
voor Limmers, door LimmersLOV
De krant van Ondernemend Limmen                                                                                    februari 2013 

Het eerste jaar van de gefuseerde on-
dernemersvereniging is al weer afge-
sloten. Ruim 100 leden hebben zich 
bij onze vereniging aangesloten en 
we blijven nog steeds groeien door 
aanmelding van nieuwe leden. Door 
het bestuur waren in 2012 een aantal 
bijeenkomsten georganiseerd waarbij 
vooral het contact tussen de leden 
centraal stond. Buiten de algemene 
ledenvergadering hebben we samen 
gekart, Bourgondisch gegeten en Lim-
mer Bier gedronken.

Op 9 januari 2013 hadden wij een druk 
bezochte nieuwjaarsreceptie in het 
Chinese restaurant het Nieuw Hof, 
waar iedereen dit van binnen en van 
buiten verbouwde restaurant kon 
bewonderen. De gastheren en dames 
overladen ons met een uitgebreid 
hapjes arrangement en uiteraard een 
heerlijk biertje of glaasje wijn.

Ook dit jaar zal het bestuur zorg dra-
gen voor een vol programma.
Op 27 februari 2013 staat de algemene 
ledenvergadering op de agenda. Bui-
ten de gebruikelijke agendapunten 
zal worden ingegaan op onze positie 
in de gemeente Castricum. Ook zal 
een toelichting worden gegeven op de 
initiatieven om Castricum op de kaart 
te zetten. Wij moeten er zelf echter 
ook wat voor doen om de kern Lim-
men daar ook van te laten profiteren. 
Het bestuur wil zich met de leden die 
hier belang bij hebben graag voor in-
zetten.
Wij verzoeken de leden nu al deze da-
tum  27 februari 2013 in hun agenda  
te zetten. Uiteraard volgt nog een per-
soonlijke uitnodiging.

Op 11 en 12 mei 2013 wordt samen met 
de Business Club CAL in Sporthal de 
Enterij de duurzaamheidsbeurs in 

Ondernemers
Limmer

Vereniging

Traditiegetrouw geven de scholen in 
Limmen het startschot voor een fan-
tastisch carnavalsweekeinde  op vrij-
dag 8 februari.
Vanaf kwart voor negen zullen de 
deuren van de Burgerij worden ge-
opend om de kinderen van alle scho-
len in Limmen hartelijk te ontvangen. 
We verwachten heel wat Koninklijk 
bezoek: Koningen, Koninginnetjes en 
prinsesjes, jonkheertjes en ridders en 
dit allemaal onder het toeziend oog 
van Prins Tyl XIV en zijn gevolg.
Deze dag zal de prijsuitreiking van 
de kleurwedstrijd van de scholen zijn 
en zullen de winnaars en winnares-

Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te 
zijn. Je kan bijvoorbeeld een beunmo-
zaïek maken. Hiervoor heb je alleen 
hout nodig. Voor de hyacintenbloe-
men zorgen wij, je kunt ze bij ons 
gratis bestellen. Je hebt samen met je 
ploeg een gezellige tijd en kunt trots 

Royalty nieuws 
uit Limmen...     

Ondernemend Limmen 
laat van zich horen

Limmen gehouden. Alle leden welke 
denken dat zij zich duurzaam mani-
festeren kunnen zich inschrijven voor 
deze beurs. Zie hiervoor ook pagina 8 
van deze LOV-krant.

Op 26 juni 2013 wordt door de LOV de 
Jaarmarkt weer in werking gezet. De 
organisatie heeft beloofd om het dit 
jaar nog groter aan te pakken als in 
voorgaande jaren.
 
Ook zal dit jaar een bedrijfsexcur-
sie worden georganiseerd. Plaats en 
datum volgen nog. Ook de Bourgon-
dische avond  op 28 oktober 2013 in 
Vredeburg hebben wij weer  op het 
programma gezet. 

Wij staan als bestuur open voor an-
dere ideeen  en hopen dat deze in de 
algemene ledenvergadering worden 
ingebracht.

Na al het koninklijk nieuws op de televisie, in de kranten en de media over 
het aftreden van Koninging Beatrix , kunnen wij u vertellen dat er ook hier 
in Limmen heel wat koninklijks te gebeuren staat... Vanaf 8 februari start het 
carnavalsweekeinde in Gorteldonk, met dit jaar als thema Kings & Queens, 
hoe toepasselijk!!

sen een leuk cadeau in ontvangst 
mogen nemen. Het ren je rot spel zal 
weer worden gespeeld en ‘s-middags 
is het tijd voor Limmen’s Got Talent. 
Kortom, het zal een onvergetelijke en 
vorstelijke dag worden voor alle kin-
deren!!
Zaterdagmiddag  brengen Prins Tyl 
XIV en zijn raad  een bezoek aan  Ca-
merdonk.  De ballen zullen daar weer 
flink gaan rollen want er wordt bingo  
gespeeld met de bewoners van ver-
zorgingstehuis de Cameren. Uiteraard 
zijn er mooie prijzen te verdienen en 
wordt er ook voor een hapje en drank-
je gezorgd.

Zaterdagavond  is de gezinsviering in 
de kerk, deze start om 19:00 uur.
 Om 21:00 uur  begint de Foute Avond, 
ditmaal met een topper van een band 
die we allemaal kennen: Jukebox! Op 
deze foute avond mag alles, wilt u 
verkleed gaan laat dan uw fantasie 
spreken maar wilt u niet verkleed 
komen dan is dat natuurlijk ook mo-
gelijk.  Ook deze avond zullen we on-
getwijfeld wederom veel royalty’s de 
revue zien passeren. Wie weet komt 
hare majesteit zelf ook nog wel voor-
bij.. Kaarten zijn in de voorverkoop 
te verkrijgen bij Gall en Gall en bij de 
Burgerij en kosten € 5,-. Aan de deur 
worden de kaarten verkocht voor € 
7,50. 
 
Na deze koninklijke avond start zon-
dagmiddag de optocht door Limmen. 
Om half twee zullen de karren ver-
trekken vanaf de Enterij. Mensen die 
graag mee willen lopen in de optocht 
zijn van harte welkom. U kunt mee-
gaan  op de fiets of lopend in de op-
tocht en diegene die het leukste ver-
sierd of verkleed is, kan hiervoor een 
prijs in ontvangst nemen!  

Voor de kleinsten die meelopen in de 
optocht is toezicht van een de ouders 
wel vereist.   Wilt uw kind graag mee-
rijden in de optocht op een van de 
karren, ook dat kan!  
Kinderen tot 10 jaar kunnen meerij-
den  op een van de kinderkarren in de 
optocht. 
Zorg er voor dat u rond 13:00 uur aan-
wezig bent bij de Enterij zodat uw 
kind kan worden ingedeeld op een van 

de karren. De optocht zal rond 15:00 
uur eindigen bij de Burgerij, waar het 
feest verder gaat tot 20:00 uur.  Er is 
gelegenheid om samen met u kinde-
ren wat te eten bij de snackwagen die 
bij de Burgerij zal staan.
 
Alle kinderen die mee hebben gedaan 
in de optocht ontvangen bij aankomst 

Hoe maak je een file? Heel simpel...

Zorg dat er op 27 april een 
mozaïek in je voortuin staat

zijn op het eindresultaat. Tijdens de 
Bloemendagen zullen de vele bezoe-
kers jullie werkstuk bewonderen en 
heb je eeuwige roem behaald.
Ook jij hebt zo meegewerkt om de 
oudste traditie van Limmen in stand 
te houden. Zo maak je een file!

Vervolg op pagina 7
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R E I S R E G I S S E U RAnne  Mare  van  L inde
REISADVIES.BOEKEN.SERVICE
Wat is voor u de ultieme vakantie? 
Samen gaan we op zoek naar de reis 
die het beste bij u past. Gewoon bij u 
thuis op een door u gewenst tijdstip!

REISREGISSEUR 
Anne Mare van Linde

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

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

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

www.dibolimmen.nl

072-505 27 24
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505‑33‑77
06‑531 22 858 

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

www.vanstralenlimmen.nl

Vuurbaak 7
1906 BS Limmen
072 5054880

Slijterij R. Booms De acties zijn geldig 
van 4 t/m 17 februari 2013

timmer- en betonwerkzaamheden

dusseldorperweg 22a 1906 AK limmen 
telefoon 072-505 24 24  -  fAx 072-505 16 09

aannemingsbedrijf
n. commandeur bv

www.ncommandeur.nl

Lifestyle kinderwinkel
Troel Voor Kids

Kerkweg 40a • Limmen
w w w . t r o e l v o o r k i d s . n l

WinterSale 50% korting op alle winterkleding 2012 

en... 5de artikel gratis!!
Winterjassen 20 euro of 50% korting
Restant winterkleding 60% korting

OOK VERHUUR 

CARNAVALSKLEDING! Veel nieuwe voorjaarskleding o.a. Moodstreet, 
Blue Seven, Jubel en Sturdy...

Winterbuffet
Goed gevoed de winter door:

Stokbrood met kruidenboter 
Witte koolsalade met slagroom en noten 

Roseval aardappelsalade met mosterd-dille dressing 
Rauwkostsalade

Winterse pastasalade
Limmerse jachtschotel met “Zware Hufter”

Kipstoofpotje 
Paddenstoelen in roomsaus 

Varkens� let in Stroganoffsaus 
Rijst 

Kriel met spek 

€ 17,50 p.p.
Het buffet kunt u bestellen vanaf 15 personen. Het buffet wordt uiteraard 

geleverd met borden, bestek en, lekker makkelijk: wij doen de afwas voor u!

Dusseldorperweg 103, Limmen - info@deburgerijlimmen.nl

www.cateringlimmen.nl 06 20 74 15 11 - 072 505 15 19

Winterbuffet
CateringLimmen
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Ontwikkeling
In de leeftijd van 3 tot 6 maanden zijn 
we vooral bezig met de ontwikkeling 
van de grove motoriek en de zintuig-
lijke verkenning. Leuke spelletjes die 
wij in deze fase met de kinderen doen 
zijn “Klap eens in je handjes”, “In de 
maneschijn” en andere liedjes. Een 
Activity center in de box of op het 
speelkleed waar de baby zelf mee 
kan spelen is natuurlijk ook altijd 
erg leuk. Ook gebruiken wij laaghan-
gende speelspiegels waarin de baby’s 
naar zichzelf kunnen kijken. “Kieke-
boe” spelen is een manier om de ba-
by’s te leren dat datgene wat even uit 
het zicht is verdwenen niet echt weg 
is en weer terug kan komen!
Kinderen in de leeftijd van 6 tot 20 
maanden ontdekken de wereld en 
hun mogelijkheden door middel van 
voorwerpen. Het spelen met het Ac-
tivity center, rammelaars, ballen, 
blokjes en boekjes helpt hun hierbij. 
Boekjes voorlezen blijft favoriet! De 
dreumesen begrijpen steeds meer 
van de tekst. De pedagogisch me-
dewerkers van Kits Oonlie lezen ook 

geregeld boekjes op rijm voor aan de 
kinderen. Dit stimuleert het begrij-
pend lezen en de algemene taalont-
wikkeling. Voor de kinderen die mo-
torisch wat verder zijn dan de jongere 
baby’s zijn er mooie loopwagentjes, 
looptunnels en klimkussens. 
Baby’s zijn gefascineerd door oor-
zaak-gevolg verbanden. Bijvoorbeeld 
het overhalen van de schakelaar van 
het lichtknopje en het donker of licht 
worden in de kamer. Baby’s kunnen 
ook eindeloos bezig zijn een balletje 
vanaf de kinderstoel naar beneden 
te gooien om zo het principe van de 
zwaartekracht te ontdekken. Op deze 
manier ontwikkelen ze na verloop van 
tijd ook hun vermogen om dingen 
vast te houden. 
Kinderen in de dreumesleeftijd kun-
nen steeds meer en willen ook steeds 
meer ontdekken. Dat vinden zij prach-
tig, spelen is voor kinderen hetzelfde 
als leren. Een kind heeft van nature in-
teresse in de omgeving en zal spelen-
derwijs van alles leren op het moment 
dat het kind er aan toe is. Wij dwingen 
kinderen niet in het leren van dingen 

waar zij nog niet aan toe zijn, als de 
tijd er rijp voor is zal het haast vanzelf 
gaan. Wij stimuleren de kinderen wel 
om op ontdekking te gaan gaan. Wij 
creëren een veilige omgeving voor ze 
waar zij naar hartenlust kunnen expe-
rimenteren. Het proces van het spelen 
is hierbij belangrijker dan het eind-
resultaat! Het kind hoeft echt niet 
altijd de hoogste toren te maken. Hij 
kan ook best eens bewust een stapel 
met blokken om willen gooien om te 
zien wat er dan gebeurt. Wij doen din-
gen voor, maar laten de kinderen ook 
vooral zelf proberen, dat levert alleen 
maar meer kennis en inzicht op. 

Vooral dreumesen vinden het gewel-
dig om mee te doen met papa, mama 
of de juf en hun na te doen. Wij be-

trekken het kind bij de gewone dingen 
van de dag: de was opvouwen bijvoor-
beeld, of het schoonmaken van speel-
goed. Ook het naspelen van situaties 
die de dreumesen hebben gezien is 
leuk: telefoneren met een speelgoed-
telefoon (of misschien zelfs met een 
lege wc-rol), koken in de keukenhoek 
net als mama en ga zo maar door! De 
mogelijkheden tot rollenspellen zijn 
eindeloos!

Dagritme
Op de baby/dreumesgroep wordt 
zoveel mogelijk hetzelfde ritme als 
thuis gevolgd. Met name het eet- en 
slaapritme is veranderlijk in deze leef-
tijd. Omdat kinderen zich het pret-
tigst voelen bij het volgen van hun 
eigen ritme en zich hierdoor veilig 
voelen zullen zij goed gedijen in de 
groep. Ook het verzorgen, knuffelen, 
schootspelletjes, liedjes zingen en de 
wereld om zich heen laten ontdekken 
zijn dagelijks terugkerende bezighe-
den op de babygroep.
Voor de dreumesen en peuters is er 
een vaster ritme. Ze eten gezamenlijk 
aan tafel en doen mee met verschil-
lende activiteiten, zoals knutselen, 
liedjes zingen, dansen en buitenspe-
len. 
Op de peutergroep in de leeftijd van 
20 en 24 maanden wordt het tijd voor 
de volgende stap. De peutergroep 
biedt de uitdaging waar de kinderen 

Kits Oonlie is een fris, huiselijk en 
kleinschalig kinderdagverblijf en is 
sinds 2006 ISO/HKZ gecertifi ceerd.

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

Kom kijken hoe wij spelen, of bel

voor een rondleiding

  072- 532 35 78
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Wat doet Kits Oonlie 
aan de ontwikkeling van uw baby? 
Kinderen groeien het snelst in de eerste jaren van hun leven. Afhanke-
lijke baby’s gaan na vier jaar weg van ons kinderdagverblijf als kleine 
zelfstandige mensjes. Binnen een week zie je een baby groeien in zijn 
ontwikkeling en dit gebeurt allemaal spelenderwijs! 

Tjeerd Kaandorp
– Geboren op 19 december 2012 –

Zoon van Wilmer Kaandorp en Nienke Elzinga,
broertje van Lars

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind 
zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk 
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, 
gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Finn van der Locht ‘Baby van de maand’ geworden. Voor de ‘Baby van de maand’ stelt Rijwielhandel Kroone-
Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan de winnaar, op vertoon van deze krant en het geboortekaartje, in ontvangst 
nemen in de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen.

‘BABY VAN DE MAAND’

Finn van der Locht
– Geboren op 27 december 2012 –

Zoon van Sjoerd en Edith van der Locht,
broertje van Jens en Mads

Sky van Riet
– Geboren op 30 oktober 2012 –

Zoon van Michiel van Riet en Linda Borg

De rubriek L immer Kroost
is  powered by

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

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van 
uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met de redactie, 
telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden 
geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels 
loting gekozen-, geplaatst als ’Baby van de Maand’.

‘

  

om de baby’s te 
leren dat datgene 
wat even uit het 
zicht is verdwenen 
niet echt weg is 
en weer terug kan 
komen...

op dat moment aan toe zijn. Uitda-
gender speelgoed, kinderen waar je 
van kan leren, samen leren spelen en 
het stapsgewijs zelfstandig worden 
(van tuitbeker naar een gewone beker, 
van luier naar onderbroek, van zich la-
ten aankleden tot zelf aankleden).

Open deurenbeleid op de groepen 
Binnen Kits Oonlie werken wij met 
een open deuren beleid. Dit betekent 
dat de deuren naar de verschillende 
ruimtes op rustige momenten open-
staan, bijvoorbeeld na het eten of 
als de (kleinere kinderen) in bed lig-
gen. Kinderen kunnen profiteren van 
een groot aanbod aan interessante 
speelmogelijkheden ze kunnen ge-
bruik maken van verschillende speel-
ruimtes en kunnen mee doen aan een 
breed aanbod van activiteiten. Ook 
broertjes en zusjes kunnen elkaar op 
deze momenten opzoeken. De baby’s 
en dreumesen raken gewend aan de 
peutergroep. Dit zal de overgang naar 
deze groep vergemakkelijken.
Kom gerust langs bij één van onze 
vestigingen in Alkmaar, Heiloo of Lim-
men (Middenweg 26a).

Bel voor meer informatie met de 
Centrale Administratie op telefoon-
nummer 072-5323578 of per e-mail 
naar info@kits-oonlie.nl. Neem ook 
een kijkje op onze website www.kits-
oonlie.nl
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Uw interieurspecialist

tapijten

zonwering

vloeren
karpetten

gordijnen

elektrische gordijnrails!

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

laminaat&

service
kwaliteit
garantie

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

 

CARNAVALSVLAAI
4 smaken op 1 vlaai ..............(half € 6,00) 10.90
LEKKERNIJTJE
4 voor ..............................................................................................3.45
PLAATCAKE
100 gram ......................................................................................0.90

Beste klant, om de lancering van onze website te vieren trakteren wij op 

10% KORTING 
bij een besteding vanaf € 5,-!!! 

Door deze advertentie uit te knippen en bij ons in te leveren kunt u als klant profiteren van 
deze exclusieve actie! Wees er snel bij en neem een kijkje op de website! 

WWW.BAKKERIJPBAKKER.COM 
(Alleen geldig van 4 t/m 9 februari 2013)Eten en genieten!

Carnaval vraagt om stevige kippensoep 
vol calorieën voor de hossers om de 

alcohol te dempen!

Stevige kippenSoep
Ingrediënten voor 4 personen
1 ½ liter water
1 hele boerderijkip
1 winterpeen (in stukken)
1 dunne prei
halve bloemkool (in grove roosjes)
100 gram haricots vertes
1 ui
4 tenen knoflook (in stukken)
4 aardappelen
100 gram gerookt spek (in stukjes)
100 gram ham (in stukjes)
1 laurierblad
3 eieren (zacht gekookt)
Zout en peper

Bereiding
Haal de kip als die goed gaar is uit de pan en pluk het vlees van 
de botten.
laat de bouillon vervolgens inkoken.
Doe 30 minuten voor het serveren groenten, spek, ham en 
laurierblad in de pan en laat deze de rest van de tijd meegaren in 
de bouillon.
Kook tegelijkertijd de aardappelen.
Zeef de bouillon en maak verder op smaak met zout en peper.
Giet de bouillon bij de groenten in het diepe bord.
snijd vervolgens de zachtgekookte eieren doormidden en de 
helften als garnering op de vulling van de soep.

Wijnsuggestie: Blason de Bourgogne Chardonnay
 

Eet smakelijk
en een gezellige Carnaval!
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Een boek dat niet 
mag ontbreken 
in uw boekenkast!

Dampegeest, 
een 
Herenhuis 
in Limmen
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Door Kees Druijven

De geschiedenis van dit Huis en zijn bewoners

De Hofstede 
 Dampegeest
 onder Limmen
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H
et grote Huis Dampegeest stond daar, waar nu het 

middenterrein van de voetbalvereniging Limmen 

ligt. Terwijl de toeschouwers zich via de Achterweg 

naar het voetbalterrein begeven, rijdt een koets met verre neven 

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

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

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

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

wetenswaardigheden uitgewisseld. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vredig bij.

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

Het is alweer een poosje geleden dat 
ons team een metamorfoseavond 
heeft georganiseerd.
Acht bekende Limmers waren deze 
avond uitgenodigd om als model te  
fungeren. Onder leiding van een be-
kende topkapper kregen deze acht 
B.L.-’ers een compleet nieuw kapsel.

Een veel gehoorde kreet op straat is 
dat mensen wel eens iets anders met 
hun haar willen. Maar ja: ‘wat dan?’ is 
de volgende vraag. Met als gevolg dat 
men dat niet weet en het haar daarom 
maar weer net zoals altijd ‘geknipt’ 
wordt...
Dat is toch jammer!!

Vooral nu de lente naderbij komt, wij 
de kou toch wel zat zijn, men de nieu-

Bekende Limmers gestyled...

Metamorfose bij 
Marga’s Haarmode

WinterSale en nieuwe 
collecties bij Troel

Reserveer snel bij Gall&Gall:

Whisky Nosing&Tasting

we voorjaarskleuren in de winkels kan 
zien, krijgen de meesten onder ons  
toch wel zin in iets anders....?  Wij dus 
ook!
Ons team heeft in januari niet stil 
gezeten en heeft  veel nieuwe inspi-
ratie opgedaan d.m.v. cursussen en 
trainingen. Twijfelt U? Wilt U advies? 
Kom gewoon bij ons langs of maak 
een afspraak!

Wij willen alle B.L.-’ers nogmaals be-
danken voor hun medewerking als-
ook onze fotograaf Esther Hof voor 
haar mooie foto’s.

Ik wens een ieder veel carnavalsple-
zier, en zie U graag in de salon.

Groeten, Marga

De WinterSale is nog in volle gang. De 
sneeuw is wel weg, maar het is nog 
steeds koud.
Vanaf dinsdag 29 januari geldt een 
korting van 50% korting op alle arti-
kelen uit de wintercollectie van 2012. 
En (nog mooier) u krijgt het 5de arti-
kel gratis!

Daarnaast krijgt u 60% korting op 
alle kleding uit voorgaande seizoenen 
en de winterjassen van vorig jaar zijn 
nu allemaal 20 euro. Winterjassen van 
2012 zijn er ook nog voor de helft van 
de prijs. Dus mooie voordeeltjes om 
de rest van de winter door te komen.

De voorjaars- en zomerkleding 2013 
hangt ook al weer deels in de winkel. 
Veel gebruikte kleuren zijn blauw, wit 
en rood. De maten die we vanaf dit 
seizoen voeren worden, zoals eerder 
al benoemd, uitgebreid tot maat 140. 
Leuke nieuwe collecties van Mood-
street, Blue Seven, Jubel en Sturdy 
gaan onze winkel verrijken naast de 
uitgebreide collectie babykleding van 
Noppies, Feetje, The Dutch Design Ba-
kery en Born To Be Famous. Ook blij-
ven we Cars Jeans verkopen van maat 
86 t/m 176. Zeker de moeite waard 

Zondag 10 maart organiseert 
Gall&Gall weer een gezellige Whisky 
Nosing&Tasting. U bent van harte 
welkom tijdens onze inloop-proeverij 

van 14.00 tot 17.00 uur met keuze uit 
35 verschillende whisky’s en bijpas-
sende hapjes!
De catering wordt verzorgd door Ka-

U kent ons waarschijnlijk wel van de 
Burgerij! Maar omdat er de afgelopen 
jaren veel vraag is voor catering heb-
ben wij een speciale site laten maken 
voor specifiek de catering.

Sinds kort kunt u uw cateringwensen 
online bekijken via:
www.cateringlimmen.nl.

Het K.V.G. in Limmen is een vooruit-
strevende vereniging en iedere 3e 
woensdag van de maand van septem-
ber tot april houdt onze vereniging 
haar ledenavond in de “Burgerij”.
De avonden staan vermeldt in de Cas-
tricummer en de Uitkijkpost.

We organiseren 2 keer per jaar een kla-
verjas avond. Verder is er een reiscom-

missie die excursie’s en een busreisje 
organiseert.
We zoeken nog nieuwe leden, wilt u 
eens kennismaken, kom dan 2 keer 
als introducé, daarna kunt u beslissen 
om lid te worden.

Het progamma van 2013:
20 februari  verhaal over Santiago 

de Compostella

K.V.G. Limmen 

De kracht van Theo Baltus keuken 
montage en renovatie is dat hij veel 
ervaring heeft met keukens, maar 
ook meedenkt met de klant! Theo kan 
niet alleen professioneel werken met 
nieuwe keukens, maar kan uw oude 
keuken een nieuw uiterlijk geven. Hij 
denkt graag met u mee en is creatief 
in het bedenken van oplossingen. 
Vind u uw keuken nog mooi, maar 
bent u niet zo tevreden over de op-
stelling, dan kan soms een kleine wis-
seling van kasten u toch net dat te-
vreden gevoel geven van uw keuken. 
Of misschien wilt u toch nog dat ene 
kastje er bij. Ook kan het zijn dat de 
deurtjes niet meer goed sluiten, dan 
kan Theo dit goed verhelpen, door de 
deuren weer goed af te stellen, of er 
nieuwe scharnieren in te zetten. Bent 
u de frontjes zat, of laat het folie los 

OPROEP!
Inschrijving voor Jaarmarkt Limmen gestart!
De Jaarmarkt commissie is weer heel enthousiast begonnen met de voorbereidingen van de jaarmarkt! Graag zouden 
we al willen weten wie of wat er op de aankomende jaarmarkt zou willen staan! De datum staat gepland op 26 juni 2013. 
Weet je het meteen al, ja ik wil..., stuur dan een mailtje naar: jaarmarkt@ondernemendlimmen.nl. Hou de LOV-
krant in de gaten voor verdere informatie over de Jaarmarkt Limmen.

Met enthousiaste groeten van de jaarmarkt-commissie.

rin Bergmans (Fourage & Courage). 
Kaarten à € 20,- voor zondag 10 maart 
te reserveren bij Gall & Gall Limmen. 
Wees er snel bij want vol=vol!

om de komende maanden regelmatig 
langs te komen. 
Om ruimte te gaan maken voor een 
nieuw onderbroeken merk zal het 
restant van I-Dare dat nu nog in de 
winkel hangt ook met 50% korting 
verkrijgbaar zijn. De jongensonder-
broeken zijn dan bijvoorbeeld niet 
7,95 euro, maar slechts 3,98 euro. Ook 
zijn er meidenboxertjes en hemden 
voor de meiden en jongens van maat 
92 t/m 176. OP=OP.

CARNAVAL Met het thema Kings and 
Queens kunnen we bij Troel wel wat. 
Verhuur van prinsessenjurken, ridder-
pakken, prinsen-outfits en natuurlijk 
een jurk voor de koningin en mantel 
voor de koning is allemaal mogelijk. 
Voor 8 euro heb je een complete out-
fit inclusief accessoires voor carnaval 
op school of voor tijdens de optocht 
op 10 februari.
Natuurlijk verkopen we nog steeds 
Grimasschmink en organiseren we 
schminkworkshops voor ouders en 
kinderen. Kijk voor meer informatie 
op www.troelvoorkids.nl 

Ook voor verkoop van losse carnavals-
artikelen kunt u bij ons terecht.

Theo Baltus specialist in
keukenmontage en -renovatie

van uw keukendeurtjes, maar is de 
keuken verder nog prima, dan kunt 
u een offerte aanvragen voor nieuwe 
frontjes. Zou u de keuken graag iets 
verhoogd hebben, zijn de kit randen 
niet meer goed, of wil u alleen de ap-
paratuur vervangen, dan weet Theo 
de juiste oplossing. Hij werkt al 15 
jaar in de keukensector en weet goed 
de weg. Op deze manier is er een veel 
directere lijn met de klant, en met zo-
veel ervaring, kan Theo u goed advise-
ren wat bij u past. Een nieuwe afzuig-
kap, nieuw werkblad, nieuwe tegels 
op de muur, zo kan uw keuken weer 
een pronkstuk zijn in uw huis! Ook 
kunt u terecht voor een service beurt, 
het nalopen van alle deuren en laden, 
om alles weer recht en goed af te stel-
len. Een nieuw rubber in uw koelkast 
deur of de deur alleen weer goed af-

stellen, Theo draait zijn hand er niet 
voor om. Kortom u kunt bij Theo niet 
alleen terecht voor het plaatsen van 
uw nieuwe keuken, maar ook voor 
een renovatie!

Laura Meijland

20 maart Ierseband
17 april  gezamenlijke avond 

met Vrouwen van Nu
18 september Mallote Matrozen
16 oktober  Verhaal over de 

garnalenpelster
20 november  Verhaal over de 

schaapsherder
18 december Kerstavond

De totaaloplossing voor een geslaagde party:

Catering Limmen
Via deze site krijgt u een indruk wat 
er allemaal mogelijk is bij Catering 
Limmen. Op onze site ziet u wat voor 
mogelijkheden wij hebben.

Als u uw keuze heeft gemaakt kunt u 
contact met ons opnemen voor het 
maken van een afspraak zodat wij uw 
wensen kunnen doorspreken. 

U kunt bij ons terecht voor een schaal 
met warme- en/of koude hapjes. 
Heerlijke mediteraanse hapjes. Een 
salade of een compleet verzorgd 
warm en/of koud buffet of een over-
heerlijk dessert. Maar ook voor uw  
zakelijke lunch kunnen wij de soep en 
belegde broodjes verzorgen.

Heeft u geen zin om boodschappen te 
doen voor uw feest? Geen probleem! 
Wij verzorgen ook de drank voor u. 
Van koffie/thee tot het volledige 
drankenpakket. Wij rekenen alleen de 
geopende flessen en de rest gaat weer 
retour. 

Niet alleen het eten en drinken zelf 
kunt u aan Catering Limmen overla-
ten. Ook de mensen die het verzor-
gen, statafels, terrastafels en stoelen, 
de (verwarmde) tent en de achter-
grondmuziek. En niet te vergeten: de 
borden en bestek. Lekker makkelijk: 
wij doen de afwas voor u!  

Kortom: wij kunnen elk gewenst 
evenement voor u verzorgen!

Kijk voor meer informatie op www.
cateringlimmen.nl. U kunt ons na-
tuurlijk ook telefonisch bereiken via 
072-5051519 of bij ons langs komen in 
de Burgerij. 



	 P A G . 	 6 	 L O V - K R A N T 	 F E B R U A R I 	 2 0 1 3

Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00-18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur

zaterdag 8.30-16.00 uur / vrijdagavond open tot 20.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

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

FOETSI BAH KATTENBAKVULLING
van € 10,60 NU € 8,95

MEZENBOLLEN 10 stuks € 2,25
PINDANETJES 5 stuks € 5,00

NATURIS COMPLEET - VLEES UIT DE VRIEZER
500 gram & 1 kilo: KIP v.a. € 1,60 RUND v.a. € 1,95

rijksweg 60, 1906 Bj Limmen
teLefoon 072 - 505-17-51

Kijk op:
www.aannemersbedrijfjonker.nl

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Van alles Voor de CarnaVal! 
Van maskers tot kleding en van haarspray 

tot confetti. Kom ook eens kijken 
voor het complete assortiment.

Adv. LOV krant 110 x 75 mm 

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

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

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

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

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

A I R CO  S E R V I C E

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

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

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

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

ZORGVULDIG 
GESELECTEERD

K A A N D O R P Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

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

SEI-geregistreerd

Verras met een nieuwe coupe!
Dusseldorperweg 105  072 505 24 56
Ook geopend op maandagmiddag do- en vrijdagavond
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Ook een Koninklijk Feest?
Vier het met

Koninklijke Hapjes!!

50 KONINKLIJKE HAPJES
TOASTJE MET PIKANTE KIP 

HARING MET UI 
ZALM BONBON 

TOASTJE MET FILET AMERICAN 
HOLLANDSE GARNALEN IN KROKANTE TOAST 

ROGGEBROOD DOMINO MET OLD AMSTERDAM ROOMKAAS 

€ 45,-

Dusseldorperweg 103, Limmen - info@deburgerijlimmen.nl

www.cateringlimmen.nl 06 20 74 15 11 - 072 505 15 19

Ook een Koninklijk Feest?Ook een Koninklijk Feest?

CateringLimmen

De stichting Spitak-Limmen bestaat al 
weer ruim 10 jaar. Het doel -destijds in 
2001- was:  het bevorderen van cultu-
rele uitwisselingen en waar mogelijk 
een bijdrage leveren in het verbeteren 
van de gezondheidzorg in Spitak en 
omgeving. Deze intentie wordt tegen-
woordig nog steeds levend gehouden. 
Ook is toen afgesproken dat er om 
de paar jaar een uitwisseling tussen 
beide gemeenten plaats zou vinden. 
Gezien de financiële middelen van de 
bevolking in Spitak  spreekt het voor 
zich, dat het vaker is voorgekomen 
dat er vanuit Nederland bezoeken aan 
Armenie zijn afgelegd dan andersom. 

In 2001, 2003, 2006 zijn er  vanuit 
Limmen reizen naar Spitak gemaakt.                                                                                                                                         
In 2008 is er een enthousiaste groep 
van 10 personen en begeleiding 700 
km door Armenië gefietst. Een gewel-
dige prestatie, gezien de slechte staat 
waarin de meeste wegen verkeren.
In 2010 zijn er zes motorrijders met 
enkele partners uit Limmen heen 
en terug naar Armenië gereden. Een 
groot avontuur. Ook nu weer de con-
frontatie met het deplorabele wegen-
net en bovendien met veelal slecht 
weer. Vele landen zijn doorkruist. In 
22 dagen zijn er toen 11.000 kilometer 
verreden.

In samenwerking met Toerkoop Zon-
vaart is er vanaf  16 aug. t/m 30 aug. 
2013 wederom een bezoek aan Ar-
menië gepland. Een unieke veertien-
daagse vliegreis naar Armenië  en een 
rondreis per bus door de mooiste de-
len van dit land. 
Tijdens de rondreis maken we gebruik 
van een 12-persoonsbus (Mercedes 
Sprinter), vanwege de niet te vermij-
den smalle en bochtige wegen in da-
len en bergen. Er is dus genoeg ruimte 
voor 12 deelnemers Welke inwoners 
van Limmen en omstreken willen 
deze uitdaging aangaan?  
                                                                                                                                                                    
Deze keer zal het geen sponsortocht 

zijn. Het accent ligt op kennismaking 
van het prachtige land. Er is tijdens 
de reis voldoende gelegenheid om in 
de bergen te gaan wandelen.  Deelne-
mers dienen over een goede conditie 
beschikken. Het ongerepte landschap 
kent verder vele meren en woeste ri-
viertjes. Bovendien bezit Armenië een 
schat aan historisch erfgoed, eeu-
wenoude kerkjes en kloosters en een 
prachtige hoofdstad Yerevan, het Pa-
rijs van Armenië. Het is mooi als dit 
bijzondere land, toeristisch gezien, 
wat meer op de kaart gezet wordt. 
Op die manier kan er -hoe bescheiden 
ook- een bijdrage geleverd worden 

Al eens het Ave Maria van Caccini of 
Saint-Saëns gehoord? 
Natuurlijk is de versie van Bach/Gou-
nod voor heel velen het bekendst, 
maar ook andere componisten heb-
ben zich laten inspireren door het Ave 
Maria (Wees gegroet Maria). U kunt 
tijdens dit concert/ lezing verschil-
lende composities van het  Ave Maria 
beluisteren.

Ook in de schilderkunst voelden be-
roemde kunstenaars zich aangetrok-
ken tot Maria. 
En zonder enige twijfel is Maria de 
meest afgebeelde vrouw ter wereld. 
Er zijn veel bekende en minder be-
kende afbeeldingen van Maria in de 
schilder- en beeldhouwkunst bekend. 

Het begint een jaarlijkse traditie te 
worden. Op  zaterdag 16 maart kunt 
u weer een avond lang genieten van 
Rock ‘n Roll, Boogie Woogie en Blues 
in de sfeervolle zaal van De Burgerij 
in Limmen. Er treden maar liefst twee 
live bands op: Pepping Express en 
Poor Man’s Limo. 

Pepping Express
Een optreden van deze geweldige 
band onder leiding van de nu al le-
gendarische Henk Pepping is altijd 
één groot feest. Met de energie van 
een bolbliksem en de snelheid van en 

bij de Burgerij een medaille voor hun 
aanwezigheid en kunnen vervolgens 
binnen in de Burgerij verder feesten 
bij de Drive in Show XL Party . Voor 
de kinderen is er limonade, chips en 
snoep aanwezig.  
 
Dinsdagavond sluiten we het car-
navalsseizoen af in de Burgerij met 
coverband Bad Name uit Limmen en 
zal  onze eigen Elvis The King ook een 
optreden geven. 
Iedereen is van harte welkom om het 
carnavalsseizoen van 2013 af te slui-
ten in de Burgerij en voor de laatste 
keer met zijn allen te genieten van de 
muziek en stil te staan bij het afgelo-
pen carnavalsseizoen.

Vervolg van pagina 1

Carnaval Limmen
De raad van elf zal op deze avond weer 
traditioneel aftreden en hoopt met 
iedereen te kunnen proosten op een 
succesvol weekeinde, waarin jong en 
oud aan bod zijn gekomen. 
Wij wensen u allen alvast een carna-
valesk weekeinde toe en hopen velen 
van u te mogen begroeten in het car-
navalsweekeinde! 
 
A.s. zondag zijn de Uylenspieghels 
ook te vinden bij het Sociaal Carnaval 
in Castricum, waarbij wij bij willen 
dragen aan een onvergetelijke dag 
voor alle mensen met een beperking.
Meer informatie is te vinden op onze 
website www.uylenspieghels.nl of op 
onze facebook pagina.

intercity dendert de Pepping Express 
door het repertoire van Blues, Boogie 
Woogie en Rock ’n Roll. Met invloeden 
van grote namen als Jerry Lee Lewis, 
Rob Hoek, Cuby and the Blizzards is 
een eigen sound ontstaan. Dit feest 
wordt gebracht door muzikanten die 
hun sporen al lang hebben verdiend. 

Poor Man’s Limo
Deze achtmansformatie is begonnen 
met  ”Bluesbrothers”  uitvoeringen 
maar speelt nu ook veel klassiekers 
met het betere blaaswerk van de ko-
persectie. Het gevarieerde repertoire 

is “Soul” en “Rythm & Blues” uit de 
jaren 60 en 70 met uitstapjes naar 
herkenbare “classics”.  Enthousiaste 
band met aanstekelijke muziek.

U vindt De Burgerij aan de Dusseldor-
perweg 103 te Limmen. De zaal is open 
om 20:30 uur.

Kaarten kosten in de voorverkoop: 
€ 12,50 en aan de zaal: € 15,- en zijn 
verkrijgbaar bij De Burgerij in Limmen 
tel 072-5051519 / 06-20741511 en bij 
Gall & Gall, Vuurbaak 7, Limmen  of via 
de website www.rockaround.nl

Rock Around De Burgerij in Limmen

Maria 
in 

Klank 
en 

Beeld
De Piëta van Michelangelo in de Sint 
Pieter is wereldberoemd evenals de 
aankondiging van de engel Gabriel, de 
geboorte van Jezus enz... 
U kunt getuige zijn van een grote va-
riëteit aan uitingen van het Ave Maria 
met zang begeleid door orgel en piano 
en tekst en uitleg van schilderijen uit 
verschillende stijlperioden met Maria 
(madonna) als onderwerp.

m.m.v. Lianne Pirovano – sopraan
 Jan Melkert – schilderkunst
 Peter Rijs – orgel en piano
Zondag 10 februari 2013 in de Protes-
tantse kerk Limmen, Zuidkerkenlaan 
25, 1906 AC Limmen. Aanvang: 16.00 
uur. Toegangsprijs € 6 incl. koffie/
thee vooraf.

aan het verhogen van de levensstan-
daard van de bevolking. Er zal o.a. ook 
een ontmoeting plaats vinden met de 
inwoners van Spitak en het bestuur 
van de Stichting Limmen-Spitak in de 
genoemde plaats.

Het volledige reisprogramma is 
op aanvraag beschikbaar bij Frans 
Punt. Voor exacte prijzen is het nog 
te vroeg. De richtprijs is ongeveer 
€ 1800. Voor diegenen die interesse 
hebben om deze reis mee te maken, 
neem contact op met Frans Punt.                                                                                                                     
Telefoon: 072-5054712/ 06-10565226 
E-mail:ftpunt@hotmail.com

OP REIS 
NAAR ARMENIË...
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Heerlykhyd staat onder ander voor kwaliteit 
van het leven. En om deze kwaliteiten 
te behouden is het van groot belang om 
duurzaamheid als kerngedachte uit te rollen 
op het land tussen zee en meer!
Hoe mooi zou het zijn om ondernemers en 
ZZP’ers uit de Heerlykhyd Castricum bij elkaar 
te brengen tijdens een 2-daagse beurs? Met 
die gedachte organiseren de Businessclub CAL 
en de Limmer Ondernemers Vereniging de 
eerste duurzame beurs!

Onze missie is een verscheidenheid van 
ondernemers en ZZP’ers uit de Heerlykhyd 
een podium te geven om zich te presenteren 
aan het grote publiek. Maar ook de plek 
om te netwerken! De beurs wordt een 
(duurzame) bron van inspiratie zijn voor 
zowel bezoeker als ondernemer!

Duurzaamheyd in Heerlykhyd 2013 knalt op 
11 en 12 mei in De Enterij te Limmen en 
wordt tot een zeer representatieve omgeving 
voor (duurzame) ondernemers en ZZP’ers 
omgebouwd.

Natuurlijk wilt u dit als ondernemer niet 
missen! Graag komen wij met u in contact 
om de mogelijkheden deel te nemen aan 
Duurzaamheyd in Heerlykheyd 2013 verder 

toe te lichten. Hoe bijzonder zou het zijn om 
op deze uitstekende locatie uw product of 
dienst te presenteren op de duurzaamste en 
innovatiefste beurs van Noord-Holland!
De Heerlykhyd moet je beleven!
In Duurzaamheid!

De beurs wordt een bron van inspiratie voor 
bezoeker en ondernemer. Informeer naar de 
mogelijkheden voor uw eigen stand. 
Kavels zijn al verkrijgbaar vanaf 80 euro!

Een minimale investering
voor maximaal resultaat!

D u u r z a a m h e y d  i n  H e e r l y k h y d :  ‘ G e e f  u w  b e d r i j f  o p  v o o r  d e  u n i e k e  B e u r s  
v o o r  D u u r z a a m h e i d  o p  1 1  e n  1 2  m e i  i n  D e  E n t e r i j  i n  L i m m e n ’

Innovatie en duurzaamheid
bepalen succes voor 
ondernemer van de toekomst!

 D E Z E  B E U R S  I S  E E N  I N I T I AT I E F  VA N  D E  B U S I N E S S C LU B  C A L 
      E N  D E  L I M M E R  O N D E R N E M E R S  V E R E N I G I N G  E N  W O R DT  M E D E  
         M O G E L I J K  G E M A A K T  D O O R  D E  R A B O B A N K  N O O R D - K E N N E M E R L A N D

Voor meer informatie kunt u mailen met: 

Frank Drost: f.drost@tardybv.nl

Cees Smit: voorzitter@ondernemendlimmen.nl

Nascha Tschmelitsch: info@PAandFitch.nl
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Limmen Cultuur organiseert op 9 en 
10 maart in het cultureel centrum 
“Vredeburg “  weer haar  zeer veel-
zijdige expositie van kunstenaars uit 
Limmen en wijde omgeving.
Ook zijn wij dit jaar weer op zoek naar 
nieuwe exposanten.
Veel kunstenaars weten de weg te 
vinden naar onze Expositie, en wil-
len graag hun werk aan het publiek 
tonen.
Op de bovenverdieping zullen wij 
weer prachtige schilderwerken ten-
toon worden gesteld. 
Ook in de benedenverdieping kunnen 
de mensen die creatief zijn door b.v. 
handvaardigheid hun spullen weer 
demonstreren en tentoonstellen.
De kunstenaars kunnen  hun kunst-
werken dat weekend ook te koop aan-
bieden.
Heeft u interesse om uw werk te to-
nen ,dan kunt u contakt zoeken met 
Limmen Cultuur.
Via mail: a.wopereis@quicknet.nl of 
Willy-min@hotmail.com
Telefonisch: Mevr. W. Calf 072-5333612
Graag voor 20 maart .

Meer informatie  kunt u volgen in de 
regiobladen de komende weken.
 
Op zondag is op de bovenverdieping 
vanaf 12.00 live muziek aanwezig voor 
een vrolijke en gezellige noot.
Dit jaar hebben wij Hans Laduc “fin-
gerstyle” Gitarist .
Hans treed al jaren op in binnen en 
buitenland,  en is een veel gevraagd 
gitarist. Wij zijn er dan ook trots op 
dat hij bij ons komt optreden.
 
Onder het genot van een kop koffie of 
iets anders kunt u na het aanschou-
wen van onze expositie gezellig even 
nazitten. De expositie zal ook dit jaar 
weer officieel worden geopend.

U wordt van harte uitgenodigd om 
een bezoekje te brengen aan deze ex-
positie. De expositie is op beide dagen 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur en de 
entree is gratis.
 
Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot onze website:
www.Limmencultuur.nl

Ter ere van ons 55 jarige bestaan orga-
niseren wij van de slagwerkgroep Ex-
celsior op zaterdag 2 maart het Albert 
Heijn Percussion event met als thema 
“slagwerk spektakel” in sporthal d’ 
Enterij. Voor dit slagwerk spektakel 
zal het podium door vijf muzikale 
acts worden betreden.
Het slagwerk spektakel wordt ge-
opend door Harmonie Excelsior welke 
al meer dan 80 jaar een begrip is in 
Limmen. Onder leiding van Liesbeth 
Zonneveld zullen zij een gevarieerd 
goed in het gehoor liggende muziek-
werken met verrassende effecten ver-
zorgen. Na dit optreden zal de slag-
werkgroep Excelsior onder leiding van 
Floris van Tol zich presenteren. Deze 
slagwerkgroep welke bestaat uit ze-
ventien enthousiaste slagwerk(st)ers 
laten u een slagwerk spektakel horen 
en zien. Op deze avond zullen er veel 
bekende nummers van o.a. Slagerij 
van Kampen, Eve of the war van Jeff 
Wayne, Eloise van Barry Ryan, Bongo 
dancing, Umbrella van de Baseballs, 
Waka Waka van Shakira, en een spe-
ciale act op slagwerkinstrumenten 
worden gespeeld.

Gastoptredens: Lars Nijman: Van het 
geld wat de AH-bouwstenen-actie 
heeft opgeleverd voor onze vereni-
ging is een nieuw drumstel gekocht. 
Dit drumstel zal op spectaculaire wij-
ze worden bespeeld door Lars Nijman. 
Lars (18) heeft op 13 jarige leeftijd 
voor het eerst meegedaan aan Kunst-
bende en het tv-programma “Bijna 
Beroemd”. Allebei de talentenjachten 
heeft hij gewonnen. Daarna heeft hij 
veel optredens gehad. Hij heeft o.a. in 

Ze zijn er weer!

Komt u gezellig 
even kijken?

Vanaf 0,50 cent

Tulpen

Hogeweg 142
Limmen of  146

Expositie op 9 en 10 maart in ‘Vredeburg’

Limmen Artistiek 
en Creatief

AH Percussion event
op 2 maart in d’Enterij

het voorprogramma van Simon Phil-
lips (drummer Toto) en Thomas Lang 
gestaan, met Cesar Zuiderwijk op de 
Dam in Amsterdam voor 25.000 men-
sen gespeeld en met Ton Dijkman 
(drummer Marco Borsato) in Alkmaar 
een drumbattle gedaan. Hij heeft op 
verschillende festivals gestaan zoals 
de Uitmarkt in Amsterdam, Myste-
ryland en de Beschaving in Utrecht. 
Meerdere keren is hij op tv geweest bij 
bijvoorbeeld TMF Valerio’s Vrijdag en 
VPRO Villa Live.

Protocol: Protocol is een slagwerk-
groep die ontstaan is uit een samen-
werking van Lex Bak, Mark van der 
Werf en Floris van Tol die samen stu-
deerden aan het conservatorium in 
Alkmaar. Tijdens hun studie werden 
zij gevraagd om de opening te ver-
zorgen bij het Nederlands Kampioen-
schap Driebanden. Na deze specta-
culaire opening zijn ze verder gegaan 

als slagwerkgroep. Zij spelen een ver-
rassende mix van diverse stijlen en 
maken gebruik van veel verschillende 
slagwerkinstrumenten. Er wordt ge-
bruik gemaakt van typische slagwer-
kinstrumenten maar ook een aantal 
verassende objecten.

The Garlicks: The Garlicks, de ver-
rassende coverband uit Limmen. De 
jonge en energieke bezetting maakt 
van elk optreden een spektakel. Het 
enthousiasme van de band straalt 
over op een zeer breed publiek door 
de grote variatie aan nummers. Ze 
proberen een eigen draai te geven aan 
een herkenbaar repertoire, wat zich 
gemakkelijk voegt naar de omgeving. 
Het maakt niet uit waar, wat of hoe, 
het enthousiasme van The Garlicks 
slaat altijd over op het publiek.

Het slagwerk spektakel zal plaatsvin-
den op zaterdag 2 maart in sporthal 
d’ Enterij. De sporthal is om 20.00 uur 
open en het slagwerk spektakel zal 
om 20.30 uur aanvangen. Kaarten zijn 
voor 10 euro te verkrijgen bij de ser-
vice balie van AH te Limmen en bij alle 
slagwerkgroep leden.
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Maar eerst iets over kurk. Wat is kurk? 
Een natuurproduct, afkomstig van 
een boom de kurkeik.
Wikipedia schrijft het volgende: Kurk 
is een licht, elastisch materiaal, dat 
wordt gemaakt van de schors van de 
kurkeik (Quercus suber).
Quercus is de groepsnaam voor alle 
bomen verwant aan eiken.

Er zijn wereldwijd ongeveer 2.200.000 
hectare kurkbos (33% in Portugal en 
23% in Spanje). De jaarlijkse produc-
tie is ongeveer 340.000 ton. Kurk 
wordt gewonnen uit de schors van de 
kurkeik (Quercus suber L.) in Portugal 
en de landen rond de Middellandse 
Zee (Portugal 51%, Spanje 26%, Italië 
7%, Marokko 6%, Algerije 4%).

Vanaf het moment dat de kurkeik on-
geveer 25 jaar oud is wordt de schors 
iedere 9 jaar geschild. De bomen leven 
ongeveer 200 jaar. De eerste 2 oog-
sten produceren mindere kwaliteit. 
Vervolgens wordt de schors geschild 
en verwerkt tot producten van kurk. 
Na het schillen duurt het 9 jaar voor-
dat de schors zo dik is, dat er weer 
kurk van kan worden geoogst. De kur-
kindustrie wordt algemeen als milieu-
vriendelijk beschouwd. 

Kurk kent veel toepassingen, ook 
als isolatie, vloerbedekking en als 
pakking voor de auto industrie. Het 
meest bekend is wel de kurk als af-
sluiting van een (wijn)fles. Lange tijd 
werd kurk ook als een flessluiting ge-
bruikt in de zuivelindustrie en op gro-
te groene flessen met chemicaliën. 
En wie herinnert zich nog dat je met 
een kurk, een stuk stevig garen en een 
stok prima kon vissen, mits je er ook 
nog een haakje met aas aan deed…..

De Stichting Limmen Ludiek wil dus 
een wereldrecord gaan vestigen in het 
jaar 2015.
Het enthousiaste team van Limmen 
Ludiek was graag bereid om tijd vrij 
te maken voor het geven van heel 
veel achtergrond informatie. Ik sprak 
met: Kees de Jong, voorzitter en An-
dré Koopman, vice voorzitter. Om hen 
heen hebben zij een enthousiast team 
verzameld. De heren kwamen bij mij 
thuis, brachten verse appelgebak mee 
en huize Kroone serveerde verse kof-
fie. Buiten was het winter. Het was 
nog te vroeg in de morgen om een 
fles te ontkurken. Maar we hebben 
wel over heel veel kurken gesproken.
We gaan even in de herinnering terug.

Wat zijn de wapenfeiten van Limmen 
Ludiek uit het recente verleden?
In het jaar 2001 werd de Grootste 
Cocktail van de BeNeLux gemaakt, in 
2005 maakten wij de Grootste Pirami-
de van bierkratten en als laatste in het 
jaar 2010 een fantastische Lego Toren, 
de hoogste ter wereld en het nimfen 
figuur “LIMBONITA”. Alle evenemen-
ten kregen enorme landelijke en inter-
nationale publiciteit. Samen met vele 
vrijwilligers zette Limmen Ludiek, de 
CAL gemeente op de kaart!

We spraken eerder over een team 
van mensen rondom jullie. Zullen we 
die ook gelijk maar even voorstellen, 
met daarbij hun taken en kwalitei-
ten?
Graag zelfs want het zijn onmisbare 
schakels in ons geheel, t.w. Jack Bur-
gering, techniek, Gitta Beentjes-Rom-
mel, secretariaat, Wouter Valkering, 
alles wat met ICT te maken heeft, 
Suzanne van Kaam, algemene zaken. 
Kortom eigenlijk een “dreamteam”, 
maar daarmee is nog lang niet alles 
mee gezegd. Immers we hebben elke 
vijf jaar een leger van uiterst bekwa-
me vrijwilligers nodig, waar we nim-
mer tevergeefs een beroep op doen.

Is dit een evenement voor Limmen of 
zien jullie een bredere deelname? We 
wonen tenslotte met 35.000 mensen 

in deze mooie gemeente Castricum. 
Dat zijn ook heel veel kurken per 
persoon!
Ja, wij willen het breder trekken. Zo-
wel met de vrijwilligers, de basisscho-
len en voortgezet onderwijs binnen 
de CAL evenals sponsoren en bedrijfs-
leven. Jong en oud kan weer veel ple-
zier beleven aan hèt event van 2015.

Wanneer komen al die mensen in be-
weging?
In 2010 zijn de eerste vrijwilligers al 
achter de schermen begonnen voor 
event 2015. Bijvoorbeeld een groep 
technische kanjers. Zij zijn nu al bij 
elkaar om een constructie te ontwer-
pen, statisch te berekeningen te ma-
ken enz., want het moet wel veilig. 
Maar eigenlijk is iedereen die een kurk 
aanbrengt al een waardevolle vrijwil-
liger.

Een mozaïek, wat moeten wij ons 
daarbij voorstellen? Limmen kent 
een ruim 60-jarige traditie van mo-
zaïeken maken van bloemen, maar 

nu met kurken is wel iets anders. 
Maak je dit uit één stuk? 
We hebben “mister Mozaïek” Alex 
Stuifbergen, hij is een ware kunste-
naar van prikploeg de Gouden Vet-
pan, bereid gevonden een ontwerp te 
maken voor het kurkenmozaïek. Het 
mozaïek zal uit verschillende delen 
worden opgebouwd tot één groot we-
reldrecord kurken mozaïek. 

Over welk gewicht spreken we? En 
hoeveel kurken heb je nodig om het 
record te breken? 
We hebben voor het record 350.000 
kurken nodig in ons mozaïek. Deze 
krijgt een afmeting van 5 meter hoog 
bij 32 meter breed. De gehele con-
structie zal zo’n 7 meter hoog worden, 
als de constructie omhoog getrokken 
wordt. Het totale gewicht komt op 
circa 5 ton. De bedoeling is dat het 
mozaïek vlak gelegd wordt. Als het 
klaar is zal de constructie met een 
mobiele hijskraan omhoog getrokken 
worden. Pas dan kan het publiek het 
mozaïek van kurken goed bekijken. 

Op wiens naam staat het huidige re-
cord? En het aantal kurken? 
Het huidige record staat op naam van 
Samir Strati, een Albanese kunstenaar 
die in 2008 een mozaïek maakte van 
229.764 kurken.

Jullie zijn eind 2012 voorzichtig be-
gonnen om de markt af te tasten. 
Hoe verliep de eerste poging? Hoe-
veel kurken zijn er al? 
Klopt, wij zijn een paar dagen voor 
Kerstmis gaan nadenken of het verza-
melen van kurken mogelijk was. Het 
was de bedoeling om voor 31 januari 
2013 al 5.000 kurken te verkrijgen. Dit 
hebben wij bekend gemaakt via Face-
book. Tot onze grote verbazing kregen 
wij enorm veel ludieke reacties. Niet 
alleen uit de CAL gemeenschap maar 
ook uit Friesland, Tilburg, Tiel, Am-
sterdam, Egmond, Alkmaar en zelfs 
uit de hofstad Den Haag. De teller 
staat nu op 31.000 kurken.

Bij zulke aantallen (en gewichten) 
heb je opslagruimte nodig. Is dat al 

geregeld? Hoe lang kun je kurken 
bewaren en onder welke omstandig-
heden?
Na een oproep op Facebook hebben 
we inmiddels geschikte opslagruimte 
gevonden. Ruim, droog en brandvei-
lig. Bij droge opslag is de houdbaar-
heid bijna onbeperkt. En dat ook nog 
eens in Limmen.

Zijn er al inlever- of inzamelpunten 
bekend?
De bedoeling (en hoop) is dat alle su-
permarkten in de CAL de handen in-
een gaan slaan en mee gaan werken 
om een kurken inzamelpunt te faci-
literen. Grote hoeveelheden kurken 
mogen natuurlijk bij ons persoonlijk 
worden aangeboden aan huis.

Op welke data zullen alle festivitei-
ten plaatsvinden en kunnen jullie al 
een tip van de sluier oplichten wat er 
nog meer, behalve kurken, te wach-
ten staat?
In de eerste week van juni 2015 – 
maandag1 t/m zondag 7 juni – zal in 
Limmen een kurkenmania zichtbaar 
worden op veel verschillende gebie-
den en niveaus. Het gaat weer een 
spektakel worden van jewelste. Wat 
precies……..dat weten we nu nog niet. 
We werken hard aan een mooi pro-
gramma voor jong en oud.

Hoe staat het met de financiën, want 
organiseren kost nu eenmaal geld. Je 
krijgt de kurken dan wel gratis, maar 
er zullen zeker andere kosten zijn.
Werven jullie sponsoren?
Jazeker. Zonder sponsoren geen eve-
nement in 2015. Maar dat kunnen dus 
sponsoren zijn in geld, diensten, per-
sonen of goederen. Alles is meer dan 
welkom en ook broodnodig.

Op welke media kunnen wij dagelijks 
de vorderingen van Limmen Ludiek 
bijhouden?
Via onze Facebook pagina http://
www.facebook.com/limmen.ludiek.9 
kunnen alle ludieke geïnteresseerde 
volgers op de hoogte blijven van de 
laatste ontwikkelingen. Maar ook op 
onze website www.limmenludiek.nl is 
van alles te zien en te lezen. Niet al-
leen over het kurken project maar ook 
lekker terugkijken naar de Limmen 
Ludiek records uit het verleden.

Wat is de stand op 25 januari, terwijl 
wij dit schrijven?
Op dit moment dus 31.000 kurken.

Is dat een indicatie dat het de ko-
mende 30 maanden zeker gaat luk-
ken?
Jazeker, we zitten op schema. Zelfs 
iets voor op schema. Maar beste men-
sen, wel blijven verzamelen want we 
zijn er nog lang niet.

Wat een enthousiasme proef ik tij-
dens ons gesprek, wat een drang om 
daden te stellen, wat een ongekende 
organisatietalenten en discipline en 
wat een hechte samenwerking! Mijn 
complimenten aan jullie “dream-
team” en alle succes. Castricum, 
Akersloot, Limmen, Bakkum en de 
Woude laat zien dat je achter “Lim-
men Ludiek” staat. Een geweldig en 
ook heel bijzonder evenement: “Kur-
ken mozaïek 2015”.

Drink met mate, maar dan wel voor 
“Limmen Ludiek”.

Na ons gesprek is het nog geen tijd 
voor wijn, maar die avond hebben 
mijn vrouw en ik genoten van een 
heel mooie “Gewürztraminer” uit St. 
Hippolyte in de Elzas. De maaltijd: 
“Choucroute Royal”, oftewel zuur-
koolschotel uit de Elzas, met alles er 
op en er aan, heerlijk. Het weer was er 
ook naar. Met nog een echte kurk in 
de fles, voor de verzameling.

Kees G. Kroone

Op de foto van Kim Keijzer het enthousiaste team van Limmen Ludiek; boven v.l.n.r.; Jack Burgering, Gitta Beentjes, Suzanne 
van Kaam, Andre Koopman en onder Wouter Valkering en Kees de Jong.

Kurken, kurken en nog eens kurken...

Limmen ludiek 
gaat voor een 

nieuw 
wereldrecord!

Het mag dan nog ver weg lijken, het jaar 2015, maar de tijd glijdt als strandzand 
tussen je vingers weg, dus alles en iedereen moet kurken verzamelen. Echte 

dan wel, geen schroefdoppen of kunststof kurken. ECHTE kurken dus. Waarom 
en waarvoor? Dat ga ik u vertellen in het volgende verhaal, na een uitgebreid 

gesprek met de leden van de Stichting Limmen Ludiek.
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Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

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

www.timmerfabriekmolenaar.nl

TimmErfABriEk

   olenaar

Cadeaubon Winkeliers  vereniging Limmen:

Een leuk geschenk!
Een verrassend geschenk is de winkeliers cadeaubon. 
De bon schrijven we voor u uit en is in wisselbaar 
bij elke winkelier in Lim men. Het gemak van dit 
ge schenk is iets leuks naar keuze aan te kunnen 
schaffen.

Lim men heeft voor een ieder een gevarieerd aanbod. Wij stellen geen li miet voor de inleveringsdatum, 
zodat u zelf het tijdstip van uitgave kunt bepalen.
De bon is te koop voor een waarde van 10 en 20 euro. De bon is alleen verkrijgbaar bij de SNS-
regiobank in het Univé kantoor.

SPE
CIM

EN

Opvallend
           aanwezig...

studiowelgraven.nl

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

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org... Heerlijk ontspannen
met een passend
verzekeringsadvies!

achterweg 52a
1906 aG liMMeN
tel:  06-53382706
 072 5053211
Fax: 0847552225

n i e U W B o U W  -  v e R B o U W
w w w . b o u w b e d r i j f n i c o m . n l



	 F E B R U A R I 	 2 0 1 3 	 L O V - K R A N T 	 	 P A G . 	 1 3

Tijdens de Bloemendagen, die dit jaar 
van 27 april t/m 2 mei worden georga-
niseerd, willen wij de etalages in ons 
mooie dorp weer extra fleurig maken 
met kunstwerken. Wij roepen Limmer 
kunstenaars op, deze gelegenheid 

Met deze woorden kondigde de presentatrice van 
“Vroege Vogels”, Janine Abbring de uitzending van 27 
januari aan. Een zeer informatief radioprogramma over 
alles wat met de natuur te maken heeft. Samen met 
Menno Bentveld wordt er elke zondagmorgen op Radio 
1 twee uur lang (vanaf 08.00 uur) over de natuur gespro-
ken, met daartussen mooie klassieke  muziek. Vaak re-
portages vanuit bos, weide, water of de duinen. In  het 
begin van de uitzending werden geluiden gebracht van 
het kleinste nederlandse (zelfs europese) vogeltje, de/
het Goudhaan(tje) (latijn: Regulus regulus). Ik hoorde 
niets en wat bleek, in mijn leeftijdscategorie (68) kun je 
het hoge schrille geluid van het diertje niet meer goed 
waarnemen…… Het vogeltje weegt tussen de 4 en 7 
gram en wordt slechts 9cm. groot. Het vogeltje is geen 
bedreigde soort, maar wellicht omdat ze zo klein zijn  
zie je zo ook niet vaak.

Meer even terug naar de titel, die sprong is wel erg 
groot. Het mag dan vandaag zijn gaan dooien, de win-
ter kan nog terug komen, dan komt er zeker nog een 
heerlijk voorjaar met groei en bloei, die willen we toch 
niet zo maar overslaan.
Het is onvoorstelbaar hoe snel het weer kan omslaan 
van tot min 10-12 graden vorst naar +7C zoals vandaag. 
De sneeuw verdwijnt letterlijk voor de zon. Het weiland 
komt er bijna ongehavend en groen onder vandaan. 
Dat zal ook wel het geval zijn met de meeste bomen en 
struiken, zo extreem laag als in 2012 zijn de temperatu-
ren niet geweest. De vogels vinden weer volop voer, de 
watervogels krijgen meer zwem- en fourageer ruimte. 
Overigens de (wilde) eenden in open water zagen er 
allemaal perfect uit in hun  schitterende winterkleed. 
Dik in de veren, voldoende ingevet drijven ze als “dikke 
kurken” op het water. Met elkaar en soms met de hulp 
van een beetje wind weten ze een flink wak open te 
houden. Ook goed voor de blauwe reiger en de ijsvogel 
die dringend dagelijks vis nodig hebben.

Even terug in de herinnering, december extreem nat 
en hoge temperaturen. Een groene Kerst en dito jaar-
wisseling, regen en nog eens regen. Dan een lichte tik 
van winter, dooi en vervolgens van 12 t/m 26 januari 
flinke vorst. Sneeuwval in het weekeinde van 20 janu-
ari maakte een abrupt einde aan de ijspret. Desalniet-
temin werd er in Limmen een heuse marathon verreden 
(nou ja, net in Heiloo dan…..). Op geïnundeerde lande-
rijen van HBM (achter het Fletcher Heiloo Hotel) was 
een schitterende natuurijsvloer ontstaan. Ideaal om te 
schaatsen. De altijd actieve Limmer IJsclub veegde en 
maakte een echt parcours, er was verlichting, “koek en 
zopie”, muziek, kortom  echte ijspret. De marathon was 
een groot succes.

Wellicht heeft u zich wel eens afgevraagd waarom 
staan bepaalde landerijen onder water. Het antwoord 
is tweeledig. Ten eerste om restanten van bloembollen 
of bloembollen die men niet meer wil rooien, volledig 
te laten verrotten in de grond. Ten tweede en dat is veel 
belangrijker, een natuurlijke zgn. “aaltjesbestrijding”. 
Dat zijn geen glasaaltjes of een andere vissoort, maar 
schadelijke diertjes, met het blote oog niet waar te 
nemen, die in de grond leven en schade kunnen toe-
brengen aan gewassen. Bij inundatie worden alle scha-
delijke dieren gedood. Zodra er water op het land komt 
is het een  eldorado voor meeuwen, steltlopers, eenden 
e.d. immers ook de wormen etc., komen naar boven en 
worden gretig door de dieren geconsumeerd. Het grote 

voordeel van onderwater zetten is dat er geen extra 
chemische bestrijding behoeft plaats te vinden. Een 
aanzienlijk mindere belasting voor het milieu.
Tijdens de vorstperiode was het erg rustig in vogel-
land, de kieviten zijn heel snel zuidwaarts gevlucht. 
Wel zagen we kramsvogels en koperwieken en zowaar 
afgelopen zaterdag stuitte ik op een heuse houtsnip 
die pijlsnel met korte vleugelslagen van onder een heg 
wegvluchtte. In de tuin op een stukje sneeuwvrije te-
gels kwamen merels,  mussen en heggemussen, win-
terkoninkje, roodborstje, mezen in soorten, vinken e.d. 
af op gestrooid voer, een rotte appel e.d. Zodra het don-
ker wordt vinden ze een mooie beschutte schuilplaat-
sen in schuttingen en bomen dik begroeid met Hedera 
(altijd groene klimop). Aan de Hedera zitten vaak nog 
zwarte bessen, heerlijk voor de wat grotere zangvogels. 

Ruimschoots voor de vorst signaleerden diverse men-
sen aan de oostzijde van Limmen een grote witte rei-
ger. Een mooie spierwitte reigersoort. Niet zeldzaam, 
maar ook niet elke dag waarneembaar. Onmogelijk te 
verwarren met een lepelaar (als die er nog mocht zijn), 
want de bekken zijn totaal verschillend. Bij vorst zie je 
ook geen verse molshopen meer, het slimme glanzend 
zwarte diertje gaat iets dieper in de grond en komt pas 
weer boven ruim na de dooi als de vorst uit de grond is 
en dat kan wel een kleine week duren. De natuur gaat 
gewoon haar gang, de sneeuwklokjes (Galanthus) ko-
men snel op, zo ook scilla’s en andere kleine bolgewas-
jes die al jaren ongestoord in de grond zitten. Ik zie ook 
al daslook opschieten (Allium ursinum). Het gewas van 
de Arum italicum (wilde Aaronskelken) gaat vorst direct 
“strijken” en komt weer schitterend omhoog zodra de 
vorst voorbij is, een klein wondertje hoe een plant zich 
beschermt tegen  extreme koude.

In het water, op de bodem van plas, sloot en vijver rus-
ten vissen, “slapen” kikkers en onder oude stronken 
e.d. rusten de padden. Alles ogenschijnlijk “dood”, ech-
ter met een zeer lage hartslag en amper zuurstof opne-
mend. En als straks de temperaturen wat stijgen komt 
alles weer tot leven. Intussen kunt u gemakkelijk het 
voorjaar in huis halen, een fraaie bos tulpen en potjes 
met crocus, blauwdruifjes en narcisjes. Iets eerder ge-
nieten van het voorjaar?
Bezoek dan een van de volgende evenementen: 
Sneeuwklokjes Gala 2013 nabij de Zaanse Schans op 
zondag 10 februari a.s.: www.sneeuwklokjesgala.nl, 
een  nieuwe naam voor de Westfriese Flora is, Holland 
Food & Flowers van 24 februari t/m 3 maart: www.hol-
landfoodandflowers.nl, en dan nog een werkelijk schit-
terende bloembollententoonstelling in Breezand van 
28 februari t/m 4 maart a.s.: www.lentetuin.nl.

Alles is het bezoeken zeker waard om te zien waartoe 
de nederlandse bloembollen- en bloementelers in staat 
zijn. Na de vorst worden de volkstuinders onder ons 
een beetje onrustig, (stal)mest bestellen en onderspit-
ten, daarna beginnen met zaaien in een kas en vanaf 
medio maart gaan spinazie, tuinbonen, peulen e.d. 
reeds de grond in.

Eind januari: “Als de dagen gaan  lengen, gaat de winter 
strengen”. De Enkhuizer Almanak geeft er geen echte 
uitslag over, dus gewoon het weer aanvaarden zoals 
het komt. Veel tuinplezier!

Kees G. Kroone

Polonaise in de Corneliuskerk
Carnaval en veertigdagentijd horen bij 
elkaar. Daarom ook dat er op Carna-
valszaterdag 9 februari om 19.00 uur 
in de Corneliuskerk een gezinsviering 
wordt gehouden samen met de Car-
navalsvereniging de Uylenspieghels. 

Velen komen verkleed en de viering 
wordt altijd afgesloten met een polo-
naise door de kerk. Het belooft weer 
een bijzondere viering te worden. Het 
thema is ‘Kings en Queens’.

Actueler kan het niet met de troons-
wisseling op 30 april in het vooruit-
zicht. Naast prins carnaval zal ook 
de gehele Raad van Elf met aanhang 
aanwezig zijn. 

Aswoensdag met vuur in de kerk
Na de Carnaval wordt de veertigda-
gentijd gemarkeerd door Aswoens-
dag. Op woensdagavond 13 februari 
om 19.30 uur wordt er as gemaakt van 
de palmtakken van het jaar daarvoor. 
Kinderen mogen de palmtakken in 
het vuur gooien. 

De sprong van winter naar zomer
Roodborstje in de sneeuw (Erithacus rubecula). Foto: Peter van Renen

Oproep aan 
Limmer kunstenaars

aan te grijpen om het publiek kennis 
met hun kunst te laten maken. Als je 
mee wilt doen, kun je je tot uiterlijk 
12 maart aanmelden bij Alice Caste-
lein, tel. 5054013 of Ria Pijnappel, tel. 
5051256. 

Hongerdoek geeft gezicht aan 
40-dagentijd
Tijdens het weekend van 16 en 17 fe-
bruari zal de nieuwe hongerdoek ge-
presenteerd worden. De hongerdoek 
zal kleur en inhoud geven aan de be-
zinningstijd op weg naar Pasen.

Sobere soepmaaltijd in 40-dagentijd
Ook is er dit jaar weer een sobere 
soepmaaltijd. Een maaltijd die wordt 
georganiseerd door het ‘oecumenisch 
platform Limmen’. De maaltijd begint 
om 18.00 uur en zal om 19.00 worden 
afgesloten. Bij deze veertigdagentijd 
(ook wel Vastentijd genoemd) hoort 
het woord ‘versoberen’. Dit wil zoveel 
zeggen als: Je laat iets staan opdat 
er ruimte ontstaat voor de diepere 
vragen van het leven. Een stukje so-
lidariteit ook in deze wereld waar 
miljoenen mensen honger moeten 
lijden en bijna niets hebben om mee 
rond te komen. U kunt zich voor deze 
maaltijd opgeven pastorie.cornelius-
parochie@hetnet.nl. Neem wel een 
soepkom en lepel mee.

Pastor Johan Olling

Carnaval en daarna 
de 40-dagentijd
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Bouwbedrijf C. Bos bv
Middenweg 41a   1906 AP Limmen   tel. 072 505 1226

nieuwbouw
Onderhoud

Verbouw

WIJ LEVEREN 
Bouwmaterialen, Doe-het-zelf artikelen Gereedschappen 
IJzerwaren, Tuinartikelen, Huishoudelijke artikelen

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

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

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

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

VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen 

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

■  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

■  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

■ Datanetwerken

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

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

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

meer inkt. Vele soorten op voorraad  en de 
rest kunnen wij eventueel bestellen!
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Alle Streetdance groepen deden 2 
dansen, die afgewisseld werden met 2 
Breakdance demonstraties en een uit-
gebreide Zumba demonstratie. 
De VGO1+2 (voortgezet onderwijs, 
groep 1 en 2) en de VGO3+, onder lei-
ding van Sylvie Been, dansten op ei-
gen gemaakte remix nummers van 
o.a. Beyonce, Salt-n-Pepa, Kane West, 
Michael Jackson en Miami Horror, 
waarin al de verschillende dansstij-
len zoals hiphop, streetdance, jazz en 
moderne dans werden gebruikt.

De groepen 3+4+5 en 6+7+8 van de 
lagere school staan onder leiding van 
Liëla Papôt. De groep 3+4+5 dansten 
vol enthousiasme op muziek van Kin-

In het midden van de show werd voor 
het eerst een Zumba demonstratie 
gegeven onder leiding van Susanne 
Huissen. Zij gaf samen met haar ei-
gen dansers en de VGO3+ groep een 
spetterende show van 3 verschillende 
stijlen binnen het zumba-dansen; 
reaggaton/belleydance, samba en 
caribbean hiphop. Zelfs de jongste 
streetdansers stonden aan de zijkant 
vol enthousiasme mee te doen. Het 
massaal toegestroomde publiek be-
loonde dit optreden met een staande 
ovatie. 
 
Als laatste werd er een gezamenlijke 
dans door alle groepen uitgevoerd 
op het nummer JSF Party van de Fi-
nalisten Juniorsongfestival 2012, wat 
eindigde in een echt feest, want TIOS 
bestaat tenslotte 55 jaar. Het was een 
zeer geslaagde middag vol dans, mu-
ziek en plezier.

Ondanks dat iedereen volop in carna-
vals-sfeer is, stuur ik hier nog een kort 
dankbericht uit het gerieflijke Spanje.
U heeft mij en het voltallige Sint 
Nicolaas-comité enorm verrast met 
de gulle giften voorafgaand aan en 
tijdens mijn intocht. Wat een waarde-
ring spreekt u hiermee uit. De intocht 
in Limmen zal voor Sinterklaas hoog 
op zijn lijstje blijven staan.

U heeft er met z’n allen voor gezorgd 
dat een leuke, gezellige en soms spec-
taculaire intocht voorlopig is gewaar-
borgd.
Ik dank u namens het voltallige co-
mité en hoop u weer te zien bij mijn 
volgende aankomst in Limmen. Want 

Nog voordat de plannen helemaal 
rond waren hebben drie enthousiaste 
Limmers, John Vermolen, Dinant Dijk-
huis en Marco Snel, op vrijdag 19 ok-
tober jl bij de notaris Van Leersum in 
Heiloo de oprichting van de Stichting 
“Vrienden van Dampegheest” tot een 
feit gemaakt.

De afgelopen maanden hebben zij, 
in overleg met o.a. de gemeente Cas-
tricum, tal van voorstellen bespro-
ken om het financieel voor elkaar te 
krijgen. En het is gelukt. De plannen 
liggen klaar om de accommodatie 
Dampegheest zo spoedig als moge-
lijk weer te openen zodat de gehele 
gemeenschap weer heerlijk gebruik 
kunnen maken van onder andere het 
zwembad.
De exploitatie zal uit handen wor-
den gegeven aan OdiSport. Naast het 
openhouden van het zwembad zullen 
door de mensen van OdiSport tal van 
evenementen worden georganiseerd. 
Daar komen we nog uitgebreid op 
terug. Belangrijk is te weten dat het 
zwembad Dampegheest weer open 
gaat en, zoals verwacht, voor vele 
jaren open zal blijven. Om de accom-
modatie zwembad Dampegheest 
financieel voor de komende jaren te 
ondersteunen zijn speciale vrienden 
nodig. Vrienden die we als stichting 
“Vrienden van Dampegheest” zullen 
gaan benaderen. Voor deze vrienden 
wordt een “Vriendenpas” gemaakt 
waarmee honderden euro’s kassakor-
ting verkregen kan worden  in binnen- 
en buitenland.

Verder gaan we de volgende mogelijk-
heden aanbieden:
1.  Ambassadeur, een ambassadeur 

draagt minimaal 250 euro bij en 
krijgt daarvoor tal van privélegers 
zoals, één overnachting (inclusief 

Geslaagde dansdemonstratie TIOS

deren voor Kinderen en Carly Rae Rep-
sen. De groep 6+7+8 deden eerst een 
moderne dans op Turning tables van 
Adele en later een echte swingende 
showdans (Hot Honey Rag) uit de mu-
sical Chicago. 
Sinds dit jaar zijn er 2 breakdance 
groepen onder leiding van Falco de 
Graaf. In de eerste Breakdance de-
monstratie werd eerst een show ge-
geven door de beginners op Mind 
your Madders van Chiddy Bang. Vlak 
daarna kwam er een groepschoreo 
Breakdance show van de gevorderde 
breakdancers op een eigen remix. 
Later in de demonstratie barstte een 
echte Breakdance battle los op The 
black eyed Peas ft James Brown.

Limmen – Afgelopen zondag 27 januari 2013 gaven alle groepen van 
Streetdance en Breakdance samen met een Zumba groep van TIOS 
Limmen een zeer geslaagde dansdemonstratie in Sporthal de Entery 
te Limmen. 

Dank aan alle inwoners 
van Limmen

dat staat vast dankzij uw genereuze 
giften! Mede namens het Sint Nico-
laas-comité,
vriendelijke groet,
Sinterklaas en al zijn zwarte pieten

Bovenste rij: Dinant Dijkhuis, penningmeester, in het midden wethouder Bert Meijer, Gemeen-
te Castricum en rechts Marco Snel, secretaris. linksonder Notaris Gerard van Leersum van 
Winter van Leersum Notarissen te Heiloo en rechtsonder John Vermolen, voorzitter.

Zwembad Dampegheest 
Limmen gered!

ontbijt) voor twee personen in 
een luxe Fletcher hotel naar keuze 
in binnen- of buitenland, of één 
overnachting in het luxe Hotel het 
Oude Raadhuis te Castricum (in-
clusief ontbijt) voor twee perso-
nen. Deze overnachting voor twee 
personen is, binnen afgesproken 
termijn, overdraagbaar en kan wor-
den geschonken aan bijzondere re-
laties of familie.

2.  Lid van “de Club van 100”, een lid 
van de club van 100 draagt mi-
nimaal 100 euro bij en wordt re-
gelmatig uitgenodigd voor busi-
ness bijeenkomsten die door het 
bestuur worden georganiseerd. 
Daarnaast krijgen beide ook de 
“Vriendenpas” welke recht geeft 
op tal van kortingen in binnen- en 
buitenland.

3.  Vrienden van Dampegheest. Vrien-
den van Dampegheest kunnen voor 
€ 19,95 een pas “Vrienden van Dam-
pegheest” kopen waarmee honder-
den euro’s korting kunnen krijgen 
in binnen- en buitenland. Tevens 
zullen wij de lokale ondernemers 
vragen hier aan mee te doen om 
de accommodatie Dampegheest te 
ondersteunen. 

In totaal zullen we als stichting 
“Vrienden van Dampegheest” een be-
drag van om en nabij de 30.000 euro 
jaarlijks bijeen moeten halen om de 
accommodatie Dampegheest open te 
kunnen houden.

De oprichting van het Stichting 
“Vrienden van Dampegheest” is mede 
mogelijk gemaakt door het kosteloos 
optekenen van de benodigde stukken 
door mr Gerard van Leersum van Win-
ter van Leersum Notarissen te Heiloo.

Forte Kinderopvang organiseert op 
dinsdag 12 februari om 20.00 uur de 
gratis lezing “De breinontwikkeling 
van kinderen”. De lezing wordt gege-
ven door Betsy van de Grift, deskun-
dige op het gebied van de ontwikke-
ling van het kinderbrein. De lezing 
vindt plaats bij BSO de Boomhut –
Sokkerwei 6- te Castricum. Hierbij is 
iedereen welkom die meer wil weten 
over factoren die van invloed zijn op 
de ontwikkelingsfases van het kinder-
brein.
De lezing “De breinontwikkeling van 
kinderen” gaat in op hoe we de ken-
nis over de ontwikkelingsfases kun-
nen toepassem bij het beter begrij-
pen, opvoeden en onderwijzen van 
kinderen. Want welke invloed heeft 

de reactie van een ouder of verzorger 
van een kind op de verbindingen in de 
kinderhersenen? Wat is de invloed van 
het speels of juist schools leren op het 
brein? Wat zijn de verschillen in de 
ontwikkeling tussen een jongens- en 
meisjes kinderbrein? En wat zijn de 
‘zorgen rond het kinderbrein’: wan-
neer noem je iets nou een afwijking 
en wat kun je eraan doen? Al deze 
vragen worden in de lezing nader toe-
gelicht.

De lezing wordt gegeven door Betsy 
van de Grift, deskundige op het ge-
bied van het kinderbrein. Zij heeft 
veel ervaring met de toepassing van 
deze kennis in de gezondheidszorg, 
de jeugdzorg en de kinderopvang. 

Met haar laatste twee boeken “Kin-
derkoppie” en “HOERA! Het is een jon-
gen/meisje” maakte zij de kennis over 
de ontwikkeling van het kinderbrein 
toegankelijk, en levert zij strategieën 
voor genderbewust opvoeden.

Geïnteresseerden voor de lezing kun-
nen zich opgeven via het inschrijffor-
mulier op www.fortekinderopvang.
nl (Ouderavond onder “Over Forte”), 
via info@fortekinderopvang.nl of via 
telefoonnummer 0251 - 658058. Intro-
ducés zijn bij deze lezing van harte 
welkom! Het spreekt misschien voor 
zich, maar het is niet de bedoeling dat 
kinderen meegaan naar deze avond.

Forte Kinderopvang organiseert gratis lezing: 

‘ De breinontwikkeling 
van kinderen’

Biologische kip
930 gram

Plofkip
2.350 gram

Het best bewaarde supermarktgeheim

95% van alle kip in de supermarkt is plofkip.
Zo’n dier kan soms nauwelijks meer lopen.

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

 Rijksweg 102, 1906 BK  Limmen
T 06 21 22 19 15  E gtool@hypotheekshop.nl
W www.hypotheekshop.nl//amsterdam/zuid       

Dé makelaar van Limmen!
Heeft u (verkoop) plannen? Bel dan met Rietveld Makelaars voor een 
gratis waardebepaling en Erik Nieman komt bij u langs. Ook voor advies bij 
het aankopen van een woning of als u een taxatierapport nodig heeft.

Ons team!

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek inzake uw financiële mogelijkheden?
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?

Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:

RIETVELD
M A K E L A A R S
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Erik Nieman Gerard Tool

Rock around

Limmen
de Burgerij 16

maart
rockaround nlinfo rockaround.nl

075-7112820

kaarten:
vvk   €  12,50
deur €   15,-

ROCK ‘N
 RO
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BOOGIE W
OOG

IE

BLUES

HET TUINCENTUM BIJ U IN DE BUURT !

Voor de hobby-tuinders ligt onze
GRATIS VOORJAARSGIDS KLAAR!

In de maand februari

op onze groente-en bloemzaden,
  pootaardappelen en plantuitjes.

VOORJAARSKRIEBELS ??VOORJAARSKRIEBELS ??

15% KORTING15% KORTING


