaakwerkzaamheden. Echter 
ziet Dokter Hogebaum hem per onge-
luk voor zijn opvolger aan, wat tot 
bizarre situaties leidt. Joop denkt al 
snel dat hij dus ingehuurd is als dok-
ter en vindt dat eigenlijk wel interes-
sant en doet dan ook zijn uitstekende 
best. Maar waar is de echte nieuwe 
dokter en wat voor bezoekers komen 
er verder allemaal wel niet langs in het 
ziekenhuis? Zo is er Nella, die werke-
lijk alle kwaaltjes schijnt te hebben 

die er maar bestaan en komt Rebecca 
eerder in het ziekenhuis om een goede 
partij te schaken, dan dat ze werkelijk 
iets mankeert. Ook komt Roel langs 
met een zere duim, maar is dat de 
enige reden waarvoor hij langskomt? 
Gelukkig kan het ziekenhuis beschik-
ken over het kordate hoofd van de 
verpleging Joke en verpleegkundige 
Annie, maar of die de boel nog kun-
nen redden? “Extra Hulp op de Eerste 
Hulp” is weer een dolkomische klucht 
van Henk Roede die van de ene dolle 
situatie in de andere over gaat. Van 
het begin tot het einde zit ook deze 
klucht weer vol grappen, zoals Roede 
altijd weet te doen bij zijn kluchten.

De rolverdeling
De teksten werden allemaal uitste-
kend verwoord. Soms vraag je je af 
of de souffleur Marit Venneker, nog 
ergens moe(s)t ingrijpen. Al jarenlang 
wordt de regie gevoerd door Stina Hof, 
die terecht ook werd gehuldigd aan 
het einde voor haar 40-jarig jubileum. 
Voor het kapperswerk is alles in goede 
handen bij Margret Castricum. De 
grime en verdere opmaak was in han-
den van Marjoka Groot en Jola Bakker, 
prima gedaan.

Het decor van de ontvangstruimte/
wachtkamer van het ziekenhuisje, 
alsmede de kleding van de spelers 
werd weer perfect verzorgd door Tiny 
Bruschke. Mede dankzij een 14-tal 
sponsors en vele mooie prijzen in de 
loterij na afloop is het weer een prach-
tige avond geworden.

Kerstvieringen
in ‘Heeren van Limmen’
(Alle vieringen zijn vrij toegankelijk voor iedereen)

KERSTAVOND: DINSDAG 24 DECEMBER
16.00 u.  Levende Kerststal met verhaal voor de kleuters met liederen
19.30 u.  Kerst gezinsviering met kinderkoor van basisschool ‘de Kerkuil’
21.30 u.  Kerstnachtviering m.m.v. zangensemble van Liturgisch koor
23.30 u. Feestelijke Kerstviering met Liturgisch koor
   
EERSTE KERSTDAG: 25 DECEMBER 
10.30 . Eerste Kerstdagviering met Gemengd koor
   
TWEEDE KERSTDAG: 26 DECEMBER 
10.30 u. Tweede Kerstdagviering met Harmonie “Excelsior”
   
Op tweede kerstdag van 14.00 uur tot 16.00 uur staan de deuren van 
‘Heeren van Limmen’ open en vanaf 15.00 uur zorgt de Familie Valkering 
d.m.v. zang en gitaarspel voor kerstsfeer.

OUDEJAARSAVOND: DINSDAG 31 DECEMBER 
19.00 u.   Gebedsviering voor iedereen in Limmen in de protestantse 

kerk m.m.v. het Liturgisch koor

NIEUWJAARSDAG: 1 JANUARI 2020
10.30 u.  Nieuwjaarsviering in ‘Heeren van Limmen’
 m.m.v. het Gemengd koor

Velen hebben de weg naar het heer-
lijke restaurant van eetBarLekker al 
weten te vinden.
Zowel voor de lunch als voor een per-
fect diner staat de keukenbrigade 
altijd voor de gasten klaar, zo ook de 
prettige bediening. Een mooie keuze 
in gerechten, prima wijnen en een 
zeer uitgebreide bierkaart met heel 
veel (inter)nationale maar ook lokale/
regionale speciaal bieren. Nu de Sint 
en zijn Pieten ons land snel verla-
ten hebben, nadat zij weer heel veel 
mensen, groot en klein, blij hebben 

Limmen - Ondanks eerdere berich-
ten in de media over het afgelasten 
van de traditionele nieuwjaarsduik 
door steeds strenger wordende regel-
geving is het door spoedoverleg van 
de gemeente Castricum met Richard 
Groot van Deining Castricum toch 
gelukt om het evenement door te 
laten gaan!

Het organiseren van dergelijke grote 
evenementen wordt steeds ingewik-
kelder. We hebben allemaal gezien 
wat het vreugdevuur in Scheveningen 
heeft teweeggebracht. Door een 
steeds verder gaande aansprakelijk-
heid zijn gemeenten genoodzaakt 
om ook regels strenger op te stellen. 
Dat is natuurlijk niet altijd even popu-
lair maar wel noodzakelijk. Nu is het 
de kunst om met inachtneming van 
regels wel tot een werkzame invulling 
te komen. Anders moet je alle evene-
menten maar aflasten en dat willen 
we natuurlijk niet!

Dit is de titel van een nieuw boek-
werkje van de hand van Kees Druijven. 
Het beschrijft de periode van na de 
Reformatie, hoe het de katholieken 
verboden was hun godsdienst uit te 
oefenen, maar sinds de Vrede van 
Münster in 1648  weer werd toege-
staan, ook met het bouwen van een 
onderkomen. Dat mocht echter niet 
op een kerk lijken. Zo ontstonden 

Nieuwjaarsduik 
Castricum
gaat door!

Het is daarom ook goed om te zien 
dat de gemeente een zeer constructief 
overleg heeft gehad met organisa-
tor Deining Castricum en dat een zo 
mooi evenement gelukkig wel door-
gang kan vinden! Elk jaar zijn er weer 
honderden mensen die mee doen 
aan deze traditionele duik en Deining 
zorgt voor onderdak tijdens de ver-
kleedpartij.

Wat ook bijzonder is dat een derge-
lijk groot evenement zonder grote 
sponsoren plaatsvindt. Het is geen 
commercieel circus en dat bevordert 
de gemoedelijke sfeer natuurlijk. De 
Reddingsbrigade van Castricum is ook 
aanwezig om alles veilig te laten ver-
lopen!

Dus... trek de stoute schoenen uit 
en doe mee op woensdag 1 januari 
a.s. Zorg dat je er op tijd bij bent. De 
warming-up begint om 13.45 uur en 
om 14.00 uur gaan we rennen!

EetBarLekker is helemaal in Kerstsferen...
gemaakt, doet de Kerstman zijn intre-
de. Kerstbomen worden geplaatst, er 
wordt veel (kaars)licht ontstoken, de 
Kerststal met het wonderlijke verhaal 
komen weer tevoorschijn, kortom 
iedereen bereid zich voor op een bij-
zondere gebeurtenis. Bij EetBarLekker 
heeft Caroline en haar team een over-
heerlijk Kerstdiner samengesteld, 
met zowel keuze uit vlees als uit vis 
en vegetarische tussengerechten. 
Dit diner wordt speciaal voor de gas-
ten bereid en geserveerd op Tweede 
Kerstdag. Vanzelfsprekend omlijst 

met veel kerstsfeer en op de achter-
grond echte kerstmuziek. Reserveren 
is sterk aan te raden: 072 5 05 13 13. 
Zie Facebook en de website voor alle 
mogelijkheden en de agenda van eet-
BarLekker. Elders is deze krant staat de 
advertentie met het volledige kerst-
menu.
Op de valreep nog even: zaterdag 14 
december is weer een Popquiz! Het 
restaurant is gesloten van 27 decem-
ber t/m 1 januari 2020. De 2e januari 
is het bedrijf weer gezellig open vanaf 
11.00 uur. Welkom!

‘De Limmer Plankeniers’
weer goed op dreef

de zgn. schuil- of schuurkerken. Het 
boekje beschrijft de situatie van de 
schuurkerkenbouw in Limmen, tot 
het moment dat de eerste stenen kerk 
in 1854 aan de Dusseldorperweg ver-
scheen en de laatste schuurkerk werd 
afgebroken.
Het boekje is verkrijgbaar bij de win-
kel van Stuifbergen in Limmen en bij 
boekhandel Laan te Castricum.

Vervolg op pagina 5
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VAKKENNIS ADVIES SERVICE

ONTWERP INMETEN MONTAGE

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW

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

MEELGRO
Service Bouwmarkt
MAATLAT 9 - LIMMEN - TEL. 072 505 1788

•  Loodgieter-
werkzaamheden

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

Visweg 52 • 1906 CS  Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ  Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

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

06 288 655 09  Kerkweg 42 Limmen

Wij wensen u gezellige feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2020

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

6 dagen per week geopend

Wij hebben dit jaar geen Kerstfolder 
maar wel weer een divers assortiment 
Kerstgoed en Kerstkaarten!

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405 
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

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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L I M M E R  K R O O S T
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 alle ouders met de geboorte van deze prachtige 
baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

‘BABY VAN DE 
MAAND’

De rubriek
Limmer Kroost
is  powered by:

Rosa Jady Kurvers
–  Geboren op 6 november 2019 –

Dochter van Paul Kurvers en
Mary Hoogeboom, zusje van Mats

Bo Veldt
–  Geboren op 26 september  2019 –

Dochter van Tanja Veldt en Marco Min

Morris Brasser
–  Geboren op 19 november 2019 –

Zoon van Jack en Esther Brasser

Rijksweg 31A

IJssalon

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!

studiowelgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

Door loting is Rosa Jady Kurvers 
‘Baby van de maand’ geworden! 
De baby van de maand krijgt: een 
waardebon van 50 euro beschikbaar 
gesteld door Studio Welgraven en 
een waardebon voor een heerlijk ijsje 
voor pappa en mamma en evt. broer-
tjes en zusjes bij Joey’s IJssalon.

De winnaar kan op vertoon van deze 
krant en het geboortekaartje de prij-
zen in ontvangst nemen bij Studio 
Welgraven aan de Schipperslaan 9 
in Limmen (stuur wel even een mail 
naar redactie@lovkrant.nl om een 

afspraak te maken). 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, tel. 072-5055166. Alle 
baby’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting 
gekozen-, geplaatst als ’Baby van de Maand’.

Brouwerij Dampegheest heeft het 
even moeilijk. We hebben last van 
een wilde gist, waardoor wij geen 
flessen bier kunnen afvullen. We zijn 
met man en macht bezig om het op 
te lossen, maar het heeft even tijd 
nodig, voordat alle bieren er weer zijn. 
Daardoor is ons bier bij de slijterij in 
beperkte maten beschikbaar. Door dit 
alles missen we inkomsten.
Maar gelukkig kunnen we wel op fust 
afvullen, dus steun ons en kom naar 
het proeflokaal op zondag 15 decem-

Steun Brouwerij 
Dampegheest

Kits Oonlie biedt, naast dagopvang, 
ook opvang aan gedurende school-
tijden (peuterspeelzaaltijden). In 
Limmen biedt Kits Oonlie peuter-
speelzaalwerk op het kinderdagver-
blijf aan Middenweg 26a van 8.30 tot 
12.00 en 13.00 tot 15.30 uur. 
Op de peuterspeelzaal kunnen de kin-
deren zich spelenderwijs ontwikkelen 
en zich al spelend voorbereiden op de 
overgang naar de basisschool. Tevens 
hebben ouders een keuze in de vorm 
van opvang en bij een wijziging in de 
thuissituatie en/of behoefte, hoeft 
er geen wijziging in opvanglocatie 
plaats te vinden. Hiernaast kunnen 
ouders, net als bij de dagopvang, ook 
voor deze vorm van opvang gewoon 
kinderopvangtoeslag aanvragen bij 
de belastingdienst. Ouders die geen 

Spelenderwijs voorbereiden 
op de basisschool

Een nieuwe naam op de lange lijst 
van orkesten, die een gastoptreden 
verzorgen tijdens de jamsessies in de 
Vredeburg in Limmen.  En ook zal het 
publiek de overtuiging hebben dat ze 

Het is een gezellige traditie om elkaar 
aan het begin van een nieuw jaar alle 
goeds en bovenal veel gezondheid toe 
te wensen. Dat doet de SWOL al heel 
lang naar de senioren van Limmen 
toe. U bent dan ook van harte wel-
kom bij de Nieuwjaarsreceptie van de 

Afgelopen week kwamen er op 
zaterdagochtend twee lieve meis-
jes Pieten op bezoek bij Conquista. 
Zij hebben met de kinderen gezon-
gen en gedanst, en natuurlijk lekker 
veel pepernoten uitgedeeld. Tijdens 
de Kerstvakantie kun je ook gezel-
lig meedoen aan de activiteiten van 
Conquista. Het Jongerencentrum 
heeft voor de decembermaand name-
lijk veel leuks in de planning staan. 
Zo kun je tijdens Kids op zaterdag 
21 december rendiertjes voor in de 
kerstboom knutselen, en op zater-
dag 28 december maak je je eigen 

Nieuwjaarsreceptie 
Stichting Welzijn Ouderen

SWOL op woensdagmiddag 8 janu-
ari 2020, vanaf 16.00 uur. Onder het 
genot van een hapje en goed gevuld 
glas wensen wij elkaar een gelukkig 
en gezond nieuwjaar toe. Wij ontmoe-
ten u graag in de benedenzalen van 
cultureel centrum “Vredeburg”. 

De Zonnebloem Limmen nodigt haar gasten uit voor een 
gezellige, muzikale kerstmiddag op vrijdag  20 december. 
De mezzosopraan Joke Oud, bekend en geliefd in de regio, 
zal deze middag opluisteren. Zij zingt niet alleen kerstliede-
ren maar ook liedjes met levenswijsheden, liefde, realiteit en 
droom als onderwerp, die heel goed in de kersttijd passen. De 
muziek wordt afgewisseld met gedichtjes. Gezelligheid 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 
“Heeren van Limmen” op vrijdag 20 december, aanvang 14.00 
uur. De zaal is open om 13.30 uur. Wie vervoer nodig heeft kan 
bellen met Ria Hooijboer, tel: 5052235.

Kerstviering bij De Zonnebloem Limmen 
met zangeres Joke Oud

ber om ons heerlijke bier te drinken. 
Deze kerst editie vullen we aan met 
heerlijke kersthapjes. Mocht je niet 
kunnen, kom je gewoon de volgende 
maand de 3e zondag.
Ook staan we 4 januari op het Happy 
New Beer festival in de Cultuurkoepel 
Heiloo van 15.00 tot 22.00 uur. Met 
een nieuw bier!!
Het proeflokaal is ieder 3e zondag van 
de maand open van 15 tot 20.00 uur, 
adres: Schoolweg 1 Limmen. We kun-
nen jullie steun gebruiken.

recht hebben op kinderopvangtoeslag 
komen in aanmerking voor een ver-
goeding vanuit de gemeente. 
Wilt u meer informatie over deze 
vorm van opvang of een keer komen 
kijken op één van onze vestigingen? 
Neem gerust contact op met de cen-
trale administratie van Kits Oonlie op 
telefoonnummer 072-5323576, of door 
het sturen van een e-mail naar info@
kits-oonlie.nl.

Programma Conquista
in de decembermaand

wensboom. Club valt dit jaar tijdens 
eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. 
Op deze dagen is Conquista geslo-
ten. Daarom staat er op donderdag 
2 januari van 13-17 uur een extra Club 
gepland, waarbij sneeuwpophangers 
gemaakt worden. Net als tijdens elke 
Club kun je dan ook gamen, muziek 
luisteren en afspreken met je vrien-
den. Op zaterdag 4 januari vindt van 
19.00-22.00 uur het ‘Nieuwjaarsparty 
2020’ Bovenbouwfeest plaats, waarbij 
het nieuwe jaar feestelijk wordt inge-
luid. Zie www.conquista.nl voor meer 
informatie over Conquista en haar 

programma. De medewerkers van 
Conquista wensen iedereen hele fijne 
feestdagen en een mooi 2020 toe!

Zondag 15 december 2019 vanaf 15.00 uur in de Vredeburg te Limmen

One More bij de Jazz Session 
Club ‘Vredeburg’

deze groep al eerder hebben gezien. 
Dat komt omdat  dingen soms zomaar 
ineens samenvallen. Hans Gosselink, 
Rieks Schreuder en René Nijenhuis 
spelen regelmatig samen op de maan-

delijkse jazzsessie in Zaandam.  Maar 
ze speelden ook vaak in Limmen, zelfs 
nog twee leden van dit nieuwe orkest 
ONE MORE.   De laatste keer voor de 
zomer kwam Cees van Nieuwburg 
daarbij met wie elk van de anderen al 
eens had samengespeeld. Dat bleek 
een hele mooie combinatie. Voor het 
eerste optreden als groep was saxo-
fonist Jan Horjus benaderd. Tsja, een 
naam was nog niet bedacht maar die 
ontstond tijdens dat eerste optreden. 
“We want more” werd beantwoord 
met okay dan “One more”.  En dat 
klonk eigenlijk helemaal niet gek als 
naam.

Bij het tweede optreden was Elma de 
gastsolist, die er ook bij is tijdens het 
optreden in Limmen. We kijken hier 
met plezier naar uit. Oh ja, en het 
repertoire? Pure jazz standards.

NB:  de volgende sessies: 15 decem-
ber, 19 januari, 16 februari, 15 maart, 
19 april.

De toegang is vrij, maar U kunt ons 
steunen door lid te worden voor  € 7,-  
per persoon voor het gehele jaar. 
Info:  Fred Timmer, tel: 072-5053414 
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl
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06-49704045
muziekwerkplaatslimmen.nl, info@muziekwerkplaatslimmen.nl

M a LLp
mek miStaz I ekw ru e n

klassieke, jazz-en popmuziek
beginners, gevorderden,

mmi

klassieke, jazz-en popmuziekklassieke, jazz-en popmuziek

De muziekschool voor alle leeftijden,  

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

voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

REPRESENTATIEVE
KANTOORRUIMTE
SCHIPPERSLAAN 9,  LIMMEN
Kantoorruimte beschikbaar op de 1e verdieping aan de Schipperslaan 9 te 
Limmen. Deze mooie ruimte heeft een eigen opgang en alle voorzieningen en is 
78 m2 groot met parkeerplaatsen voor de deur. Meerdere opties bespreekbaar.

HUURPRIJS € 499,- p.m. all-in
Inclusief: gas, electriciteit, alarm, razendsnel internet en servicekosten.
Stuur voor meer informatie een email naar: info@studiowelgraven.nl

TE HUUR:

WIJ  WE N S E N  U  F I J NE  F E E S T DAG E N  E N  E E N  G E ZOND  2 0 2 0 !

Schipperslaan 4J, 1906 BG Limmen, telefoon 0640355542, www.kapsalonkim.com

P E R  1  J A N U A R I  V E R H UI Z E N  W IJ
N A A R  D E  B E G A N DE  G R O ND !

     (SCHIPPERSLAAN 4J)

DE  H E L E  MA A N D  J A N UA R I  K R I J G T  U

KO R T I NG  O P  DE  S T Y L I N G S  E N  V E R Z O R G I N G S  P R O D U C T E N

VA N  L ’ O R É A L ,  G O L D W E L L  E N  R E D K E N !

1  P R O D U C T = 2 0 %  K O R T I NG ,  2  P R O D U C T E N = 3 0 %  KO R T I NG

E N  B I J  3  P R O D U C T E N  K R I J G T  U  4 0 %  K O R T I NG

WIJ VERHUIZEN NAAR BENEDEN

IN

JANUARI

STAPEL

KORTING

Autorijles
Motorrijles
Bromfietsles

Theoriecursussen
Voor auto, motor en bromfiets

Partner van:

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Autorijles
Motorrijles
Bromfietsles

Theoriecursussen
Voor auto, motor en bromfiets

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding
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• dakbedekking • zinkwerk • centrale verwarming
• sanitair • riolering

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

Kerstavond 24 december

Witte Kerst
Foute muziek-80’s-Oldtimers-90’s-00’s-Meezingers

o.a Animatie Team, Phunk de Luxe, Juicy Jugs & Friends
Vanaf 21.00 uur - Vrij Entree 18+

* * * * *
1ste  Kerstdag gesloten!

* * * * *
2de Kerstdag vanaf 16.00 geopend

Geniet van een 5 Gangen Kerstmenu of á la carte
(zie onze advertentie op pagina 9)

* * * * * 
27 December t/m 1 Januari gesloten

* * * * *
Donderdag 9 januari POPQUIZ
Zaterdag 18 Januari PUBQUIZ

Zaterdag 1 Februari Keeztoernooi
Inschrijven via caroline@eetbarlekker.nl

* * * * *
Vrijdag 24 Januari Lekker 90’s met DJ’s Dave & Jeff

* * * * *
Wij wensen u Gezellige Kerstdagen

en een Feestelijk 2020 toe!

Ongetwijfeld kent u het programma 
“De Rijdende Rechter”. “Voorkomen 
is echter beter dan genezen” zegt 
een bekend spreekwoord. Maar lukt 
dat ook altijd? Een ding is zeker, als 
je wel bij De Rijdende Rechter terecht 
komt zijn de verhoudingen vaak 
zo ernstig verstoord dat er dan wel 
een oplossing komt langs juridische 
weg, maar dat de relatie tussen de 
buren nooit meer goed komt. En dat 
moet je nu juist te allen tijde zien te 
voorkomen. Kan dat? Ja dat kan! De 
Stichting Welzijn Ouderen Limmen 
nam onlangs kennis van dit feno-
meen, dat werkzaam is in de gemeen-
tes Alkmaar, Heerhugowaard, en de 
BUCH-gemeentes: Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo.

De Stichting De Bemiddelingskamer 
is een stichting zonder winstoog-
merk. De Buurtbemiddeling is voor 
u dan ook geheel gratis. Niemand 
zit op ruzie te wachten, al helemaal 
niet op ruzie met de buren. Maar hoe 
spreek je elkaar op een goede manier 

Thuis in buurtbemiddeling...

De Bemiddelingskamer
aan? Hoe kom je tot afspraken? En 
hoe zorg je ervoor dat je weer pret-
tig kunt wonen? Buurtbemiddeling 
kan in bijna alle situaties helpen om 
de problemen tussen u en uw buren 
bespreekbaar te maken. Zodat u 
samen tot een oplossing kunt komen.

Hoe ontstaat een probleem in de 
buurt?
In Nederland wonen en leven we dicht 
op elkaar, waardoor de kans groot 
is dat we elkaar makkelijk zien en 
horen. Verschil in leeftijd, gezinssa-
menstelling en cultuur kan leiden tot 
ergernis tussen buren. Ook zien we 
regelmatig klachten ontstaan bij een 
verschil in dagindeling, karakter of 
vrijetijdsbesteding. Klachten kunnen 
bijvoorbeeld gaan over geluid, de tuin, 
roddelen en pesten, huisdieren of 
parkeerproblemen. Het zijn typische 
ergernissen tussen buren waarbij de 
gemoederen hoog op kunnen lopen.
Vaak is het moeilijk om elkaar op de 
juiste manier aan te spreken en kun 
je niet goed meer overzien hoe een 

probleem opgelost kan worden. De 
ervaren buurtbemiddelaars van De 
Bemiddelingskamer komen u graag 
te hulp.

De Bemiddelingskamer helpt!
Stichting De Bemiddelingskamer 
heeft jaren ervaring en is gespeci-
aliseerd in burenbemiddeling. Wij 
beschikken over een netwerk van 
goed opgeleide en ervaren vrijwil-
ligers die op uw verzoek bemiddelen 
bij burenproblemen. Ze luisteren naar 
het verhaal van beide buren. Ze geven 
geen oordeel en zijn neutraal.

Wanneer geen buurtbemiddeling?
Conflicten waarbij sprake is van ver-
slaving en/of psychiatrische proble-
matiek, strafbare feiten, lopende 
juridische procedures en conflicten 
binnen één familie zijn niet geschikt 
voor buurtbemiddeling.

In het gebouw “Vredeburg” (bene-
denverdieping) liggen folders, maar u 
kunt ook rechtstreeks bellen met de 
contactpersoon, mevr. Tineke Wols 
06 41 19 86 06, of kijk op de website: 
www.debemiddelingskamer.nl

Kees G. Kroone

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Wij zijn 
op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden voor de vol-
gende functies;

Activiteiten coördinator:
De taken van de activiteitencoördinator: 
•  Organiseren van activiteiten die plaatsvinden 

naast de reguliere sportlessen. 
•  Vastleggen locaties waar de activiteiten plaats 

zullen vinden. 
•  Motiveren vrijwilligers om mee te werken aan de 

organisatie van de activiteiten. 
•  Zorgt voor communicatie naar bestuur, docenten 

en leden betreffende de activiteit. 
•  Doet voorstellen voor nieuwe activiteiten en legt 

deze ter besluitvorming voor aan het bestuur. 

Voor de organisatie van diverse activiteiten zijn 
draaiboeken aanwezig (bij secretariaat). Het 
bestuur stelt het budget vast voor de activiteiten.

Na afloop van een activiteit wordt een kort eva-
luatierapport voor terugkoppeling naar bestuur 
gemaakt met hierin in ieder geval: kosten/opbreng-
sten, aanpassingen voor draaiboek, korte evaluatie 

Gym coördinator:
De taken van de gym coördinator:
•  Is eerste aanspreekpunt voor de docenten voor 

alle zaken. 
•  Bezoekt de docenten minimaal tweemaal per 

jaar tijdens de les. 
•  Regelt arbeidsovereenkomst/contract met docent 

i.s.m. penningmeester. 
•  Onderneemt actie n.a.v. de jaarlijkse evaluatie 

van de docenten. 
•  De afdelingscoördinator gym regelt aan het eind 

van het seizoen dat de juryleden een cadeaubon 
krijgen. 

•  Coördinator gym houdt planning voor het keuren 
van de toestellen in de gaten.

•  Zoekt indien nodig, samen met de huidige 
docenten, naar nieuwe docenten voor het op peil 
houden van het docentenbestand. 

Vind je het leuk om eens achter de schermen te 
kijken bij de activiteiten die TIOS Limmen alle-
maal organiseert? Sluit je aan bij TIOS, een fijne 
sportvereniging voor jong en oud.

Even voorstellen: Kiki de Groot
Kiki de Groot geeft les in Dancehall 
op de woensdagavond. Zij is afgestu-
deerd na een 3-jarige opleiding PACT 
en heeft zelf gedanst bij Micheline’s 
Dance Studio’s in Egmond-Binnen. 
Voor de vakantie hebben de leerlingen 
Dancehall al een les met haar mee-
gedanst om kennis te maken. Op de 
Dansdemo in januari 2020 zullen zij 
wederom laten zien wat zij geleerd 
hebben.

In maart 2020 is het alweer zover. Voor 
de zesenveertigste maal organiseert 
Limmen Artistiek & Creatief de expo-
sitie voor kunstenaars uit Limmen en 
de verre omgeving.
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar 
kunstenaars die het leuk vinden om 
hun werk te laten zien, misschien wel 
voor de eerste keer, aan de vele bezoe-
kers die deze expositie bezoeken. Dit 
jaar is de expositie gepland in het 
weekend van 7 en 8 maart 2020. 

John Groot stond als de “oud en ver-
sleten” dokter Hogebaum garant voor 
uitstekend spel en een perfecte type-
ring van een arts. Direct bij aanvang 
van de voorstelling stond de schoon-
maker Joop Kleiduif al op het toneel 
en werd tot “arts” bevorderd door de 
persoonsverwisseling: Bart Winder, 
top spel, mooie typering en dolko-
misch in zijn optreden. Hoofdzuster 
Joke, vertolkt door Mary Winder (40 
jaar 100% inzet, dus ook gehuldigd!) 
en verpleegster Annie, gespeeld door 
Tineke Groot waren beiden geknipt 
voor de rol, compleet met zuiver 
Rotterdams accent, immers het zie-
kenhuisje staat in de Maasstad. 

Dokter Terpstra, zij was eigenlijk 
de nieuwe dokter, gespeeld door 
Marrëtte Hoeben, werd als een mum-
mie ingepakt door “dokter” Joop, die 
overigens later een operatie uitvoerde, 
wat meer op een slachthuis leek. 

Erik Lamers debuteerde als een echte 
toneelspeler. Hij vervulde de rol van de 
directeur van Wal. De ene verwikke-
ling na de andere vielen met ten deel 
en hij moest zelfs de schoonmaak-
werkzaamheden zelf gaan uitvoeren 

Wil jij helpen bij TIOS??

Wie heeft er belangstelling om ook bestuurslid te worden binnen onze vereniging? Mocht je belang-
stelling hebben en wat voor de vereniging willen doen, mail dan voor meer info naar onze voorzitter 
Franck de Winter: voorzittert@tioslimmen.nl

Even voorstellen: Ansjo Dokter
Ansjo Dokter gaat turnles geven op 
de woensdagmiddag aan 2 groepen. 
Zij geeft al les sinds haar 25e o.a. bij 
TOSS Heemskerk en Unitas. Zij woont 
in Uitgeest met haar man en kinderen. 
Ansjo heeft al aangegeven dat ze er 
heel veel zin in heeft en uitkijkt naar 
het nieuwe seizoen om te beginnen 
bij TIOS Limmen.

We zijn een extra uur ouder-kind gym 
gestart op de woensdag ochtend van 
10.15-11.15 uur. Niet alleen ouders zijn 
welkom met hun kinderen ( 2 tot 4 
jaar ), ook opa’s, oma’s of de oppas. 
Kom langs op woensdag en neem 2 
gratis proeflessen!!!

Neem ook eens een kijkje op onze 
vernieuwde website met het laatste 
nieuws, lesrooster!!!

Namens TIOS wensen wij iedereen fijne 
Feestdagen en een gezond én vooral 
sportief 2020!!

NIEUWS VAN TIOS

Beide dagen zijn de deuren van 
de  expositie van 11.00 tot 17.00 uur 
geopend en de toegang voor het 
publiek is gratis. Voor degene die 
Artistiek & Creatief is, is dit de uitge-
lezen mogelijkheid om te exposeren. 
Het aanmeldingsformulier is vanaf 27 
december te downloaden via onze site 
www.limmencultuur.nl  en daar kunt 
u ook foto’s van de voorgaande jaren 
bekijken. U kunt zich tot 19 januari 
2020 inschrijven.

Exposanten gezocht voor 
Limmen Artistiek & Creatief

‘De Limmer Plankeniers’
weer goed op dreef

Vervolg van voorpagina om een goede indruk bij de inspectie 
te maken. Een mooie geaffecteerde 
stem met zuidelijk accent.

Dan kwam regelmatig de hypochon-
der Nella Duinoord, gespeeld door 
Monique Groot, voor het voetlicht. 
Zij dacht werkelijk aan elke denkbare 
kwaal te lijden en ging daar zichtbaar 
gebukt onder.

Ziekenhuisinspecteur Roellie Buikstra 
vond het maar een vies en onver-
zorgd geheel in het ziekenhuisje en 
dreigde met onmiddellijke sluiting. 
Een serieuze rol, immers het gaat om 
de gezondheid en hygiëne van ande-
ren, uitstekend neergezet door Petra 
Castricum.

Verder trad op Rebecca Boom, ge-
speeld door Pauline Boersen, die wel 
brood zag in rijke mannen als direc-
teur van Wal. Zij speelde een echte 
“golddigger”. Jan Bloedjes was een 
leuke rol toebedeeld als patiënt Bert 
Beerepoot. Hij kreeg verkeerde diag-
noses en dito behandelingen van 
”pseudodokter” Joop Kleiduif. Hij ver-
trok beroerder uit het ziekenhuis dan 
toen hij binnenkwam.
Alle spelers kwamen prima uit de verf 
in hun rol. Het was een echte gezellige 
avond uit!

Kees G. Kroone
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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 

Voor de buitenvogels: VOGELZADEN,
MEZENBOLLEN, PINDANETJES, VOERSYSTEMEN

HET WORDT WEER DONKER:
HONDENLAMPJES vanaf€ 5,95

BIOKAT’S FRESH 20 kilo € 11,95
3 stuks € 31,50 10 stuks € 97,50

Logisch omdat:
Zout bacteriën dood, schimmels dood en een 
ontstekingsremmende werking heeft. Ook komt 
slijm makkelijker los. Inhaleer je 50 minuten lang 
minuscule deeltjes zout; dan is het logisch dat je 
luchtwegen daardoor gezuiverd worden.
Schone(re) luchtwegen betekend meer weerstand, 
vaak minder medicatie, meer energie, beter slapen, 
minder klachten en vooral meer lucht!

Wij behandelen mensen met o.a. COPD, astma, 
(chronische) bronchitis, psoriasis, hooikoorts, 
kortademigheid, longontsteking na de acute fase, 
(rokers) hoest, vastzittend slijm, bijholte ontsteking, 
(chronische) verkoudheid, bronchiëctasieën, 
cystische � brose, griep en eczeem. Ook � jn voor 
kinderen vanaf 6 maanden! 

Ambassadeur van Halomedics verteld: 
Dhr Glorie (67 jaar)
Sinds ik met de zoutkamer begonnen ben zijn mijn 
klachten onder controle en is mijn gezondheid vooruit 
gegaan. Ik heb geen prikkelbare bronchiën meer en 
ik ben minder snel verkouden. Ook heb ik geen last 
meer van mijn neuspoliepen die langdurig bestreden 
moesten worden met neusspray. Sinds een half 
jaar inhaleer ik ook magnesium om de tinnitus te 
bestrijden waar ik al 40 jaar last van heb. Er is al � inke 
vooruitgang; de hardste geluiden zijn verdwenen en 

het suizen is meer naar de achtergrond. Tevens merk 
ik dat mijn spierkracht is toegenomen en dat ik een 
betere conditie heb.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.halomedics.nl 

BIJ ONS KUNT U OOK TERECHT VOOR 
MAGNESIUMINHALATIE WAT EEN HELE FIJNE 

COMBINATIE IS VOOR MENSEN MET HUID - 
EN LUCHTWEGPROBLEMEN, MAAR OOK EEN 
MOOIE BEHANDELING IS VOOR MENSEN MET 

O.A. DIABETES, OSTEOPOROSE,STIJFHEID, 
SPIERKRAMPEN EN RESTLESS LEGS, TINNITUS, 
HOGE BLOEDDRUK, PARKINSON, ALZHEIMER 

EN MIGRAINE. 

Meer informatie over onze therapieën kunt u terugvinden op onze website www.halomedics.nl. 
Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met
e-mail adres: info@halomedics.nl

Halomedics Limmen Halomedics Schagen Halomedics Hoorn
Dusseldorperweg 119  Kaagweg 2A Rotiusstraat 1
06-10709751 06-36283214 06-36283214

Bij het uitknippen en laten zien van deze advertentie kunt u een 
kennismakingssessie zout en magnesium komen doen.

voor € 9,95 (normaal € 18,50) 

Een zoutkamer? Ja…logisch!

✃

✃

✃

✃
072 505 4088 | info@topmediation.nl | www.topmediation.nl

Neem contact op met TopMediation.nl:
professionele ondersteuning uit Limmen!

Een confl ict?
Stroeve communicatie?

Ook voor hulp
bij

(echt)scheiding!

Wij wensen u smaakvolle feestdagen en een gezond 2020!
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Dusseldorperweg 64 • 1906 AL Limmen
info@vredeburglimmen.nl

Tel. 072-505 1950

www.vredeburglimmen.nl

Familiefeest, bruiloft,
jubileum, bedrijfsfeest

of verjaardag?
Alle opties zijn bespreekbaar!

Een�zwaar�onderschat�partyjuweel�met�
prachtig�balkenplafond�en�houtwerk

in�het�hart�van�Limmen!

Een�sfeervol�feest?

Wij�wensen�u�Prettige�Kerstdagen
en�een�gelukkig�en�gezond�2020!

Een�sfeervol�feest?
Met nieuwe

lucht-

behandeling!

Voor mij ligt een schrift: een notu-
lenboek van het eerste uur van De 
Zonnebloem, afdeling Limmen. De 
eerste regels luiden:
“Eind januari 1980 zijn vier personen, 
nl. de dames Cokki Hof, Ina Revers, 
Corrie Hoogeboom en Jo Groot op 
bezoek geweest bij een vergadering 
van De Zonnebloem in Het Hooge 
Huys in Alkmaar.”
Er was o.a. een kennismaking met 
het districtshoofd en anderen van het 
regiobestuur. Pastor Cas Wanna was 
hierbij ook aanwezig. Het resulteerde 
uiteindelijk in het oprichten van een 
eigen afdeling van De Zonnebloem in 
het dorp Limmen.
Inmiddels zijn we veertig jaar ver-
der en bruist het bestuur van nu 
van enthousiasme om te zorgen 
voor anderen die steun nodig heb-
ben. Zuster Canisia (Juliaantjes) was 
als wijkverpleegkundige een van 
de aanspreekpunten om in kaart te 
brengen waar steun en zorg van De 
Zonnebloem nodig was. Overigens 
hoe mooi is het niet dat de diverse 
besturen zorg hebben gedragen voor 
een goede verslagverlegging van de 
activiteiten van De Zonnebloem.

De Zonnebloem zet zich landelijk al 
70 jaar in om mensen met een licha-
melijke beperking een onvergetelijke 
dag te bezorgen. Ook in Limmen staat 
het bestuur en de vrijwilligers voor de 
volle 100% achter dit uitgangspunt. 
Inmiddels is de redactie in gesprek 
met de plaatselijk voorzitter de heer 
Cees Smit en de secretaris mevr. Afra 
Mooij-van Baar, beiden sterk gemo-
tiveerd en resp. al 12 en 22 jaar sterk 
betrokken bij de afdeling Limmen. 
Beiden werden destijds gevraagd door 
de heer Dick Wester, jarenlang nauw 
betrokken bij De Zonnebloem. Het 
huidig bestuur bestaat verder uit de 
volgende mensen: Nico de Groot, Nel 
Velseboer, Carla Jansen, Ria Hooijboer 
en Rob van Keulen, stuk voor stuk 
mensen waar je altijd van op aan kunt 
als er iets georganiseerd moet wor-
den, ieder met zijn/haar eigen kwa-
liteiten. Naast het bestuur staat een 
groep van 26 vrijwilligers, plus nog 

eens 6 tot 8 chauffeurs klaar die zor-
gen voor vervoer van cliënten wanneer 
nodig. In principe is De Zonnebloem 
er voor iedereen vanaf de leeftijd van 
18 jaar met een beperking. Er is geen 
eind leeftijd.
Gemiddeld zijn er jaarlijks twee grote 
evenementen en veel kleinschalige 
uitjes. Tradities zijn de première van 
de jaarlijkse toneeluitvoering van De 
Limmer Plankeniers (zie ook elders 
in deze krant), en een middag van 
De Stichting Oud Limmen. Wij spra-
ken o.a. over het genereren van geld, 
immers alles wat je organiseert kan 
financiële kosten met zich meebren-
gen. De Zonnebloem prijst zich heel 
gelukkig met vele sponsoren aldus 
Cees en Afra. Ook belangrijk is de 
marktkraam op de jaarlijkse Jaarmarkt 
waar een loterij (altijd prijs) wordt 
gehouden. De mooie prijzen zijn 
steeds door anderen gratis beschik-
baar gesteld. Soms vraagt men een 
kleine bijdrage bij een bijzonder uitje. 
Verder kent de afdeling ook ongeveer 
ruim 200 donateurs die jaarlijks een 
financiële bijdrage doneren.

Ziekenbezoek
De Zonnebloem kent veel vrijwilligers 
die met een zekere regelmaat zieken 
of eenzamen bezoeken, soms een 
bloemetje bezorgen en ook contact 
blijven houden met deze mensen. Zo 
ontstaat er vaak een goede vriend-
schapsband en zien velen uit naar een 
bezoekje. Vanzelfsprekend is de pri-
vacy volledig gewaarborgd.

Hoogtepunten
Op de vraag of er bijzondere herinne-
ringen waren aan uitstapjes, kwamen 
er enkele bovendrijven die zowel op 
bestuur/begeleiding als de gasten veel 
indruk hadden gemaakt. Een busreis 
naar de Vecht, lunchen en varen over 
deze mooie rivier. Een bezoek aan het 
Aviodrome, nu gevestigd in Lelystad, 
waar de vliegtuighistorie van ons 
land vastligt. En niet te vergeten zeg-
gen Cees en Afra een bezoek aan de 
Keukenhof, een ongekende bloemen-
pracht en uiterst toegankelijk voor 
rolstoelen, rollators etc., met tevens 

Wie straks aan de oliebollen zit en 
elkaar een gelukkig nieuwjaar wenst, 
denk er dan aan dat het ook in het 
voorjaar zo gezellig met de buurtjes, 
vrienden of familie kan zijn. Alleen 
zullen de oliebollen dan plaatsmaken 
voor bloembollen, hyacintenbollen 
wel te verstaan.

De streefdatum voor de 68ste editie 
is van zaterdag 2 mei t/m woensdag 
6 mei. Dit is een streefdatum, de defi-
nitieve datum zullen we via diverse 
media bekend maken op 28 maart. 
Samen met alle inwoners willen we 
er weer een groot feest van maken. 
De activiteiten in het park zullen in 
het teken staan van 75 jaar bevrijding. 
We hopen dat de Cornelius kerk weer 
open is, de Hortus Bulborum zal er 
weer schitterend bij staan en er zullen 
weer allerlei extra activiteiten worden 
georganiseerd.

Wil je dat de route ook door jouw 
straat gaat? Doe dan mee, een straat-
versiering is zo opgehangen/geregeld. 
Of wil je beginnen met het maken van 
een mozaïek, een beun is zo gemaakt. 
Wij gaan jullie helpen en kunnen jullie 
gratis een beun van 1 x 1 meter leveren, 
ook bij het ontwerp voor je mozaïek 

Jaarlijks raken in Nederland maar 
liefst 7,6 miljoen mensen gewond 
door een ongeval. Veel van deze onge-
vallen gebeuren in en om het huis. 
Het is dan van groot belang te weten 
hoe je moet handelen.
Het Rode Kruis helpt je graag op weg 
en biedt in Limmen de erkende cursus 
uitgebreide EHBO aan.
In 8 avonden leer je hoe je een slacht-
offer in veiligheid kunt brengen, de 
toestand van het slachtoffer beoorde-
len, reanimeren, een AED gebruiken. 
Je kunt na afloop Eerste hulpverlenen 
bij een huidwond, bloeding, brand-
wond, bewusteloosheid, letsels aan 
botten, spieren en gewrichten, ver-
slikking, hoofd- en wervelletsels, pijn 
op de borstkas, beroerte, dreigende 
flauwte, hersenschudding, insecten-

De Zonnebloem: 40 jaar 
omzien naar de ander...

mogelijkheden voor bezoek aan de 
uitzonderlijk grote kassen waar het bij 
minder goed weer uitstekend toeven 
is. Deze grotere activiteiten zijn vaak 
gesponsord waardoor de kosten bijna 
altijd nihil zijn voor de deelnemers. 
Aan alle activiteiten kan iedereen 
meedoen, je behoeft nergens lid van 
te zijn, iedereen is altijd welkom.

De Zonnebloem organiseert rei-
zen voor mensen met een licha-
melijke beperking. Zo vaart ons 
schip, MPS de Zonnebloem, door 
Duitsland, Nederland en België. 
Zonnebloemafdelingen organise-
ren zelf kleinschalige vakanties in 
Nederland en net over de grens.

Cees en Afra noemen, zonder ook 
maar iemand iets te kort te willen 
doen, nog enkele namen van mensen 
die nauw betrokken zijn geweest bij 
De Zonnebloem: Tiny Veldt-Baltus, 
Joop van der Steen, Nico Adrichem, Nel 
Seignette-Valkering, Kees Admiraal, 
Kees Kroone (“fietsenmaker”).
In het notulenboek lees je vervolgens:
Op 4 februari 1980 werd definitief 
besloten een eigen afdeling van De 
Zonnebloem in Limmen op te richten. 
Het toenmalig bestuur ging enthousi-
ast aan de slag en ontving maar liefst 
een startbedrag van 100 gulden vanuit 
de landelijke organisatie in Breda en 
opende direct een bankrekening bij 
de plaatselijke Raiffeisenbank, Er werd 
een echte voorzittershamer geschon-
ken door de heer Piet Groot (melkboer, 
broer van bestuurslid Jo Groot).

Het huidige bestuur onderhoudt 
goede relaties met ouderenorgani-
saties, huisartsen, zorgcentrum “De 
Cameren” en de kerken. Fijn om te 
weten dat er zoveel gemotiveerde 
mensen zijn die omzien naar de ander. 
Dank daarvoor.
Aan Cees Smit en Afra Mooij har-
telijk dank voor jullie inzet en dat 
geldt voor iedereen betrokken bij De 
Zonnebloem. Succes met jullie goede 
werk.

Kees G. Kroone

Olie- en bloembollen

bieden wij hulp. Er is een stappenplan 
te vinden op onze website die je door 
het gehele proces heen loodst.
Net als vorig jaar stellen we voor alle 
nieuwe deelnemers die een mozaïek 
maken een starterspakket beschik-
baar. Hier zullen onder andere een 
doosje spelden in zitten, diverse ver-
snaperingen en een krat bier. Nieuwe 
ploegen kunnen zich nu al opgeven 
via ons e-mail adres: info@bloemen-
dagenlimmen.nl 

Stichting Bloemendagen Limmen 
wenst iedereen een gezellige Kerst, 
een goed uiteinde en een fleurig 2020. 
Eind maart organiseren wij de aftrap 
van Bloemendagen 2020, we hopen 
iedereen daar te ontmoeten.

Cursus Uitgebreide 
EHBO in Limmen

steek, tekenbeet, kortademigheid, 
hyperventilatie, onderkoeling, hittes-
lag, diabetes, epilepsie, koortsstuipen 
en een geamputeerd lichaamsdeel.
Cursusdata in 2020: 1-4, 8-4, 15-4, 
22-4, 6-5, 13-5, 20-5 en 27-5.
De avonden starten om 19.30 uur en 
zijn om 22.00 uur weer afgelopen.
Locatie: Brandweerkazerne Limmen: 
Rijksweg 51 in Limmen
De kosten voor deze cursus bedragen 
€ 260,00.
De meeste zorgverzekeraars vergoe-
den EHBO-cursussen deels of zelfs 
helemaal. Dit maakt het doen van een 
cursus voor veel mensen financieel 
aantrekkelijk. Check bij jouw zorgver-
zekeraar wat de mogelijkheden zijn.
Aanmelden kan via: shop.rodekruis.
nl/cursus-uitgebreide-eerste-hulp
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AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

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

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

Uitvaartverzorging Formanoij
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen

info@uvdf.nl | 06 115 36 587 | www.uvdf.nl

Uitvaart vanaf € 1.475,-
Dag en nacht bereikbaar

Fijne Feestdagen
en een Gezond 
enVeilig
2020

 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!

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

telefoon

website

van afval 
naar grondsto� en 

en energie

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

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

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
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Merry
Beermas

ELKE 3E ZONDAG
VAN DE MAAND

PROEF-
LOKAAL

15.00 tot
20.00 uur

IN DE
MUSEALE

HOEK VAN
LIMMEN

DAMPEGHEEST.NL

ZON 15 DEC

De Wagenmaker 16a
1851 PX Heiloo 
Tel.: 072 505 52 62
info@admiraalvalkering.nl Erkend Installateur

SEI-geregistreerd

Douwe Egberts 
punten bij 
Drogisterij Aker
Lionsclub Alkmaar Phoenix zamelt ook dit jaar 2019 in 
de maand December Douwe Egberts punten in voor 
het verkrijgen van pakken koffie voor de Voedselbank 
Alkmaar. 
In de vijf jaar, dat deze actie wordt gehouden zijn al 
meer dan 11.000 pakken koffie gegeven. Deze actie is 
een onderdeel van een landelijke activiteit van Lions nl 
die alle steun krijgt van Douwe Egberts.

Dit jaar zal bovenstaande doos opnieuw staan bij:
Drogisterij de Aker, Kerkweg 16, Limmen.

Haal de Douwe Egberts punten uit de la of waar dan 
ook vandaan en laat ze voor een goed doel dienstdoen 
door ze in de doos te deponeren.

Alvast hartelijk dank namens de Voedselbank Alkmaar 
en  Lionsclub Alkmaar Phoenix!

Geef ook dit jaar uw kerstpakket 
weer een mooie bestemming

Kerstpakketten-
actie 2019
Vorig jaar hebben we 90 huishoudens blij kunnen maken 
met dank aan de gulle gevers die hun kerstpakket heb-
ben doorgegeven. Ook dit jaar willen we graag weer de 
minder bedeelden binnen de gemeenschap een handje 
helpen met de kerstdagen. Iedereen kan een bijdrage 
leveren door een (deel van een) kerstpakket te done-
ren. Ook losse kerststollen en (tweedehands) spellen en 
speelgoed zijn welkom. Let wel: gelieve geen afdanker-
tjes en knuffels.

U kunt uw donatie bij ons inleveren op donderdag 19 en 
vrijdag 20 december tussen 18.00 en 20.00  en zaterdag-
ochtend 21 december van 10.00 tot 12.00 in de Pastorie 
(Dusseldorperweg 74). We hopen u graag te zien!

Verspilling bestaat niet... Voor alle spullen die eventueel 
overblijven zal een passende bestemming gezocht wor-
den. Daarnaast is ook een financiële bijdrage welkom. U 
kunt het bedrag overmaken op bankrekening nummer: 
NL32RBRB0900833025 t.n.v. PCI Limmen.

Mocht u in uw omgeving iemand kennen die weinig te 
besteden hebben en/of in een sociaal isolement zit. Stuur 
dan een e-mail naar kerstpakkettenlimmen@gmail.com, 
dan voegen we het adres toe aan ons bestand. Uiteraard 
zullen we hier met de grootste zorgvuldigheid mee 
omgaan. Vragen en/of opmerkingen kunt u richten tot: 
Kerstpakkettenlimmen@gmail.com

Bij voorbaat onze hartelijke dank en fijne feestdagen 
gewenst! 
Arja, Romy, Kirsten en Lisa namens Werkgroep Caritas

Lucas verplaats onze blikrichting 
naar een uithoek
Van de St. Pieter is het een stevig 

half uurtje lopen naar het ‘forum 
Romanum’, het centrum van het 
antieke Rome. Je treft daar prachtige 

opgravingen aan. Je kunt je er, met 
wat fantasie, een voorstelling maken 
van hoe het oude Rome er met zijn 
tempels, straten en erebogen heeft 
uitgezien. Er werd mij daar verteld 
dat het ‘forum Romanum’ rond het 
jaar 0, grondig moet zijn opgeknapt 
en gerestaureerd. Het was keizer 
Augustus, die wij kennen vanuit het 
Kerstverhaal, die daar opdracht voor 
had gegeven. Op het forum stond in 
die tijd een gebouwtje: de ‘umbili-
cus Romae’ (de Romeinse navel). Een 
gebouwtje dat volgens de overleve-
ring in de Romeinse tijd het middel-
punt van de wereld moet zijn geweest. 
Keizer Augustus waande zich het mid-
delpunt van de wereld. Dat verklaart 
ook zijn besluit om een volkstelling te 
houden. Alle mensen in het hele rijk 
moesten op reis. De evangelist Lucas 
maakt prachtig gebruik van dit stukje 
geschiedenis door in zijn Kerstverhaal 
de blikrichting van die grote schit-
terende wereldstad naar een uithoek 
van de aarde te verplaatsen. Van het 
centrum van macht en rijkdom, woon-
plaats van Augustus, wordt onze blik 
door Lucas gericht op twee mensen, 
die als speelbal van de machten op 

pad zijn gegaan om zich in Bethlehem 
te laten inschrijven. We kennen het 
verhaal: in een stal gebeurde wat de 
eeuwen door gebeurt: een kind wordt 
geboren. Een kind, belofte van toe-
komst en leven, maar aangewezen op 
onderdak en liefde.

Van Rome tot Limmen
Meer dan tweeduizend jaar liggen 
er tussen dat geboorteverhaal van 
Lucas, en onze tijd. Voor de tweedui-
zendste keer viert de aarde het kerst-
feest, komen mensen hun huizen uit 
om te luisteren naar het Kerstverhaal, 
dat van Rome tot Limmen verteld en 
gevierd wordt. Midden in de langste 
nacht van het jaar zoeken we elkaar 
op om elkaar te vertellen over licht 
en vrede die bij ons geboren worden. 
En als je ziet met hoeveel lichtjes en 
kaarsen en versiering we Kerstmis vie-
ren... dat is niet alleen maar verlangen 
naar feest en romantiek. Het is vooral 
een verlangen naar licht. Een licht dat 
vertelt van onze droom naar gebor-
genheid, van ons aanvoelen dat er een 
Liefdesbron is die ons het licht gunt 
om het leven met elkaar te bewaren 
en de moeite waard te maken. 

Wie is die keizer Augustus 
uit het Kerstevangelie?

Geboren in de uithoeken van onze 
samenleving
Onze blikrichting wordt met kerst 
van het centrum van de wereld naar 
de uithoeken van onze wereld en 
samenleving getrokken. Van Rome 
tot Limmen, tot de sloppenwijken 
van Zuid Afrika en Brazilië en tot de 
opvangcentra van daklozen in de 
grote steden van Europa vertellen we 
het verhaal van Zijn geboorte aan 
elkaar door. Een geboorteverhaal dat 
ons gevoelig maakt voor het geheim 
van het leven, het leert ons dat God 
ons tot leven heeft geroepen, dat wij 
bestaan dankzij Hem en ons leert 
dat als wij ons moedeloos of bedrukt 
voelen, op Licht mogen blijven ver-
trouwen. Het Kerstverhaal leert ons 
dat ‘Hij die is groter dan ons hart’ 
tussen de mensen geboren wordt. 
Dat gebeurt overal waar we elkaar 
het licht aanreiken en elkaar laten 
weten: ‘wat fijn dat jij er bent’. Een 
zalig Kerstfeest en een vredevol 2020 
toegewenst.

Pastor Johan Olling

■  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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ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 12 T/M ZONDAG 15 DECEMBER 2019
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

DEEN. Dat is lekker thuiskomen.

Veel winkels zijn op zondag open. Kijk voor de openingstijden op deen.nl

Royal Club of Fairtrade Original 
appel, lemon en lime sap
2 pakken of flessen à 1 liter

DEEN brie of ossenworst
stuk 400 gram

DEEN roomboter 
appeltaart
per stuk

3.00
4.00

La Chouffe bier 33 cl.
blond of bokbier
4-pack

Buytenlust 
eendenborstfilet
250 gram
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DEEN korte varkenshaas 
500 gram

FRUITIG

g
ra

m

5.00
500

A
ct

ie
p

ri
js

 p
er

 k
ilo

 1
0.

00

FRUITIG

FRUITIGFRUITIG

Terrazzano 
Italiaanse wijn
Sangiovese of 
Verdicchio
3 flessen à 75 cl.

voor

10.00

3
12.00
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DEEN 
baguette 
beenham
per stuk

1.75 4.50
6.40 - 6.90
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Pitloze druivenmix of kiwi gold
schaal 500 gram
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Op woensdag 27 november was het 
zover en werd de nieuwe winkel aan 
de Berkenlint 3 in Limmen geopend. 
De mooie winkel is lekker ruim opge-
zet met een vloeroppervlakte van 
ongeveer 800 m2. LED verlichting, 
vloerverwarming uit de koelinstal-
latie en een geheel gaslose winkel 
zorgen er voor dat de winkel voldoet 
aan de allernieuwste normen. Ruime 
(gratis) parkeerplaatsen voor de deur 
en gewone kassa’s en zelfscankassa’s 
zorgen voor uw gemak bij het bood-
schappen doen.

Opening verricht door wethouder 
Paul Slettenhaar
Het was al lekker druk op woensdag 

Wethouder Paul Slettenhaar opent nieuwe winkel DEEN

Nieuwe winkel DEEN 
een aanwinst voor Limmen

27 november toen wethouder Paul 
Slettenhaar, samen met de heer A. 
Deen en de heer J. van Rhienen van 
DEEN Vastgoed de winkel om 13.00 
uur officieel openden. Met het door-
knippen van een lint werd het officiële 
startsein gegeven voor alle festivitei-
ten die georganiseerd zijn ter gelegen-
heid van de opening van de nieuwe 
winkel.

Feest in Limmen
De eerste 100 klanten ontvingen op 27 
november een prachtige bos bloemen 
en alle klanten konden een mooie 
prijs winnen bij het Rad van Fortuin 
en werden getrakteerd op een lekkere 
stroopwafel!

Liefhebbers van goed en lekker eten 
kunnen uitstekend terecht bij DEEN
In de winkel wordt o.a. heerlijke 
sushi verkocht. Onze medewerkers 
zijn speciaal getraind om verse sushi 
te maken. De verse sushi is zeer de 
moeite waard en heel populair bij 
onze klanten. Naast sushi en verse 
pizza’s zijn er ook belegde broodjes, 
verse vruchtensappen en een uitge-
breid assortiment tapas verkrijgbaar. 

Natuurlijk biedt de winkel volop 
keuze in verse vleeswaren, brood en 
kaas
Geen zin om te koken? De maaltijden 
uit de eigen keuken van DEEN zijn 
heel populair. De maaltijden worden 

iedere dag vers gemaakt en liggen 
dezelfde dag nog in de winkel. De 
ruime groente- en fruitafdeling biedt 
een gevarieerd assortiment aan dag-
verse groente en fruit en er is keuze 
uit een uitgebreid assortiment bio-
logische producten. De slijterij in de 
winkel biedt een groot assortiment 
aan sterke dranken.

Verse bloemen en planten
De bloemen- en plantenafdeling is 
het visitekaartje van de winkel. Alle 
bloemen en planten worden dagelijks 
door DEEN zelf ingekocht op de veiling 
en staan ’s middags al in de winkels. 
Supervers dus!

DEEN medewerkers maken het ver-
schil!
Als oer-Hollands familiebedrijf is 
DEEN enorm trots op de medewer-
kers. Zij zijn letterlijk en figuurlijk het 
kloppend hart van DEEN. Dat ook de 
medewerkers van DEEN het goed naar 
hun zin hebben, blijkt wel uit het feit 
dat DEEN ieder jaar hoog eindigt in 
de verkiezing ‘Beste werkgever van 
Nederland’. Iets om heel trots op te 
zijn! 

In de nieuwe winkel laat DEEN zien 
waar zij voor staat: een mooi assorti-
ment, een goede service, scherpe aan-
biedingen en kakelverse producten 

van hoge kwaliteit. Uiteraard zijn de 
prijzen laag, een kenmerk van DEEN 
waarmee de vaste klanten al lang 
vertrouwd zijn. Supermarktmanager 
Mark van Hekezen en zijn team zijn 
erg enthousiast over de nieuwe super-
markt. “Vanaf 27 november staat in 
Limmen een hele mooie DEEN winkel. 
Mijn team en ik zijn trots in deze win-
kel te mogen werken. Wij gaan er een 
feestje van maken voor de klanten en 
wij nodigen iedereen van harte uit om 
langs te komen”.

Algemeen
DEEN Supermarkten is een familie-
bedrijf en bestaat al ruim 85 jaar. De 
heer Deen sr. opende in 1933 zijn eer-
ste kruidenierswinkel in Hoorn, waar-
mee hij de basis legde voor het hui-
dige supermarktconcern. Inmiddels 
is het bedrijf uitgegroeid tot ver bui-
ten Hoorn, met 81 winkels in Noord-
Holland, Flevoland, Utrecht, Overijssel 
en Gelderland.

Limmen is aan het groeien en met 
steeds meer bebouwing en inwoners is 
het een goede zaak dat ook het winke-
laanbod uitbreidt. Wij heten de DEEN 
Supermarkt dan ook van harte welkom 
en feliciteren de directie en medewer-
kers heel veel succes in Limmen!

Michel Welgraven 

Op de foto v.l.n.r. de heren M. Welgraven (secretaris LOV), L. Al (Driessen Vastgoed), C. Smit (voorzitter LOV), A. Deen (Deen Vastgoed), P. 
Slettenhaar (wethouder) en J. van Rhienen (Deen Vastgoed).

Tijdens de opening was het al gezelllig druk bij de nieuwe DEEN Supermarkt.

Ondernemers
Limmer

Vereniging

Wij feliciteren Deen
met de 

nieuwe vestiging 
aan het Berkenlint!

In 2020 is het 25 jaar geleden dat 
stichting Dorpshart zijn eerste over-
leg momenten kende. Stichting 
Dorpshart wil dit jubileum natuurlijk 
niet voorbij laten gaan en zal in 2020 
terugkijken op de bewogen jaren.

Zomer 1995, leden van het eer-
ste uur; Jaap Hoogeboom en Otto 
Bruschke vonden dat er iets moest 
gebeuren tot behoud van het toen 
hetende Parochiehuis St. Maarten. 
Gezamenlijk zochten zij naar mede-
standers om hun ideeën te versterken. 
Dit vonden zij bij Arie Groot, Willem 
Koot, Jos van Vegten, Jan Lammers en 

Stichting Dorpshart bijna 25 jaar ‘jong’

‘Het Parochiehuis behouden’
Dries Admiraal. Gerard Min werd huis-
architect en Tineke Mooij verzorgde 
het secretariaat. Er moest geld op 
tafel komen om tot koop over te kun-
nen gaan van dit gemeentelijk monu-
ment. Gesprekken vonden plaats met 
Conquista; zij waren destijds op zoek 
naar een onderkomen. Doormiddel 
van samenwerking kon Parochiehuis 
St. Maarten worden aangekocht en 
werden de plannen gemaakt voor 
een verbouwing. Het stichtings-
bestuur breide zich uit met Kees 
Dekker en Frank Frase-Storm, namens 
Conquista. 
Gemeentebestuur van Limmen moest 

zeker ook overtuigd worden over het 
belang van behoud van dit gebouw 
voor de Limmer bevolking. Dit lag 
politiek gevoelig. Na vele gesprekken 
was er een ruime meerderheid bin-
nen de gemeenteraad die de plan-
nen van Stichting Dorpshart konden 
ondersteunen. Toen kon de stichting 
de werkzaamheden gaan uitvoeren. 
Het pand werd in verschillende fasen 
van onder tot boven aangepakt. Om 
de verbouwing te financieren zijn er 
obligaties uitgegeven. Een grote ther-
mometer hing aan de buitenzijde van 
het parochiehuis waar de bevolking 
precies kon aflezen hoe de stand van 
zaken er bijstond. Het stond vast dat 
dit project leefde onder de Limmer 
bevolking, binnen 2 maanden was het 
benodigde verbouwingskapitaal inge-
bracht. Tevens werden er fondsen en 
goede doelen aangeschreven. Na de 
kermis van 1995 werd de toiletgroepen 
verbouwd, dit was klaar in december. 
Groots werd dit gevierd met bekend 
making van de nieuwe naam; De 
Burgerij. Bedacht door Antoon en Nel 
Kroon. Na de Carnaval werd het pand 
in zijn geheel aangepakt en verbouwd 
tot de huidige bekende situatie. Deze 
verbouwing is uitgevoerd door vele 
vrijwillige handen. In de volgende LOV 
editie lezen jullie het vervolg…..

De eerste toost op deze 25 jaar zal 
zijn 11 januari samen met DJANGO 
WAGNER! 
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Een adviseur 
op de hoek, 
die uw taal 
spreekt...
Kom gerust eens langs 
voor een vrijblijvende 
verzekeringscheck! 
Denise Winter uw 
verzekeringsadviseur van 
Limmen en omgeving.

Gerard Tool & Mark Boetje 
Financieel Advies 

De Drie Linden 2, 
1906 EM Limmen
072 743 3743
denise@gtmbfa.nl

Wij wensen u fijne feestdagen 

en een veilig nieuwjaar.

HH
Kijk voor meer informatie op heerenvanlimmen.nl

Heeren
vanLimmen  ✆ 072 505 5220

contact@heerenvanlimmen.nl
heerenvanlimmen.nl

Vergadering | Verjaardag | Toneel | Uitvaart | Feesten | Optredens | Buffetten | Bruiloften

Alle medewerkers van Heeren van Limmen
wensen u fijne feestdagen

Wij zien u graag op 11 januari om met

DJANGO WAGNER
een toost op het nieuwe jaar uit te brengen!

L I M M E N

S A L O N

‘t Kieftenland 112 - 1906 WH Limmen
tel. 06 2333 9993

sannessalonlimmen@hotmail.com

Fijne
feestdagen!

PEDICURE • GELLAK

OP GOEDE VOET 
2020 TEGEMOET...
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Wist u dat je luchtwegklachten ook 
kan verlichten of genezen met behulp 
van natuurlijke inhalatie methodes, 
zoals zouttherapie in een zoutkamer 
of magnesiuminhalatie in een magne-
siuminhalatie cabine? 
Zout doodt bacteriën en schimmels 
en het heeft een ontstekingsrem-
mende werking. Ook komt slijm mak-
kelijker los. 
Als men 50 minuten minuscule zout-
deeltjes inhaleert, dan worden je 
luchtwegen op een natuurlijke manier 
gezuiverd. Schone(re) luchtwegen 
betekent meer weerstand, vaak min-
der medicatie, meer energie, beter sla-
pen, minder klachten en vooral meer 
lucht! 
Magnesiuminhalatie verbetert de 
bloeddoorstroming, verwijdt de bron-
chiën, werkt ontstekingsremmend 
en zorgt ervoor dat slijm makkelijker 
loskomt. Inhaleer je 20 minuten lang 
minuscule deeltjes magnesium; dan 
komt dit via je longen meteen in de 

bloedbaan terecht. Op deze manier 
komt er een grote hoeveelheid mag-
nesium in het lichaam. Dit heeft een 
therapeutisch effect op het gehele 
systeem.

De zoutkamer is effectief voor men-
sen met: huid - en luchtwegproble-
men zoals astma, COPD, eczeem, 
psoriasis, voorhoofdsholte - en bijhol-
teontsteking, hoesten, oorontsteking, 
vastzittend slijm, tonsillitis, griepver-
schijnselen, mensen met klachten na 
een longontsteking, hooikoorts en 
aanverwante luchtwegproblemen. 

Magnesiuminhalatie is een hele fijne 
combinatie is voor mensen met huid- 
en luchtwegproblemen, maar ook 
een mooie behandeling is voor men-
sen met o.a. diabetes, fibromyalgie, 
osteoporose, stijfheid, spierkrampen 
en restless legs, tinnitus, hoge bloed-
druk, Parkinson, Alzheimer en migrai-
ne. 

Zoekt u ook een medicijnvrije behandeling voor uw luchtweg – en huidklachten?

Op naar een gezond nieuw jaar!
”�Hippocrates,�vader�van�
de�medicijnen,�
was�de�eerste�die�zei:�
de�natuur�is�de�arts�die�
al�onze�ziektes�heelt...”

Ervaring Ambassadeur Halomedics
Willemijn (29 jaar) met astma
“De zoutkamer kwam via via op mijn 
pad en eigenlijk was ik meteen enthou-
siast; het klonk ook logisch. Met het 
starten van mijn kuur in de zoutkamer 
ben ik eigenlijk meteen op gaan knap-
pen. Ik was veel aan het hoesten en heel 
snel benauwd en kortademig. Ik gebruik 
momenteel heel af en toe nog een pufje 
als ik het nodig heb. Ik voel me veel 
energieker.”

Kim Zandbergen van Halomedics in de zoutkamer aan de Dusseldorperweg 119.

Meer ervaringen zijn er te vinden op: 
WWW.HALOMEDICS.NL en zie ook 
onze advertentie met kortingsbon 
op pagina 6 van deze krant. 

Actie: Tot en met 15 januari hebben 
wij een mooie actie lopen waarbij u 
gratis sessies ontvangt bij aanschaf 
van een rittenkaart.
Meer informatie over onze therapieën 

kunt u terugvinden op onze website 
www.halomedics.nl.

Voor het maken van een afspraak kunt 
u per e-mail contact opnemen met: 
info@halomedics.nl of telefonisch: 
06-10709751.

Halomedics Limmen, 
Dusseldorperweg 119

Tien jaar geleden startte Karin als 
gewichtsconsulent en gaf ze voe-
dingsadvies aan degenen die gewicht 
wilden verliezen. Door de jaren heen 
veranderde haar kijk op afvallen en 
merkte ze dat afvallen vooral een 
energieverhaal is. Ze veranderde daar-
om van gewichtsconsulent naar vita-
liteitscoach. Waar voed jij jezelf mee? 
En: hoe sta je in het leven? Doe je de 
datgeen waar je energie van krijgt?  
Met ‘Waar ga jij van stralen?’ word je 
uitgenodigd om te kijken waar jij een 
kriebel van in jouw buik krijgt. Waar 
ga jij van ‘aan’? Waar ga jij van stra-
len? Hoe zit het met jouw vitaliteit, 
jouw levenskracht? 
 
We kennen allemaal momenten in ons 
leven waarin we wat minder lekker in 
ons vel zitten. Vermoeidheids-, maag- 
en darmklachten of huidklachten, en 
somber denken kunnen een negatieve 
cirkel in stand houden. Klachten laten 
jou zien dat je anders in het leven mag 

Een schrijfdebuut van Karin De Kremer – de Graaf

‘Waar ga jij van stralen?’ 
staan. Waar stroomt het en waar hou 
je iets vast?  Waar ben je hard voor 
jezelf en hoe kun je zachter voor jezelf 
worden? Wie hard is voor zichzelf, is 
ook hard voor anderen. De wereld kan 
juist wel wat zachtheid gebruiken!
Door je bewust te worden van jouw 
eigenschappen, en jouw manier van 
in het leven staan, kun je loslaten wat 
niet van jou is en steeds meer in jouw 
‘straal’kracht komen. Voeding, bewe-
ging, energiewerk zijn daar belang-
rijke onderdelen van. Dit boek bevat 
10 richtlijnen om jou te laten stralen!
Hoogsensitiviteit
Mensen met de hoogsensitieve eigen-
schap hebben een extra uitdaging. Zij 
zijn gevoelig voor energie, kunnen 

Van links naar rechts: Roos, Franka, coach Jeremy Geels en Wout (Foto: aangeleverd)

Zaterdag is tafeltennis jeugdteam Limmen 3 kampioen geworden! In 
Grootebroek, bij Stede Broec bleken Franka Brink, Roos Briefjes, bei-
den uit Limmen, en Wout Slokker uit Castricum, samen met hun vaste 
coach Jeremy Geels de sterksten in poule 4b van de najaarscompetitie. 
Door met 6-4 te winnen tegen Stede Broec 2 werd het team kampioen.
Het kampioenschap wordt in twee verenigingen gevierd vanwege het 
feit dat het een gecombineerd team is bij de jeugd van TTV Limmen-
Heiloo en Tafeltennisvereniging Castricum.

In  Limmen wordt  weer een Samen 
Eten – maaltijd  georganiseerd  voor 
wie aan wil schuiven voor wat gezel-
ligheid op woensdag  29 januari 2020                         
in de Protestantse Kerk aan de 
Zuidkerkenlaan 25 in Limmen.                                   
De deur staat open vanaf  17.00 uur en 
om 17.30 begint de maaltijd.

Ook dit jaar zetten Tintoretto en de 
Hobbyfarm weer gezamenlijk hun 
deuren open voor publiek. Hierdoor 
krijgt u een volledig beeld van het 
grote aanbod aan activiteiten die in 
De Sluijsweijdt plaatsvinden. Deze 
expositie geeft een bron van inspiratie 
en is plezierig om naar te kijken.
De schilders en tekenaars van 
Tintoretto werken in verschillende 
technieken en met diverse materialen. 
U kunt als kijker onder het genot van 
een kopje koffie of thee hun werken 
bewonderen. Zoals altijd is het niveau 
verrassend hoog en de onderwerpen 
heel divers.
Een bezoek aan het atelier van 
Tintoretto is daarom een interessante 
en tevens gezellige onderbreking van 
de feestdagen!  
Troubadour Hubert Kuijper luistert het 
geheel muzikaal op. Wie weet kunt u 
in de gang nog een dansje wagen.
In de lokalen van de  Hobbyfarm 
Heiloo presenteren onderstaande 
groepen, zowel kinderen als volwasse-
nen, hun werk van het afgelopen jaar.
Zo kunt u zien wat de kinderen vanaf 
zes jaar bij de Hobbyfarm zoal in 
elkaar weten te knutselen. Vier groe-
pen kinderen komen onder leiding 
van vrijwilligers elke week bijeen 

Wilt u tijdens de feestdagen geen 
stress in de keuken maar toch lekker 
eten? Dan zijn onze losse gerechten 
de oplossing! Een soep is altijd een 
goede start van uw kerstmenu! Wat 
dacht u van een heerlijke Italiaanse 
kippensoep, mosterdsoep, romige 
paddenstoelensoep of een kervel-
soep. Wij hebben ook smaakvolle 
hoofdgerechten welke allen worden 
geserveerd met een kruidenpuree en 
in de oven gegaarde groenten. Een 
klassieker zijn de ‘beouf bourgignon’ 
en de ‘carré van de appel in cranberry 

Kerst... Waarom moeilijk doen 
als het KookKönst kan!

saus’. Een smaakexplosie is het ‘dra-
gon kippetje’ en aan de vegetarische 
personen is ook gedacht: ‘vegetari-
sche wellington. Het makkelijke van 
onze gerechten is dat u ze alleen even 
hoeft op te warmen en mooi op een 
bord presenteren. En natuurlijk heb-
ben wij ook feestelijke desserts. U 
kunt uw bestelling al plaatsen voor 1 
persoon. Geef uw bestelling makkelijk 
door via www.kookkonst.nl/kerst U 
kunt onze gerechten bestellen tot en 
met 21 december. 

Mmm….Lekker geregeld!! 

Graag opgave vanaf  15 januari  i.v.m. 
de voorbereiding en het aantal plaat-
sen: tel. 5052871 of per email:
margreetdenekamp@outlook.com

Bij de uitgang staat een mandje voor 
een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte welkom!

Kom erbij...  Samen Eten!

Kerstexpositie  Tintoretto 
en Hobbyfarm Heiloo 

om creatief bezig te zijn.  De groep 
“Cursisten in Beeld” o.l.v. Trudy Keyzer  
verbeelden hun visie in speksteen en 
schilderijen. De spekstenen beelden 
laten hun schoonheid aan u zien. De 
schilders zijn vrij in hun opzet, maar 
kunnen ook volgens thema werken en 
dat totaal naar eigen inzicht uitwer-
ken. Open Atelier Beeldhouwen is een 
enthousiaste groep beeldhouwers die 
zich door elkaar laten inspireren. Zij 
komen wekelijks samen om te wer-
ken in speksteen.  De Keramiek-groep 
toont het resultaat van een seizoen 
lang samen met elkaar werken en 
weten elkaar te stimuleren om een 
krachtig stuk keramiek neer te zet-
ten. Er zijn diverse Textiele technie-
ken te bewonderen zoals Wol-vilten 
onder leiding van Thea de Lange, 
Patchwork/Quilten onder leiding van 
Trudy Konijn, de groep “Steekje Los” 
(afd. Vrouwen van Nu) onder leiding 
van Wybrich de Man met textiele 
vormen. Houtbewerking voor volwas-
senen presenteert een overzicht van 
prachtige werkstukken in hout weer-
gegeven. U ziet wat er het afgelopen 
jaar door de leden in elkaar is gezet. 
Bij het Edelsmeden van Studio Plien /
Smeedschool leert men hoe je zilver 
kunt bewerken door middel van tech-

nieken zoals zagen, vijlen, solderen, 
gieten, walsen en natuurlijk het echte 
ambachtelijke smeden. Er is een klein 
overzicht aan sieraden te zien.
U kunt een kijkje nemen op de sites: 
www.tintoretto-heiloo.nl  en www.
hobbyfarmheiloo.nl

De expositie is geopend op 25, 26, 29 
december 2019 en op 1 januari 2020 
‘s middags van 13.00 tot 17.00 uur aan 
de Sluijsweijdt 9 1851 EM Heiloo

zich daardoor sneller identificeren 
met andermans gevoelens en proble-
men, en weten vervolgens niet goed 
welk gevoel van hen is. Door je steeds 
aan te passen aan anderen lek je als 
het ware levensenergie en heb je terug 
te gaan naar jouw basis, jouw kern. In 
het boek heeft Karin een apart hoofd-
stuk gewijd aan hoogsensitiviteit.

“Ik hoop dat je door het lezen van dit 
boek ontdekt wat jij nodig hebt om 
vol in het leven te kunnen staan. Als 
dat gebeurt, ontstaat er een prachtige 
liefdevolle energie waarin we elkaar 
vooruit kunnen helpen.” Karin heeft 
inmiddels afscheid genomen van haar 
praktijk en gaat haar kennis doorge-
ven in het onderwijs. Haar website 
houdt ze in stand, want van schrij-
ven gaat zij stralen: www.waargajij-
vanstralen.nl, bedoeld voor positieve 
inspiratie.

Fijne Feestdagen
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Het team
van In Stijl 
kappers
wenst U
stijlvolle
feestdagen!

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

Fijne feestdagen
en een kleurrijk

2020

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk • respect • betaalbaar

• Voor Limmen, Castricum en omgeving
• 24 uur per dag  bereikbaar 
• Ongeacht waar u verzekerd bent 
• Kosteloze voorbespreking

072-5055740 / 06-23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaar

• Voor Limmen, Castricum en omgeving• Voor Limmen, Castricum en omgeving• Voor Limmen, Castricum en omgeving• Voor Limmen, Castricum en omgeving• Voor Limmen, Castricum en omgeving• Voor Limmen, Castricum en omgeving• Voor Limmen, Castricum en omgeving• Voor Limmen, Castricum en omgeving

• Ongeacht waar u verzekerd bent • Ongeacht waar u verzekerd bent • Ongeacht waar u verzekerd bent • Ongeacht waar u verzekerd bent 

www.uitvaartverzorgingyvonne.nlwww.uitvaartverzorgingyvonne.nlwww.uitvaartverzorgingyvonne.nlwww.uitvaartverzorgingyvonne.nlwww.uitvaartverzorgingyvonne.nl

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

Maarten Min

Het Palet 8
1906 CJ  Limmen

Tel. (072) 505 30 72
Mobiel 06 53 23 23 47

m.min@quicknet.nl

Tot ziens bij Rutger en Melinda, op de Vuurbaak in Limmen

Vóór Kerst
Ma & Di

op de Vuurbaak!
Ma & DiMa & Di

op de Vuurbaak!
Extra dag!

Geef uw speciale wensen alvast door!
S

ta
lk

 o
ns

 o
p

 F
ac

eb
o

o
k

Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen
072 - 505 12 42 

6 dagen per week geopend6 dagen per week geopend

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

Wij wensen
iedereen heel 

goede feestdagen 
en een gezond en 

positief 2020!

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK
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Wij nodigen alle leden en nog niet aangesloten
Limmer ondernemers uit voor de

NIEUWJAARSRECEPTIE
Woensdag 8 januari 2020 in de Protestantse Kerk aan de

Zuidkerkenlaan, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Onder het genot van een borrel en een hapje
toosten wij samen op het nieuwe jaar! 

Ondernemers
Limmer

Vereniging

Administratiekantoor Alckmaer • Admiraal & Valkering B.V. • Advocatenkantoor Mijnsbergen • Albert Heijn Limmen • Anastasia 
Home Decoration • Diervoeders Admiraal • Drogisterij Aker • Glazenwasserij Admiraal • ACC Service Limmen • Artmiraal • Appel en 
Beers • Bakkerij Putter • Baltus Loonbedrijf P. • Bouwbedrijf C. Bos B.V. • Bouwvisie B.V. • Buter Bouwmanagement B.V. • Bart Schoorl 
Contractmanagement • Bistro Limmen • Bloedjes Advies & Consultancy • Boerderij Stetzicht • Aannemingsbedrijf N. Commandeur B.V. 
• v.o.f. Charo Bloemen • VOF Handelsbedrijf Ed van Duin • Dibo Installatie Techniek • Dicx auto & motorrijschool • Schildersbedrijf P.A.J. 
Dekker • Dirkson Limmen Installatietechniek • Drost Technical Management B.V. • De Project Partners B.V. • Design for Good • Event4all 
• Sporthal de Enterij • EetBarLekker • Eaysyslim.nu • Aannemingsbedrijf FRAB B.V. • Florijn Investments B.V. • Froods • G.P. Groot B.V. 
• Gall & Gall • Gede Verpakkingen • Groottuinen.com  /  Schoonstraatje.nl • Groot Wegenbouw • Gerbie • Hopman ERA Makelaars • 
Hoveniersbedrijf Hollander • Huisvanbinnen • Van der Hoeff Refractories B.V. • Heeren van Limmen • HB Veilen B.V. • Illudee • IN STIJL kap-
pers • In-Bizniz Insurance B.V. • Jak Loodg. en sanitair Inst.Bedr. • JBPM bv • KookKonst • Kroone en Liefting • Kruidenberg Timmerwerken 
• Kleverlaan B.V. • Knipkapster Ingrid Meerman • Kipgrill De Dijk • De Koet Hoveniers • Kapsalon Kim • Adviesbureau Koot • Piet Bakker 
De Echte Bakker • Autobedrijf Harry Levering • Hoveniersbedrijf W. Liefting • Constructiebedrijf Mous B.V. • Metzelaar Timmerwerken 
• Min Architectuur BNA • Schoonmaakbedrijf Maarten Min • Melior Onderwijs • Meelgro Bouw • Mooij Zorg • Mooij Tulips B.V. • NTI-
NLP • Nuko Elektrotechniek • Nuyens Tuin & Groenshop • Novatube B.V. • Oersterk Reclame Groep • Photostudio Ken • Rabobank 
Noord-Kennemerland • Rietveld Makelaars • J. Reijnders Hovenierswerk • RS Advies • Aannemingsbedrijf van Stralen • Bloembinderij 
Suus • Slaapkenner Lute • Slagerij Snel • Stolp Snacks • Stuifbergen • Transportbedrjif W.T. van der Steen • Kwekerij Cristian Schilder • 
Smaakvermaak • Spminfra • Sondag Wonen & Leven • Schoonheidssalon Moments • Scheepmaker Media • Suncoblinds BV • Gerard Tool 
en Mark Boetje Financieel Advies • Thalia Beheer B.V. • TSH Transportbegeleiding • Teken en Bouwburo G. Th.J. Pepping • Aluminium 
Las- en Plaatwerk A. van der Velden B.V. • Bureau J.M. van Vliet • Valkering De Graaf Accountants • 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. • Maatschap Welboren-Beemsterboer • We all Share vof • Autoschadespecialist P. Zonneveld BV • Jack 
Zoon Tuincreaties • Zwart Uniformkleding • Zandbergen’s Transport B.V. • Zijlstra Collection • Zandbergen Consultancy

...wensen iedereen fijne feestdagen
en een succesvol en vooral gezond 2020!
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Sterk in huiswerk

De Drie Linden 1 - Limmen - 072  505 14 64 - rietveldlimmen.nl

Stijgen de huizenprijzen nog verder in 2020?

Wilt u weten wat uw huis waard is? Neem dan contact op met Rietveld Makelaars 
072 505 14 64. Om de juiste waarde van uw huis te bepalen, willen we er alles van 
weten. Hoe zijn de omgevingsgeluiden, zowel overdag al ’s nachts? Hoe is de sfeer in 
huis? Wat zijn de unieke aspecten ervan? Is er groen in de buurt? Openbaar vervoer? 
Scholen? Om al deze aspecten zelf te ervaren, komen we in het nieuwe jaar graag 
persoonlijk een kijkje nemen. Belt u ons?

Wij wensen u gezellige feestdagen!
Erik Nieman, Rogier Haartman, Mark Admiraal, Yvonne van Dijk en Marion van Stralen

Onze 
waardebepaling 

is gratis


