
voor Limmers, door LimmersLOV
De krant van Ondernemend Limmen                                                                                   februari 2017 

In de laatste LOV krant (Kerstmis 
2016) konden wij al berichten dat Jill 
is genomineerd voor de Beauty Award 
2017, een zeer prestigieuze prijs, die je 
niet zo maar in de wacht sleept. Er zijn 
voor deze regio (heel groot) drie geno-
mineerden en Jill zal er alles aan doen 
om op de eerste plaats te eindigen.
Er is inmiddels op 18 januari jl. een 
jurydag geweest; elke genomineerde 
werd uitgebreid geinterviewd door de 
jury. Een hele spannende, maar vooral 
ook leuke dag.
De jury heeft de inzending en de be-
vindingen van de mystery guest goed 
doorgelezen en heeft Jill hier veel vra-
gen over gesteld..
Op maandag 10 april a.s. zal dé win-
naar uiteindelijk tijdens een groot 
gala bekend worden gemaakt. Het 
worden voor Jill dus nog spannende 
weken.
Maar u kunt Jill helpen: stem op haar, 
en op haar schoonheidssalon Mo-
ments.
Als u in de advertentie hiernaast kijkt, 
ziet u niet alleen een nu al stralende 

STEM OP MIJ!
GA NAAR WWW.BEAUTY-AWARD.NIJGH.NL/STEMMEN.17 

Jill, maar bovenaan staat hoe gemak-
kelijk u de stem op haar kunt uitbren-
gen. Ook uw stem telt en is uiterst be-

Wat is de waarde van 
mijn woning in 2017 ?
Dit is één van de lastigste vragen waar 
u tegenaan loopt als uw huis wilt ver-
kopen. De waarde van uw woning is 
namelijk afhankelijk van een groot 
aantal factoren.
Er zijn veel manieren om erachter te 
komen wat de waarde van uw woning 
is. Zo zijn er talloze sites -en tegen-
woordig zelfs apps-  te vinden op het 
internet: de ene site leidt u door een 
standaard programma en genereert 
na 5 minuten een waarde, de ander 
stuurt u naar een zogenaamde “onaf-
hankelijke” makelaar die vervolgens 
contact met u gaat opnemen voor een 
“vrijblijvende offerte”. 
Ook kan de zogenaamde WOZ-be-
schikking uitkomst bieden. Iedereen 
die op 1 januari huiseigenaar is binnen 
de gemeente Castricum heeft eind 
januari van dit jaar een WOZ-beschik-
king gekregen. De WOZ waarde van 
uw woning als mede een taxatiever-
slag zijn eenvoudig opvraagbaar en te 
verkrijgen via de eigen gemeentesite 
door het invoeren van uw eigen DiGiD 
inlogcode. 
De WOZ-beschikking is echter een 
momentopname en 
heeft als peildatum 1 
januari 2016.
Om erachter te komen 
wat de waarde van 
uw woning is in de 
huidige markt biedt 
Rietveld Makelaars u 

een gratis waardebepaling aan. Deze 
geeft u inzicht in de marktwaarde én 
kan bepalend zijn voor een eventuele 
verkoopstrategie. Rietveld Makelaars 
kijkt hierbij naar tal van factoren die 
waarde bepalend kunnen zijn. Zo 
kijken we naar vergelijkbare huizen 
in het marktgebied, type woning, 
ligging van de woning, staat van de 
woning en het huidige aanbod. De 
huizenmarkt is namelijk continue in 
beweging en de waarde van uw wo-
ning ook. Rietveld Makelaars is dage-
lijks actief in deze markt en hebben 
dus een uitstekend inzicht in de actu-
ele waarde van uw woning.

Maak daarom een afspraak met één 
van onze makelaars en bel ons op 072 
-505 14 64 of stuur een e-mail naar 
info@rietveldlimmen.nl

Tip: een waardebepaling, WOZ be-
schikking of taxatie kan tevens een 
rentebesparing bij uw bank opleveren. 
Vraag Gerard Tool voor nader financi-
eel advies, 072 – 74 33 743  of stuur een     
e-mail naar gerard@gerardtool.nl

Limmen - Zaterdag 18 maart is het zover. Iedereen wordt uitgenodigd 
om een kijkje te komen nemen in het prachtige gezondheidscentrum 
te Limmen. Om 10.00 uur wordt de open dag officieel geopend door 
dhr. D.J. Hofstee (orthopedisch chirurg in het Noord West Ziekenhuis) 
die een presentatie zal geven over artrose. Op deze dag kunt u ken-
nismaken met de veelzijdigheid van het gezondheidscentrum. U kunt 
overal binnenlopen en deelnemen aan de diverse workshops en le-
zingen die worden gehouden. De dag duurt tot 16.00 uur en iedereen 
wordt verzocht zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen.

Zaterdag 18 maart a.s. van 10.00 tot 16.00 uur

Open Dag van de Zorg in 
Gezondheidscentrum Limmen

De redactie van de LOV krant inter-
viewt Ruud Donker van Fysiotherapie 
Donker, Waal en Hilbers, één van de 
initiatiefnemers van deze dag: "Ruud, 
vertel ons eens wat meer over het hoe 
en waarom van deze dag?"
“We vonden het een leuk initiatief om 
op deze dag (week) van de zorg ons 
als gezondheidscentrum weer eens te 
presenteren. Er is na de opening, nu 
al weer 4 jaar geleden, het nodige ge-
beurd. Nieuwe medewerkers, nieuwe 
diensten en dit  naast nieuwe ontwik-
kelingen.

Op deze dag zullen de medewerkers 
workshops, lezingen en activiteiten 
aanbieden waar u zich voor kunt aan-
melden. Let op: het bekende vol=vol is 
van toepassing.
Naast het beantwoorden van al uw 
vragen ziet u hier een overzicht van 
wat er zoal te doen is:

(zie verder pagina 3)

Superaanbieding bij Installatiebedrijf Jak

Tien jaar garantie
op een nieuwe ketel!
Een cv-ketel is het gehele jaar in be-
drijf, 24 uur per dag. Hierdoor kunnen 
onderdelen slijten/lekken of is de ke-
tel niet meer goed afgesteld en gaat 
het rendement van de ketel hard ach-
teruit. Periodieke controle is dan ook 
geen overbodige luxe!

Superaanbieding
Wie nu zijn ketel laat vervangen voor 
een Remeha wandketel, ontvangt tot 

31 maart, GRATIS 10 JAAR GARANTIE op 
alle vitale onderdelen i.c.m. een on-
derhoudsabonnebij Installatiebedrijf 
Jak.
Wij  hebben ruim 25 jaar ervaring met 
het onderhoud en service aan gastoe-
stellen. Bovendien hebben wij een ei-
gen storingsdienst die men ‘s-avonds 
en in de weekenden gewoon kan bel-
len. Bel voor een afspraak: tel. 072-
5051405 of mail: mail@jak-limmen.nl

Dames- Heren & Kinderen

06 288 655 09
Kerkweg 42 Limmen

It giet oan... 
Zouden ze in Friesland zeggen. Alhoewel het nog winter is, 
zijn wij al weer geruime tijd bezig met de voorbereidingen 
voor de 65e editie van de bloemendagen Limmen! Dit jaar 
van 6 t/m 10 mei 2017.

Zie verder op pagina 9

Jill van der Velden bij de finalisten!
langrijk voor Jill: STEM! Zij heeft het 
meer dan verdiend! Alvast hartelijk 
dank namens Jill.

Ga naar www.beauty-award.nl/publieksprijs  (en kies nr. 17)
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Rijksweg 50 - 1906 BJ  LIMMEN - Tel. 072 - 505 3066
E-mail: info@autobedrijfkaandorp.nl

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

• GRATIS LEENAUTO OP AFSPRAAK

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

Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

Bouwbedrijf  C.  Bos  bv  
www.bouwbedrijfcbos.nl
Liefde voor Bouwen 

•  Loodgieter- 
werkzaamheden

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

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

	
	
	
	

“Mijn	hart	woont	elders”	
Een	theatrale	vertelvoorstelling	

door	verhalenvertellers	Pauline	Seebregts	&	Gottfrid	van	Eck	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
In	deze	voorstelling	staan	waargebeurde	verhalen	centraal	van	

twee	vluchtelingen,	Mounir	uit	Syrië	en	Ayisha	uit	Ethiopië/Eritrea.	
	

Ze	ontmoeten	elkaar	toevallig,	ergens	in	een	wachtkamer	in	Nederland.	
Tijdens	het	lange	wachten	vertellen	ze	elkaar	hun	verhaal.	Ze	delen	

wanhoop	en	angst,	maar	ook	hoopvolle	momenten.	
	

Wat	maakt	dat	mensen	ergens	‘vreemd’	of	’thuis‘	zijn?		
Wat	leeft	er	in	het	hart	van	de	ander?	Waar	woont	hun	hart?	

		

Zondag	5	maart	2017	om	16.00	uur 
Protestantse	Kerk	te	Limmen	

Zuidkerkenlaan	25	
	
	

De	toegang	is	gratis. Bij	de	uitgang	kunt	u	een	vrijwillige	bijdrage	geven. 
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Snel en betaalbaar je rijbewijs?

DICXRIJSCHOOL.NL
iTheorie-cursus Gratis • Gebruik motorkleding Gratis

Bel nu 06-506 484 99

Sinds 2009 organiseert DICX motorreizen 
in samenwerking met Zonvaart Reizen, 
elk voorjaar, een rijvaardigheids- en berg-
training in Duitsland. Hierbij zijn inmid-
dels vele prachtige ritten gemaakt door 
o.a. de Eifel, Moezel en Sauerland.

Ook in 2017 wordt er van zaterdag 6 t/m 
dinsdag 9 mei, weer een geweldige door 
ervaren instructeurs begeleide 4-daagse 
motorreis georganiseerd in het prachtige 
gebied van het Duitse Sauerland.

De heen en terugreis gaan voor een be-
langrijk deel over binnenwegen, zodat 
u optimaal kunt genieten van de omge-
ving op weg naar de eindbestemming 
en daarna volop kunt genieten van twee 
dagen rijden door dit prachtige gebied 
met haar vele bochten. Een prachtige 
motortour onder begeleiding van ervaren 
motorinstructeurs, door het glooiende 
gebied van het Duitse Sauerland.
 
De reis betreft vier dagen en drie over-
nachtingen op basis van halfpension in 
een zorgvuldig geselecteerd motorrij-

ders-hotel, met een zeer goede keuken 
en gezellige bar! Hier zullen we aan het 
einde van de dagelijkse rit, onder het 
genot van een drankje en een heerlijke 
maaltijd gezellig samen nagenieten van 
een prachtige motordag.

Maatwerk
Naast de begeleide groepsmotorreizen 
kunt u natuurlijk ook individuele volle-
dig verzorgde motorreizen op basis van 
halfpension reserveren. Bijvoorbeeld 
voor kleinere groepen of alleengaande 
motorrijders die er graag op uit trekken 
zonder verplichtingen.

Neem voor meer informatie contact met 
ons op: 06 506 484 99.

Evenals voorgaande jaren, organiseert DICX motorrij-
school ook dit voorjaar weer tweemaal een bochten-
training op het politie-instructie circuit van Lelystad. 
De instructeurs van DICX motorrijschool zorgen ervoor 
dat je in het nieuwe motorjaar goed voorbereid van 
start kan gaan.

Deze training biedt je een ideale kans om onder bege-
leiding van ervaren KNMV gecertificeerde instructeurs, 
je bochtentechniek op een hoger peil te brengen. Deze 
2 uur durende training waar je op je eigen motorfiets 
aan deel kan nemen zal worden vooraf gegaan door een 
briefing en theoretische uitleg.

Tijdens deze training die gegeven wordt door de KNMV 
gecertificeerde motorrij-instructeurs Dick Sassen en 

DICX Sauerland motorreis
Bochtentraining DICX motorrijschool

Willem Zevering, zal het accent liggen op kijktechniek 
en instuurpunten. Er wordt gewerkt in verschillende 
groepen van verschillende nivo’s, waarbij iedereen op 
zijn eigen nivo kan werken aan zijn of haar motor-rij-
vaardigheid.

Door de grote verscheidenheid aan bochten op het cir-
cuit, is dit een zeer aan te bevelen training voor elke 
motorrijder. De data van deze trainingen zijn vrijdag 14 
april en vrijdag 19 mei 2017.

Deze training duurt van 15.00 tot 17.00 uur en de kos-
ten van hiervan bedragen € 90,- p.p, Meer info, of aan-
melden kan via info@dicxrijschool.nl.
 

Wil je mee 
doen?

Wacht dan 
niet te lang 
want vol 
is vol !!

In deze theatrale vertelvoorstelling staan waargebeur-
de verhalen centraal van twee vluchtelingen, Mounir 
uit Syrië en Ayisha uit Ethiopië/Eritrea. 
Ze ontmoeten elkaar toevallig, ergens in een wachtka-
mer in Nederland. Tijdens het lange wachten vertellen 
ze elkaar hun verhaal. Ze delen hun verscheurdheid en 
verlangen. Maar ook vertellen ze over hun bijzondere 
evaringen en de hoopvolle verhalen die ze hoorden als 
kind. 
Wat leeft er in het hart van de ander? Wat maakt dat 
mensen ergens ‘vreemd’ of ‘thuis’ zijn? Waar woont 
hún hart? Een verhaal dat raakt in het hart.
Lichtvoetigheid en diepgang, humor en wijsheid type-
ren de producties van Pauline Seebrechts en Gottfrid 

‘Mijn hart woont elders’
met Pauline Seebregts en Gottfrid van Eck

Geslaagde TIOS Limmen Dansdemo

van Eck. Dit maakt ‘Mijn hart woont elders’ een beleve-
nis die raakt en inspirteert!
Zondag 5 maart om 16.00 uur in de Protestantse Kerk 
aan de Zuidkerkenlaan te Limmen. De toegang is gratis 
(bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven).

Limmen – Afgelopen zaterdagavond 28 januari 2017 
hielden de Streetdance, Dancehall en Breakdance groe-
pen van TIOS Limmen een geslaagde dansdemo in een 
goedgevulde sporthal de Bloemen. Dit keer kwam het 
samenspel tussen de dansers sterk naar voren kwam 
binnen elke dansgroep. 

De jongste Streetdancers o.l.v. Denise vd Putten leren 
dit jaar Hiphop dansstijl. Hun 1e dans was een vrolijke 
dans op ‘Cake by the Ocean’. Maar in hun 2e dans op 
‘Grown Woman’ waren ze op hun best met een mooi 
strakke uitvoering. Hier kon je echt zien dat ze weer in 
hun dansen gegroeid waren.

De voortgezet onderwijs dansgroepen o.l.v. Richella 
Uhlenkamp gaan zich helemaal richten op Dancehall-
stijl. Deze dansstijl wordt vaak gedaan op raggamuffin-
muziek of op Afrikaanse muziek. Beide VGO-dansgroe-
pen lieten strakke uitgevoerde choreografie zien in alle 
dansen met een sexy ondertoon. Ondanks dat hadden 
de dansen een zeer snelle ritme, waarbij er ook flink 
aan de work-out van de meiden werd gewerkt. Als ver-
rassing was er een gezamenlijke dans op ’Chromewine’ 
van RDX, waarin beide groepen in spiegelbeeld een 
soort battle van elkaar dansten. 

Sinds dit seizoen heeft TIOS 4 Breakdance groepen, die 
o.l.v. Falko de Graaf staan. Ze begonnen ieder met een 
gezamenlijke choreografie, waarna elke breakdancer in 
de battle zijn/haar vette, coolste move liet zien. 

Voor groep 1 (beginners) was dit hun allereerste op-
treden en dat vonden ze superspannend. Maar met 
hun stoere coole moves stalen ze de harten van het 
publiek. Groep 2 (semi-gevorderden) lieten juist zien 
dat ze gegroeid waren in hun eigen gemaakte moves. 
Groep 3 (gevorderden), zijn het meest fanatiek in hun 
dansen en hun battles. Maar juist deze jongens lieten 
een mooi samenspel in hun battles zien, waarbij ze als 
acrobaten hun show maakten. Als laatste van de show 
liet groep 4 (15+ jr), de meest ervaren breakdancers 
zien dat Breakdancers ook heel goed synchronisch 
kunnen dansen in hun choreografie naast hun onna-
volgbare moves in de battles.

Als extra kregen was er dit keer een turndemonstratie 
o.l.v. Caroline Welboren. De jonge talenten van TIOS 
lieten een mooi synchroon springshow zien op de 
trampolines.
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‘BABY VAN DE 
MAAND’L I M M E R  K R O O S T

Luc Kaandorp
– Geboren op 14 december 2016–

Zoon van Rick Kaandorp en Annet Kager

Sam Lucy Seignette
– Geboren op 13 december 2016–

Dochter van Rik Seignette en 
Stefanie Admiraal

Yara Borst
– Geboren op 28 december 2016–

Dochter van Erik en Heidy Borst,
zusje van Luna.

Bobbie Metzelaar
– Geboren op 30 december 2016–

Dochter van Remco Metzelaar en 
Stacey Nuijens, zusje van Tess

Isabel Josje Hes
– Geboren op 16 januari 2017 –

Dochter van René Hes en Suzanne Hes-
Valkering

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 Isabel Josje Hes ‘Baby van de maand’ geworden. Voor deze ‘Baby van de maand’ stelt Studio Welgraven een LOV-waardebon 
van 50 Euro beschikbaar en deze kan de winnaar, op vertoon van deze krant en het geboortekaartje, in ontvangst nemen op de studio aan 
de Schipperslaan 9 in Limmen!

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

De rubriek L immer Kroost
is  powered by

studiowelgraven.nl

Het is nog volop winter, maar het 
voorjaar komt eraan! We beginnen 
met de grote schoonmaak en krijgen 
zin in verandering! 
Soms kun je wat hulp gebruiken om 
kleine veranderingen door te voeren. 
Afgelopen oktober kon je voor het 

Vanaf 10 weken is iedere baby wel-
kom bij Kits Oonlie. De eerste peri-
ode wordt zoveel mogelijk het ritme 
van thuis gevolgd. Dit houdt in dat 
de medewerkers het voeding- en 
slaapschema’s aanhouden zoals de 
kinderen dat thuis gewend zijn. Zodra 
een kindje hieraan toe is, zal het lang-
zamerhand de dagindeling van Kits 
Oonlie gaan volgen.

Voor de allerkleinsten is het belang-
rijk dat zij zich veilig voelen. De me-
dewerkers van Kits Oonlie zorgen 
hiervoor door de kinderen niet alleen 
te verzorgen, maar door ze te knuffe-
len, schootspelletjes te doen, liedjes 
zingen en door ze de wereld om zich 
heen te laten ontdekken. Als de kin-

Het is alweer twee jaar geleden dat 
Carnavalsvereniging de Uylenspieg-
hels is uitgezwaaid..

Nu hebben wij geen ambitie om een 
nieuwe vereniging te starten maar 
het lijkt ons wel leuk om een feest 
voor Limmen te organiseren met als 
motto liever dichtbij huis dan heel 
naar Brabant... Verkleed mag natuur-
lijk en lekker gek doen ook maar het 
hoeft niet.

Vrijdag 17 februari vieren wij kinder-

Aandacht voor de allerkleinste
bij Kinderopvang Kits Oonlie

deren iets ouder zijn, leren ze de kin-
deren gezamenlijk te eten aan tafel en 
wordt er meer variatie aan activiteiten 
aangeboden en mogen ze af en toe 
een kijkje nemen op de peutergroep. 
Wilt u een keer komen kijken op het 
kinderdagverblijf in Limmen, neem 
dan gerust contact op met de centrale 
administratie, 072-5323576.

Carnaval in de Burgerij
carnaval in samenwerking met de 
school. Natuurlijk zijn ouders/ verzor-
gers/ opa’s en oma’s van harte wel-
kom om te komen kijken. De tijd gaat 
in overleg met de school.

Zaterdag 25 februari speelt er live 
muziek van “de Nachtzusters”. Zij 
hebben een breed repertoire veelal 
van Nederlandse artiesten. Een gezel-
lige feestavond! Entree voor de avond 
bedraagt € 5,- Vanaf 21 uur is de zaal 
open.

Zondag 26 februari zijn wij open voor 
jong en oud. Een middag waar de ge-
hele familie welkom is om een feestje 
te vieren samen met DJ; Jo van de 
VRO. Jo draait op alle grote festivi-
teiten van de Noord kop!! Nu in Lim-
men gegarandeerd feest! Vanaf 14 uur 
zijn wij open, gratis entree. Wij geven 
prijzen weg voor het leukst verklede 
kind onder de 8 jaar, 8 jaar en ouder 
maar ook de leukst verklede familie 
of groep!

Kijk voor meer informatie over de Bur-
gerij op www.deburgerij-limmen.nl

Maandelijkse KVG avond op 15 febru-
ari, aanvang 20.00 uur in de Burgerij.
Op deze avond komt de heer Jaap 
Hartog, als ambasadeur, het een en 

Programma K.V.G. Limmen
ander vertellen over Stichting KNGF 
geleidenhonden. Kosten leden: € 3,-, 
introducés: € 4,- Heeft u vragen? Ons 
mailadres is: kvglimmen@gmail.com

In 2009 startte een aantal doorge-
winterde jazzmuzikanten een band. 
De naam van de band is afgeleid van 
de beroemde danszaal in New York 
‘The Savoy Ballroom’. Hier werd zowel 
zwart als blank publiek toegelaten, 
iets wat in die tijd niet gebruikelijk 
was. De naam past goed bij de band 
omdat de leden er -ondanks het ver-
schil in karakter en klank- een mooi 
geheel van kunnen maken. Het re-

•  Acupunctuur: stoppen met roken 
en algehele kennis making.

•  In de apotheek kunt u de routing 
van medicijnen  meemaken. 

•  De Bloei diëtetiek: meet uw  li-
chaam samenstelling en doet voor 
de kinderen een stop lichten en sui-
kerspel.

•  De huidzorg van Saskia Groot speelt 
in op uw vragen en zal uw huid op 
rare plekjes nakijken. 

•  De Limmer huisartsen zullen o.a. 
uw cholesterol meten.

•  ”Mensendieck” biedt een workshop 
levende ontspanning aan; later een 
workshop: ademhaling en houding 
en in de middags het (eigen) inner-
lijke krachtenspel. 

•  Oogzorg maakt netvlies foto’s, 
doet sterkte metingen en maakt 
een pasbril voor kinderen. 

•  Logopedie doet een slik en articula-
tie screening. 

•  Psychologie heeft voor u een mind-
fulness workshop in petto en geeft 
info over EMDR. 

Open dag Gezondheidscentrum 
Limmen (vervolg van voorpagina)

•  Tandarts Blom laat u zelf eens bo-
ren in een gebitsmodel!

•  De zeer recent in het pand getrok-
ken verloskundigen van praktijk 
”Stralend” stellen zich aan u voor. 

•  De VIVA zorg  zal uw bloeddruk  
kunnen meten. Verder zullen ze in 
ieder geval specifieke informatie 
over dementie geven.  

•  De fysiotherapie zal, in aansluiting 
op hetgeen D.J. Hofstee heeft ver-
teld,  laten zien en vertellen wat de 
mogelijkheden allemaal nog zijn op 
therapeutisch gebied, indien u lijdt 
aan artrose! Kinderfysiotherapeut 
Elbert Munck heeft een behendig-
heidparcours voor de kinderen uit-
gezet!

Er zijn naar verwachting ook een paar 
kraampjes aanwezig met artikelen die 
aan de zorg gerelateerd zijn. 
Dus een gevarieerd en mijns inziens 
interessant programma!

Hoe is het gezondheidscentrum in 
Limmen eigenijk ontstaan?
Hierin is Rob Blom een sleutelfiguur 
geweest. Hoe het allemaal precies is 
gegaan zou hij je beter kunnen vertel-
len, maar hij heeft in eerste instantie 
de huisartsen erbij betrokken en sa-
men met hen  de rest van de mensen 
in de zorg benaderd. Hij zag de poten-
tie van het Centrum in en heeft dat 
anderen ook doen inzien!

Zijn alle plaatsen nu bezet en is er ver-
loop in het aanbod van zorg?
Er is nog een klein beetje ruimte! Het 
verloop ontstaat vooral door de be-
zuinigingen die de zorg elke keer weer 
opnieuw treffen. 

Helpen jullie ook mensen van buiten 
Limmen en zijn er wachtlijsten?
Mensen van buiten Limmen zijn na-
tuurlijk ook zeer welkom. Diversen 
hebben de weg naar het Gezond-
heidscentrum ook al gevonden. Alles 
onder een dak. Korte lijnen en wacht-
lijsten. Gemak dient de mens.

Is iedereen welkom op de Open Dag?
Natuurlijk. Iedereen is van harte wel-
kom. Ook aan de kinderen is gedacht. 
Een kleurwedstrijd en diverse activi-
teiten zijn voor hun georganiseerd. 
Kijk rond, doe mee en schroom niet 
om uw vragen te stellen. Nu kan het! 
De koffie, thee en limonade staat 
klaar!

Limmen mag trots zijn op zijn 'eigen' 
gezondheidscentrum. Een perfecte 
plek waar zorg en welzijn samenko-
men en voor iedereen makkelijk toe-
gankelijk. Zet 18 maart in uw agenda 
en kom langs en maak kennis met de 
veelzijdigheid. Kijk ook op pagina 4 
van de LOVkrant voor meer informa-
tie.

eerst kennis maken met flitsadviezen 
bij Huisvanbinnen. Daar was duide-
lijk behoefte aan en daarom starten 
we met ingang van zaterdag 4 maart  
met een maandelijkse flitsadviesdag 
op IEDERE 1e zaterdag van de maand. 
Melanie Lamers heeft veel ervaring 

met het geven van korte adviezen 
op beurzen en in bouwmarkten. Heb 
jij een korte woonvraag? De flitsad-
viezen kosten €1,= per minuut voor 
maximaal 30 minuten. Koffie thee en 
iets lekkers staat de hele dag voor u 
klaar. We maken er gezellige woonda-
gen van! 

Schrijf je nu in via melanie@huisvan-
binnen.nl of loop de winkel binnen 
om een afspraak te maken.

Maandelijkse flitsadviesdag 
bij Huisvanbinnen

pertoire van de band is zeer breed; er 
wordt aandacht besteed aan bekende 
en minder bekende songs uit onder 
andere het American songbook en 
er worden ook eigen arrangementen 
gespeeld van nummers van o.a. The 
Beatles, Sting en Shirma Rouse. De 
nummers behouden hun betekenis, 
maar worden soms in een andere 
vorm, tempo of sfeer neergezet zodat 
er een verrassend effect ontstaat. 

De band past zich qua volume en re-
pertoire aan de locatie en gelegenheid 
aan. Niets hoeft, maar meezingen 
mag! Dansen ook!
De toegang is vrij, maar U kunt ons 
steunen door lid te worden voor  € 7,-  
per persoon voor het gehele jaar. 

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

Zondag  19 februari 2017 vanaf 16.00 uur

Savoy Jazzband in Vredeburg
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Uitvaartverzorging

U kunt mij 
dag en nacht 

bereiken
072-5055740

0f 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Yvonne van Ophuizen

persoonlijke 
 met stijl en respect

Yvonne van Ophuizen
Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

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

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Op deze dag "open huis" in het Gezondheidscentrum Limmen.

Om 10.00 uur wordt de dag geopend door een presentatie van:

de heer D.J. Hofstee (orthopedisch chirurg in het Noord West Ziekenhuis)

met als thema: ARTROSE. 

Vanaf 10.30 uur kunt u gedurende de dag tot 16.00 uur deelnemen 

aan diverse workshops, luisteren naar informatie/lezingen, rond kijken etc.. 

Tevens is het de bedoeling dat er een aantal standhouders 

vertegenwoordigt zijn op het gebied van de zorg.  

“open dag van de zorg”

18-03-2017

De onderstaande medewerkers presenteren zich:

• Acupunctuur Sanja

• De apotheek

• De Bloei (di‘tetiek)

• De Limmer Huisartsen

• Psychologie praktijk Limmen

• Verloskundigenpraktijk Stralend

• Fysiotherapie Donker,Waal en Hilbers

• Natuurlijk lichaamskracht/Mensendieck Limmen

• Oog zorg Limmen

• Tandarts Blom

• De wijze van Leren

• Logopedie

• Viva zorg 

Ook belangrijk! Op de open dag is er ook gedacht aan de kinderen!

■  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

www.appelenbeers.nl... Je droomhuis
realiseren met een
hypotheek op maat!

De Drie Linden 4, 1906 EM  Limmen
Tel.: 072 505 48 78   |  info@appelenbeers.nl

appel
beers.
appel
beers.
appel
beers.
appelappel

072 5055220  -  info@deburgerij-limmen.nl 
www.deburgerij-limmen.nl 

Heeft u iets te vieren?
Of zoekt u een sfeer-
volle vergaderlocatie

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

www.dibolimmen.nl

072-505 27 24
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen
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Al meerdere malen was ik aanwezig 
op een middag georganiseerd door de 
Zonnebloem, soms in samenwerking 
met St. Oud Limmen of met de Lim-
mer Plankeniers. 
Deze keer was het dus de Kerstoch-
tend met prachtige zang van Joke Oud 
en daarna nog een Kerstboodschap 
door Pastor J. Olling met als thema 
,,Er zit muziek in”. De ochtend werd 
afgesloten met een heerlijke lunch. 
Hoe dit alles financieel mogelijk ge-
maakt wordt, werd uiteengezet door 
de penningmeester Dhr. C. Kroone. 

Kerstochtend Zonnebloem
De Zonnebloem wordt gesponsord 
door Limmer bedrijven, particulieren 
en ook de Loterij op de Limmer jaar-
markt is een belangrijke bron van in-
komsten.
Bij alle bijeenkomsten krijg je altijd 
koffie of thee met wat lekkers erbij 
en na afloop een borreltje en dit maal 
dus een lunch. Graag wil ik de spon-
sors, het bestuur en alle vrijwilligers 
die hieraan meewerken hartelijk be-
danken voor hun inzet, hier kan Lim-
men trots op zijn.

T. Zonneveld

Stichting Oud Limmen

Wie-O-Wie!!
Wie herkent deze jeugdleden van de Limmerse IJsclub ? Deze foto is genomen in december 1995 van het jeugdschaatsen op 
ijsbaan De Meent. Weet u het? Wij nog niet!
 
Reacties graag weer naar: oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig langs op maandagochtend van 10.00 - 12.00 uur, of 
maandagavond van 19.00 - 21.00 uur. Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar.
 
Op de vorige foto voor het parochiehuis Sint Maarten zijn een paar reacties binnengekomen. Martin Punt gaf enige uitleg 
over de vlag (Patronaat)  wat de betekenis hiervan inhield. Stella Glorie uit Australië meende haar vader op de foto te her-
kennen, zij dacht dat de foto begin jaren ‘30 is genomen. Rick Glorie zag ook enige herkenning. En op de foto was ook Kees 
Erkamp herkend door Albertina Vos. Allen bedankt voor de leuke reacties.

Koningsdag, oranje verjaardagsfeest 
voor heel Limmen
De verjaardag van Koning Willem 
Alexander zal in Limmen dit jaar weer 
worden gevierd in het Park aan de 
Vuurbaak. De Stichting Oranjefeest 
Limmen bouwt het park om tot een 
feestgebied waar alle mensen van 
klein tot groot samen deze feestdag 
kunnen vieren. We hopen natuurlijk 
onder een lentezonnetje te genieten 
van de leuke, nieuwe opblaaskaste-
len, en een heuse oranjelimonade 
fontein. ’s Morgens biedt de traditi-
onele fietstocht de deelnemers weer 
een blik op plekjes waar je gewoonlijk 

niet langskomt. Langs de bloeiende 
bermen en weiden is dit tochtje een 
genot en voor alle leeftijden een leuke 
start van de dag. Bij dit feest hoort na-
tuurlijk ook een drankje en een hapje.
 
Wij zijn verheugd dat de leden van 
onze enige eigen harmonie Excelsior 
dit graag weer voor u inschenken en 
verzorgen.

Open podium
Vorig jaar hebben we gezien dat ons 
dorp en omgeving barst van het mu-

zikaal talent. We hebben gehoord dat 
er nog veel meer talent is dat zich wil 
tonen en laten horen aan het Limmer 
publiek. Wij vinden het daarom hart-
stikke leuk om aan te kondigen dat 
het open podium ook in 2017 plaats 
vindt; ’s middags buiten op de podi-
umwagen. Andere acts dan muziek 
zijn natuurlijk ook welkom bijvoor-
beeld voor geoefende tovenaars, goo-
chelaars, dansers en danseressen en 
alles wat een mooi voorstelling van 
ongeveer 3 minuten kan zijn!
Als het je leuk lijkt om mee te doen 
kan je je nu al opgeven via:
kop@oranjefeestlimmen.nl
 
Hulp van gewoon hele goede muzi-
kanten
We hopen bekende en nieuwe muzi-
kanten, zangers en zangeressen te 
kunnen bewonderen. Gelukkig heb-
ben we ook dit jaar voor iedereen 
steun van geweldig leuke muzikanten 
die zeker de wat schuchtere talenten 
kunnen laten stralen als het middel-
punt. De sfeer en vooral ook de open 
manier waarop het talent wordt ont-
vangen maken dit een stukje feest om 
met z’n allen trots op te zijn.
Meer nieuws kan je volgen op Face-
book en in de LOV krant.

In het najaar van 2016 zijn alle bloem-
bollen van de Hortus weer geplant, 
onder ideale weersomstandigheden. 
Dat betekent een snelle wortelvor-
ming van de bollen, die daardoor 
stevig op “hun poten” staan. De re-
cente vorstperiode betekent dan ook 
geen enkele nadelige of schadelijke 
invloed op de groei. Sterker zelfs, een 
goede koudeperiode is prima voor 
bloembollen. De bollen liggen onder 
een strodek om zodra zij opkomen 
stuifschade van zand bij harde wind 
te voorkomen. Bovendien gaat het 
onkruidgroei tegen. Op de tuinen van 
de Hortus wordt de grondwaterstand 
volautomatisch geregeld, zodat de 
bollen nimmer last zullen hebben van 
teveel water.
Voor het planten zijn de gronden be-
mest met groenbemesting en stal-
mest voor een optimale groei en uit-
stekend bodemleven.

De Hortus Bulborum is de enige tuin 
ter wereld waar ruim 4000 verschil-
lende soorten tulpen, narcissen, hy-
acinten en andere, veelal historische 
voorjaarsbolgewassen bloeien. In 
deze tuin worden oude bolgewassen 
voor het nageslacht bewaard die com-
mercieel niet, maar botanisch gewel-
dig interessant zijn. 
De oudste tulpensoorten stammen 
uit de zestiende eeuw, de Fritillaria 

Hortus Bulborum gaat 
binnenkort weer bloeien!

persica werd al in 1577 beschreven, 
terwijl de vroegste bekende narcis 
van nog vele honderden jaren eerder 
dateert. Onze oudste tulp is de Duc 
van Tol, Red and Yellow en stamt uit 
1595. Op de tuin treft u ook nog rassen 
aan welke zijn verhandeld tijdens de 
bekende Tulpenmania uit de 17e eeuw. 
Daarmee geeft de tuin een boeiend 
overzicht van de ontwikkeling van 
deze grenzeloos populaire voorjaars-
bloemen door de eeuwen heen. Elk 
voorjaar laat de Hortus Bulborum 
de bollengeschiedenis in tal van zijn 
facetten herleven. Duizenden kleine 
bollenveldjes kleuren in de meest uit-
eenlopende schakeringen. De tuin is 
dan een lust voor het oog en een ge-
not voor de neus.
De Hortus Bulborum is jaarlijks ge-
opend van 6 april t/m 16 mei, ma-za 
van 10.00-17.00 uur, zo van 12.00-17.00 
uur. 
De toegangsprijs: € 5,00 p.p., 65+ en 
groepen > 10 pers.€ 3,50, kinderen tot 
12 jaar gratis. Voor groepen bestaat de 
mogelijkheid tot een rondleiding, dit 
wel op afspraak.

Wellicht nog een goede tip! Word do-
nateur voor minimaal € 25,00 per jaar 
en u heeft altijd gratis toegang!

Kijk even op de website:
www.hortus-bulborum.nl

Doe mee en kom meetafelen
Elke jaar organiseert de werkgroep 
Missie Ontwikkelingssamenwerking 
en Vrede een activiteit om ontwik-
kelingssamenwerking onder de aan-
dacht te brengen. Dit jaar gaan we 
tijdens komende 40-dagentijd ‘Ta-
felen voor de Vastenactie’. De beste 
manier om met elkaar in contact te 
komen en bruggen te slaan – zo dach-
ten wij - is door samen te gaan tafe-
len. Het idee is dat je als deelnemer 
een driegangendiner gaat houden op 
drie verschillende adressen in je ei-
gen dorp. Dit gaat gebeuren op zon-
dag 2 april. Je meldt je om 17.00 uur 
aan op de pastorie, betaalt voor het 
driegangendiner 12 euro (wat bestemt 
is voor het Vastenactie dat dit jaar 
voor jeugdwerk in San Salvador is) en 
je wordt dan - in koppeltjes van twee 
- naar een bepaald adres in Limmen 
gestuurd voor het voorgerecht. Na 

Vriendschappen ontstaan en vier je 
door samen te tafelen...

het voorgerecht krijg je - op de afge-
sproken tijd - als koppel een envelop 
met het adres waar het hoofdgerecht 
genuttigd kan worden. En daarna krijg 
je het adres voor het toetje. Diegene 
die de gasten ontvangt, krijgt dus 
drie keer twee koppeltjes van twee 
mensen op bezoek. Als gastheer en 
vrouw eet je natuurlijk zelf ook mee. 
Een initiatief waar iedereen aan mee 
kan doen.

Kokken en kokkinnen + deelne-
mers gezocht 
Voor nu zoeken we vooral naar gast-
adressen en kokken en kokkinnen die 
hun tafel en kooktalenten gratis ter 
beschikking willen stellen. Wie doet 
er mee aan deze actie: ‘Tafelen voor 
de Vastenactie’? Het gaat bij deze ac-
tie om de verbondenheid met elkaar, 
en dat gebeurt als gevers en ontvan-
gers samen komen. Het gaat ook om 

verbondenheid als je samen bidt en 
beseft dat jij niet het centrum van de 
wereld bent. En het gaat om de ver-
bondenheid met jongeren in San Sal-
vador die misschien wel op het zelfde 
moment als wij samen aan een tafel 
zitten. De opbrengst van deze actie is 
namelijk voor het Vastenactieproject 
‘Eilanden van hoop’ in San Salvador, 
waar men jeugdcentra wil bouwen 
voor jongeren die in een gewelddadi-
ge samenleving proberen een betere 
toekomst op te bouwen. ‘Tafelen voor 
de Vastenactie’ vindt plaats op zon-
dag 2 april vanaf 17.00 uur. Kokken en 
kokkinnen en ook deelnemers worden 
verzocht zich op te geven. Dat kan bij 
pastor Johan Olling, middels pastor@
corneliuskerk-limmen.nl of tel. 072-
5051275

Pastor Johan Olling

De Zonnebloem Limmen nodigt haar 
gasten uit voor een gezellige (snert)
middag in samenwerking met Stich-
ting Oud-Limmen op woensdag 15 
maart a.s. De middag begint om 14.00 
uur en wordt gehouden in De Burgerij.  
De zaal is open om 13.30 uur.

Stichting Oud-Limmen blikt in haar 
presentatie terug op een aantal his-
torische gebeurtenissen in Limmen 
en geeft een kijk op het leven van een 
aantal bekende Limmers. Dit alles aan 
de hand van foto’s en filmbeelden. 
Zo zal de komst van camping Page-
veld en het later overgaan naar per-
manente woningen te zien zijn. Het 
is heel bijzonder te ontdekken welke 

Stichting Oud-Limmen bij de
Zonnebloem, met snert na

veranderingen er in de loop der jaren 
hebben plaats gevonden. 

De middag wordt afgesloten met 
heerlijke snert en roggebrood met 
spek. Voor vervoer kunt u bellen met  
Ria Hooijboer, tel. 5052235.
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www.gpgroot.nl 

Van afval naar  
grondstoffen en energie

infra en engineering  |  inzameling en recycling  |  brandstoffen en oliehandel

• Kinderdagverblijven  
• Buitenschoolse opvang • Peuteropvang

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

Welkom

WIJ ZIJN 
VERHUISD!

appel
beers.

www.appelenbeers.nl

De Drie Linden 4, 1906 EM  Limmen
Tel.: 072 505 48 78   |  info@appelenbeers.nl

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

OSSOBUCO 
MET SPAGHETTI
Benodigdheden
• 4 kalfsschenkel, 3 à 4 cm dik (bestel deze bij uw slager) • 500 g tomaten • 3 uien • 2 
stukken bleekselderij • 1 wortel • 1 teen knoflook • witte wijn • pot kalfs- of runderfond

Snij 1 teentje knoflook, 3 uien, 2 stukken bleekselderij en een wortel erg fijn. Snij 
500 g tomaten in stukken. Zout en peper de kalfsschenkel en bestrooi deze met 
bloem, klop wel de overtollige bloem eraf. Bak de kalfsschenkel in boter en olijfolie 
bruin en haal deze weer uit de pan. Fruit daarna de ui en even later de wortel 
en bleekselderij in heet overgebleven vet. Voeg een kwart liter witte wijn toe en 
vervolgens de tomaten, 3 laurierbladeren, verse tijm en het vlees. Afgedekt laten 
sudderen en vervolgens een kwart liter kalfs- of runderfond toevoegen. Laat het 
vlees bedekt met het vocht en de groenten zo’n anderhalf uur sudderen. Controleer 
dan op gaarheid. Serveren met ragfijne spaghetti en bestrooi met gremolata.

De afwerking( gremolata)
• 1 bosje peterselie • Schil van 1citroen •teentje knofloof

De afwerking
Nu heb je tijd om de gremolata te maken die je bij de ossobuco serveert. Pel de 
knoflook en pers tot pulp. Rasp daarover een deel van de schil van de citroen. Let 
op: rasp enkel het geel van de schil. Hak een stevig portie peterselie fijn en meng 
het kruid met de citroen en de knoflook. Proef of alle smaken in balans zijn. Proef 
de ossobuco en kruid deze naar smaak met wat peper en zout. Serveer elke gast 
een kalfsschenkel met een flinke schep van de groentesaus. Doe er een portie 
spaghetti bij en druppel daar een beetje fijne olijfolie over, Strooi tenslotte wat 
gremolata over elk bord. 

WIJNTIP : Villa Locatelli Refosco Rosso.

Eet smakelijk!

ETEN e n  GEN I ETEN 

Tevens vakkundige 

gazonaanleg
Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen  
www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 - 072 5051337

Als kwaliteit een ról speelt..

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf
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Het team van links naar rechts: Vivian Solkesz, Daniëlle Smit, Alice Kaptein-Palenstijn, Bas Appel, Wil Rotteveel, Angelique 
Erpelinck, Annette van der Plaat en Els Rotteveel.

De beide heren kennen elkaar vanuit 
het vak al ruim  10 jaar en gingen ook 
steeds heel collegiaal met elkaar om. 
Op een bepaald moment moesten Wil 
en Els Rotteveel een beslissing nemen 
voor de toekomst, ook om de conti-
nuïteit van hun mooie bedrijf te waar-
borgen. Dit werd snel gevonden en 
mondde uit in de eerdergenoemde sa-
mensmelting van de beide bedrijven. 
Een uitstekende keuze en ook een 
waar de cliënten baat bij zullen heb-
ben. De vakkennis, de ervaringen het 
brede speelveld van beide bedrijven 
staan borg voor persoonlijke service, 
korte lijnen en adequate oplossingen 
voor de vragen die gesteld worden 
en de behoefte aan verzekeringen 
of financiële diensten. M.i.v. 1 febru-
ari sluit het kantoor aan de Hogeweg 
de deuren en vinden alle activiteiten 
plaats vanuit De Drie Linden 4. Het 
brede pakket verzekering, hypothe-
ken, spaarmodules etc. sluit nu naad-
loos aan bij de werkzaamheden van 
Appel & Beers, die overige ook al heel 
lang in Limmen werkzaam zijn. Terwijl 
wij in gesprek zijn leg ik de volgende 
vragen aan beide heren voor:

Wil, wanneer ben je met je bedrijf be-
gonnen, en ook interessant om te we-
ten wat je hiervoor deed? 
Ik begon mijn werkzame leven, net 
nog 14 jaar zijnde, ook in Limmen, als 
leerling timmerman, net van de LTS, 
bij Cor Schol. Na 2 maanden ging al-
les over naar de gebr. Pepping aan de 
Dusseldorperweg, t.o. het café van 
Siem Admiraal. In totaal heb ik 14 jaar 
gewerkt als timmerman, tot 1 juni 
1980, als laatste bij de gebr. Apeldoorn 
in Egmond Binnen en ondertussen 
getrouwd met Els, wonende in Heiloo. 

Daar ben ik in loondienst en opleiding 
gegaan bij de Onderlinge ‘s-Gravenha-
ge een levensverzekeringmaatschap-
pij. Dat heb ik 5 jaar gedaan. Eind 
1982 verhuisden we naar Limmen, een 
tijdelijke woning, om zelf een nieuw 
huis te kunnen bouwen aan de Mo-
lenweg 107, samen met Sjaak Jonker. 
Het e.e.a. i.c.m. mijn werk voor de ver-
zekeringsmaatschappij. In juni 1985 
heb ik daar ontslag genomen om sa-
men met Sjaak te gaan timmeren en 
een nieuwe klantenkring op te bou-
wen. Die kreeg ik achteraf mee van de 
maatschappij. In 1987 hebben we een 
kantoor aangebouwd aan de Molen-
weg. Daarna, medio 1992 hebben we 
de grond aan de Hogeweg 43 gekocht 
om daar later ons huidige huis en 
kantoor te bouwen, waar we in april 
1995 ingetrokken zijn.

Is je vrouw Els al die jaren ook actief 
bij het bedrijf betrokken geweest, zo 
ja, in welke rol of functie?
Els is per januari 1995 na het behalen 
van het verzekeringsdiploma ook in 
de zaak gekomen, als verzekeringsad-
viseur, schadebehandelaar en zij deed 
de administratie en boekhouding.

Het bedrijf is over de jaren sterk ge-
groeid, kwam dit door de verzekerin-
gen of de hypotheken, of misschien 
beide?
De sterkste groei zat toch in de ver-
zekering.

Vereist dit vak veel specialistische 
kennis en waar doe je die dan op? 
Er zijn een aantal erkende opleidings-
instituten, doch wij hebben altijd 
gebruik gemaakt van een vaste oplei-
ding, dat maakte de lijnen korter. 

Stelt de overheid ook eisen aan je ken-
nis en beroep?
Ja, dat is door de bureaucratische 
regelgeving sterk veranderd. Je was 
altijd al verplicht je vakdiploma te 
halen en je kennis jaarlijks op peil 
te houden. Iedere 3 jaar doen we nu 
examen om de kennis naar een hoger 
nivo te tillen.

Waar ligt je markt en klantenkring? 
Particulieren/privé personen, bedrij-
ven e.d.?
Beide, ik vind het praten met (kleine/
startende) ondernemers leuk, evenals 
particulieren. Met altijd de vraag in 
het achterhoofd, is het wel nodig om 
dit te verzekeren, ook in verhouding 
to de premie.

Nu hebben jullie besloten een fusie 
aan te gaan, was dit moeilijk voor jul-
lie beiden?
Ja en nee, het was een spannende 
tijd met ups en downs, achteraf was 
het heftiger dan gedacht. Nu is alles 
gestroomlijnt en dat is heel erg mooi 
om mee te maken.

Gaan jullie medewerksters, Alice Kap-
tein en Angelique Erpelinck ook mee 
naar het nieuwe bedrijf Appel & Beers? 
Ja, dat gelukkig wel, mede daardoor 
wordt de overgang, het integreren in 
elkaar voor iedereen gemakkelijker, 
vooral voor de klanten. Die hebben 
meer herkenning. 

Ik begrijp uit jullie woorden dat Wil 
en Els vooralsnog aanblijven in het 
hechte team, is hier een termijn aan 
gebonden?
Inderdaad en daar zijn afspraken over 
gemaakt om het bovengenoemde 
proces nog beter te laten verlopen. Ik 
(Wil) zal eind juli stoppen. Els blijft in 
2017 werkzaam, en weet nu nog niet 
of ze daarna nog verder wil of ook met 
pensioen gaat.

Hoe hebben jullie je actieve jaren in 
Limmen als zelfstandig Verzekerings- 
en Hypotheekbedrijf ervaren? 
Als heel plezierig, in een gezellig dorp 
waar de gemeenschapszin groot is, 

en iedereen de handen uit mouwen 
steekt om de diverse evenementen 
gezellig en succesvol te laten zijn. 

Hoe groot is de actieradius van het be-
drijf Rotteveel? 
Onze klantenkring loopt globaal van 
Heerhugowaard tot en met Beverwijk-
Heemskerk, maar er zijn ook klanten 
in b.v. Veghel, Barendrecht en Zwolle. 
Soms verhuist een familie of bedrijf 
en dan gaat alles automatisch mee 
naar de nieuwe vestigingsplaats.

Appel en Beers is, zoals gezegd, al 
jarenlang actief in Limmen. Ooit be-
gonnen in Huize “Oppen Haerd”, (de 
vroegere dokterspraktijk/woning aan 
de Rijksweg) later verhuisd naar de 
voormalige kantoren van van ’t Hof 
en Blokker aan de Dusseldorperweg 
en nu alweer een jaar in het centrum. 
Zij zijn specialisten in Financiële 
Dienstverlening in de ruimste zin van 
het woord. Nadrukkelijk wordt gezegd 
dat het geen administratie- of boek-
houdkantoor is. Aan het einde van 
dit gesprek verwijzen wij nog naar de 
website voor een nadere kennisma-
king en contact gegevens.
Vanzelfsprekend zijn er ook vragen 
voor Bas Appel.

Bas, hoe lang ben jij al actief in dit 
specialistische vak? En welke studies 
heb je moeten doen om dit beroep te 
kunnen en mogen uitoefenen? 
Vanaf 1990 ben ik werkzaam in de 
assurantie- en hypotheekbranche. 
Vanaf 1998 ben ik in “Oppen Haerd 
Adviesgroep” gestapt, wat in 2005 is 
voortgezet onder de huidige naam 
Appel & Beers. Naast mijn beroeps-
opleiding voor het  bank- en verzeke-
ringswezen houden wij jaarlijks onze 
kennis bij door het afleggen van vak-
gerichte cursussen en examens.

Stelt de wetgever ook aan jullie be-
roepsgroep vestigings- en/of vakbe-
kwaamheidseisen?
Sinds 2016 dienen alle adviseurs ver-
plicht aan vakbekwaamheidseisen te 
voldoen. Maar ik ben van mening dat 
het belangrijk is dat ook alle mede-
werkers voldoen aan deze eisen om 
adequaat te kunnen inspelen op de 
actuele vraagstukken van onze cliën-
ten.  

Wat heeft je doen besluiten om Lim-
men als vestigingsplaats te kiezen?
Limmen is een dorp met een men-
taliteit waar ik mij prima thuis voel, 
ondanks dat ik niet uit Limmen kom. 
Limmen ligt centraal voor het groot-
ste deel van onze klanten en om een 
groot deel van Noord-Holland te be-
dienen.
 
Kun je iets toelichten over jullie dien-
stenpakket?
Sinds 1997 zijn wij in brede zin actief 
op het gebied van financiële dienst-
verlening voor particulieren, (MKB-)
bedrijven, startende ondernemers 
en freelancers. Met onze expertise in 
het adviseren en begeleiden van onze 
klanten op het gebied van verzeke-
ringen, hypotheken, financieringen 
en financiële planningen zijn wij ver-
trouwd met de financiële wereld én 
thuis in Limmen en de regio. 

Ben je blij met de mooie aanvulling 
op dit geheel door Rotteveel Verzeke-
ringen en Hypotheken? Maakt dit het 
aantrekkelijker en gemakkelijker voor 
de klanten?
Door het samengaan met de specia-
listen van Rotteveel verzekeringen & 
Hypotheken groeien wij als organisa-
tie. Met deze uitbreiding kunnen wij 
ons verder specialiseren in hypothe-
ken, verzekeringen, financiële plan-
ningen en pensioenen. Om onze klan-
ten goed te bedienen vinden wij het 
belangrijk een betrouwbare partner te 
zijn en maatwerk te bieden.

Met hoeveel mensen werkt Appel & 
Beers op dit moment?
Het team van Appel & Beers bestaat 
uit 4 mensen, naast mijzelf werkt Vi-
vianne Solkesz, Danielle Smit en An-
nette van der Plaat.  Met de samen-
voeging en dus de komst van Wil en 
Els Rotteveel met Angelique Erpelinck 
en Alice Kaptein is het team 8 mensen 
groot. Door de groei kunnen de mede-
werkers zich meer specialiseren wat 
de serviceverlening weer ten goede 
komt.
 
Moeten de medewerkers van Appel & 
Beers nu extra scholing en vorming 
gaan doen i.v.m. het verzekerings- en 
hypohekenpakket wat is ingebracht?
De kantoren Appel & Beers en Rot-
teveel Verzekeringen & Hypotheken 
sluiten qua dienstverlening goed bij 
elkaar aan. Beide kantoren beheersen 
deels dezelfde disciplines. Appel & 
Beers heeft van oudsher veel exper-
tise op het gebied van hypotheken. 
Door samen te gaan kan juist gewerkt 
worden aan uitbreiding en verdieping 
van het dienstenniveau. 

Deden jullie wellicht altijd al aan ex-
tra opleidingen, scholing e.d. Immers 
ook de regelgeving verandert vaak? 
Gebeurt dat dan in- of extern?
Kennis is een belangrijk onderdeel 
van ons vakgebied. Daarvoor blijven 
wij ons continue bijscholen. Dit ge-
beurt uiteraard bij erkende instellin-
gen maar ook door onderling overleg. 

Zijn de huidige kantoren voldoende 
ruim bemeten om met de fusie ieder-
een te huisvesten, klanten te ontvan-
gen e.d.? Is de ligging gunstig?
Het huidige pand aan de Drie Linden 
4 is een prettig pand wat goed past 
bij de omvang van het nieuwe Appel 
& Beers team. We beschikken over 2 
spreekkamers, waar wij in alle rust de 
tijd nemen om belangrijke financiële 
beslissingen zoals bijvoorbeeld een 
hypotheekadvies bespreken. Onze 
adviseurs gaan er ook veel op uit. 
Dit is vooral gebruikelijk bij zakelijke 
klanten waarvoor wij de bedrijfsver-
zekeringen adviseren en beheren. Het 
is belangrijk voor ons om een goede 
analyse van de bedrijfsrisico’s te ma-
ken en ons in te leven in de situatie 
van de klanten.  

Wij ronden ons gesprek af en ik merk 
dat ik veel wijzer ben geworden over 
de beide bedrijven en dat de door hen 
gehanteerde methode van korte lij-
nen, snel en direct contact met klan-
ten prima werkt. Een veelzijdig bedrijf 
met grondige kennis van zaken in 
huis en met de nodige gedrevenheid 
om er met elkaar, directie en mede-
werkers een succes van te maken. 

Bas, Wil, Els en de overige dames van 
het team staan borg voor persoonlijke 
benadering, het zoeken en vinden van 
een oplossing voor de zakelijke vra-
gen of problemen. Je kunt over hun 
schouders mee kijken op de beeld-
schermen bij de diverse berekeningen 
die gemaakt moeten worden voor 
hypotheken en financieringen. Een 
breed aanbod van hypotheekverstrek-
kers maakt de keuze voor de klant ook 
gemakkelijker. Het is een wijs besluit 
geweest om de beide bedrijven te la-
ten fuseren.

Kijkt u gerust eens op de website: 
www.appelenbeers.nl of bel (072) 505 
48 78 of maak gebruik van het con-
tactformulier op de website.

Het devies luidt dan ook: Persoonlijk 
advies en geniet van een kopje koffie 
of thee tijdens de kennismaking en 
voor Wil geldt, op termijn, iets meer 
tijd voor golfen!

Kees G. Kroone

Wil en Els Rotteveel met pensioen?

Samensmelting 
met Appel & Beers
Dat kan niet waar zijn denkt u. Beiden staan, samen met hun gemoti-
veerde team, nog midden in het bedrijfsleven. En toch gaat er iets ver-
anderen! Op de dag dat ik Wil Rotteveel (65) en Bas Appel (50) samen 
ontmoet in het gezellige kantoor van Appel & Beers aan De Drie Linden 
4, in het centrum van Limmen, het is dan woensdag 1 februari 2017, 
zijn Rotteveel Verzekeringen en Hypotheken officieel gefuseerd met 
Appel & Beers, financiële dienstverlening. Wil Rotteveel bruist nog van 
de energie en speelt nog heel actief, en met veel plezier, regelmatig 
golf. Dat houdt een mens kennelijk jong.
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“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

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

SEI-geregistreerd
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KOM PROEVEN...
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PROEF-
LOKAAL
15.00 - 20.00 UUR
WWW.DAMPEGHEEST.NL

IN DE
MUSEALE

HOEK VAN
LIMMEN

KOM PROEVEN...

Verdien een Deining dinercheque bij Rietveld Makelaars
Wilt u heerlijk dineren met z’n 2’jes bij Deining aan Zee in Castricum. Dat kan, want Rietveld Makelaars 
heeft nu een unieke actie: Wat moet u hiervoor doen ? U heeft vast familie, vrienden of buren die een wo-
ning willen kopen of verkopen. Als u deze mensen bij Rietveld Makelaars aanmeldt en zij worden daadwer-
kelijk klant, ontvangt u een dinercheque ter waarde van € 75,= bij Deining aan Zee. Deze actie start per van-

daag en loopt tot en met 31 december 2017. Kom langs of maak snel een afspraak 
op 072 – 505 14 64 of stuur een mail naar info@rietveldlimmen.nl

uitgiftedatum:

El ‘Jardinero’
Limmen

“ Het gras bij de buren 

ziet niét altijd groener...”

• SPECIALIST IN GAZONAANLEG • ONDERHOUD • ADVIES

Jarrin Min  |  Hogeweg 94a  |  1906 CV  Limmen  |  06 28407717  |  info@el-jardinero.nl
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It giet oan... 
Zouden ze in Friesland zeggen. Alhoewel het nog winter is, zijn wij al 
weer geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor de 65e editie van 
de bloemendagen Limmen! Dit jaar van 6 t/m 10 mei 2017.

2016 was een zeer geslaagd jaar waarbij er letterlijk en figuurlijk 
een hoogtepunt bereikt werd door de  prachtige aankleding van de 
kerktoren. Voor de kerk stond een schitterend mozaïek omringd 
door mooie bloemstukken die het geheel compleet maakte. Verder 
stonden er in het dorp vele andere prachtige werkstukken, mozaïeken,  
beunen en natuurlijk  stukken uit de vrije categorie.  Deze prachtige 
werkstukken lieten de duizenden bezoekers weer versteld staan.  
Het portret van Johan Cruijff ging “viral” en werd zelfs gebruikt als 
officiële profielfoto op de Facebook pagina van Johan Cruijff, in één 
woord geweldig!  Het prachtige weer, de volle terrassen bij de Burgerij 
en Lantaarn, de activiteiten in het park, de Hortus, oud Limmen, het 
Bloesemfeest en bij muziekvereniging “Excelsior” bracht het dorp weer 
helemaal tot leven. 

Het is mooi te zien hoe enthousiast de mensen van de prikploegen, 
de verschillende verenigingen en vrijwilligers zijn om de bloemdagen 
iedere keer weer tot een succes te maken. De saamhorigheid en de 
gezelligheid die de groepen beleven tijdens het maken van hun stuk is 
prachtig om te zien. Dit geeft ons ook bijzonder veel energie.
Die energie steken wij ook dit jaar weer in de organisatie van alweer 
de 65e editie van deze prachtige traditie. Voor mensen die niet precies 
weten hoe e.e.a. in zijn werk gaat, zal er ook dit jaar een Workshop 
gegeven worden.  Tijdens deze workshop ervaar je zelf hoe eenvoudig 
het is om een beun of een mozaïek te maken. Of je nu een mozaïek/
werkstuk of een object in de vrije categorie maakt, er veel of weinig tijd 
in steekt, het gaat om het plezier en gezelligheid die je met een groep 
beleeft!

Tijdens de Bloemendagen zullen er verschillende activiteiten op 
diverse plekken in het dorp worden georganiseerd. De deelnemers 
die meedoen aan deze 65e editie van de Bloemdagen, ontvangen als 
aandenken dit jaar een mooie herinnering. Ik zou dan ook iedereen 
willen oproepen om samen met familie, vrienden, de buren, je 
vereniging etc. de koppen bij elkaar te steken en gezellig mee te doen 
aan deze mooie traditie.  
Schrijf je nu in via onze vernieuwde website en meld je aan voor de 
Bloemendagen die gehouden worden van 6 t/m 10 mei a.s.

Frank Mous, 
Voorzitter Stichting Bloemendagen Limmen

Met onze nieuwbakken en zeer diver-
se prikploeg ‘Mag van Annie’ zouden 
wij vorig jaar een eenvoudig, niet te 
groot, werkstuk maken. Zo’n 4 weken 
voor aanvang van de Bloemendagen 
kwam Loek met de mededeling dat 
het prikstuk, behorende bij het grote 
doek aan de kerk, nog geen baasje 
had en hij stelde gelijktijdig de vraag 
…….. zullen wij hem dan maar maken?
Het antwoord is inmiddels bekend, 
ons eigenlijke werkstuk werd omge-
doopt tot ‘vrije categorie’.  
Alex Stuifbergen, de ontwerper van 
het geheel, had al laten doorsche-
meren dat het niet te ingewikkeld 
en zeker goed te doen zou zijn…... ja 
joh.  Bij aanvang dachten velen van 
ons ‘waar zijn we in godsnaam aan 
begonnen’ maar al gauw bleek dat 
de een na de ander zich bij de groep 
aansloot, zo ook de ontwerper zelf. 

Je zou dan direct kunnen denken: de 
Bloemendagen gaan met pensioen. 
Dat is echter een misvatting, de Bloe-
mendagen zijn weer springlevend. Na 
de “inzinking”: van enkele jaren ge-
leden is er een nieuw elan ontstaan, 
velen zijn weer wakker geschud en 
met vereende krachten, een nieuw 
jong en slagvaardig bestuur, gaat het 
gelukkig weer opwaarts met het ma-
ken van schitterende mozaïeken in 
ons mooie dorp.
In de komende maanden wil ik met u 
teruggaan in de historie in een drie-
tal publicaties tot aan de Bloemen-
dagen 2017. Deze worden gehouden 
van zaterdag 6 t/m woensdag 10 mei. 
Noteer dit alvast in uw agenda en doe 
mee!

Een stukje historie:
De bevrijding van Nederland van nazi 
Duitsland was op 5 mei 1945. Er werd 
groot feest gevierd, ook al had men 
weinig om te feesten, immers de 
meeste producten werden gedistri-
bueerd op bonnen. Enkele jaren na 
de bevrijding kwamen er spontaan 
een aantal grote bloemstukken en 
werkstukken om de bevrijding te 
vieren. Eerst in 1952 was het officieel 
georganiseerd met o.a., een optocht 
van versierde auto’s. Hierbij waren 

De Nederlandse vereniging traditio-
neel gerij (NVTG) organiseert ritten 
door het hele land, de aanspannin-
gen komen overal vandaan. Vorig jaar 
heeft u ze wellicht door het dorp zien 
rijden de prachtige authentieke aan-
spanningen. Ook dit  jaar komen ze 
wederom naar ons dorp want Stich-
ting Bloemendagen Limmen organi-
seert in samenwerking met de NVTG 
een Bloesemrit tijdens de Bloemen-
dagen op zaterdag 6 mei. 
Lid van de vereniging is Ben Meijland, 
die u wellicht regelmatig door het 
dorp ziet rijden. Sinds een paar jaar 
is hij de trotse eigenaar van de Noord 
Hollandse speelwagen die jaren in de 
Vredeburg heeft gestaan. 

De NVTG stimuleert het rijdend hou-
den van het Nederlandse erfgoed 
aan rijtuigen, karren en arrensleeën.  
Ze zorgt voor de overdracht en het 
in stand houden van alle kennis die 
er is over de rijtuigen uit de periode 
van ca 1850 tot 1930. De kennis wordt 
aangewend om tijdens zgn. klas-

Nederlandse Vereniging van Traditioneel 
Gerij komt naar Limmen

65 Jaar Bloemendagen Limmen

sementsritten, aanspanningen in de 
gelegenheid te stellen zich te laten 
beoordelen. Gelet wordt of de staat 
waarin het rijtuig zich bevindt over-
eenstemt met de leeftijd van het 
rijtuig. Verder wordt er gekeken naar 
de kleding van koetsier, chroom en 
de passagiers, de staat van de tuigen, 
de conditie van het paard en de staat 
van het beslag.  Tijdens de Bloesem-

rit  worden de aanspanningen geju-
reerd en vragen we ook het publiek 
om hun stem uit te brengen voor de 
mooiste wagen. Deze prijzen zullen 
uitgereikt worden tijdens het defilé 
in het park. Tijdens dit defilé zal er 
ook het een en ander verteld worden 
over de aanspanning, waar ze van-
daan komen, uit welk jaar ze komen 
en natuurlijk wat voor wagen het is.

ook Castricum, Heiloo en Akersloot 
betrokken. Bij de Stichting Oud Lim-
men is hiervan veel beeldmateriaal 
voorhanden. In de jaren daarna kwa-
men er steeds meer mozaïeken en 
werkstukken in de vorm van kaste-
len, schepen, bruggen, belangrijke en 
herkenbare gebouwen e.d. De animo 
groeide per jaar. Limmen kende toen 
nog een rijke en grote bloembollen-
cultuur en er waren meer dan vol-
doende bloemen verkrijgbaar bij de 
kwekers. Dat betekende ook dat de 
vele bezoekers niet alleen mozaïe-
ken zagen, maar non-stop langs de 
bloembollenvelden reden en ook de 
voortuinen overal barstensvol bollen 
stonden. Limmen kenden ook een 
VVV voor het bevorderen van toeris-
me. Er werd een bestuur gevormd en 
ik noem enkele namen: Anton Valke-
ring, Klaas Vooren, Jan Tuijn, Gerard 
Vink, (Meester) Isaac Mok. Ook de 
grote exportbedrijven deden alle-
maal mee en er werden ook reclame-
mozaïeken gelegd: Mekog IJmuiden, 
Esso benzine, ASEF kunstmest, Lino-
leum Krommenie om er maar enkele 
te noemen.
Het verkeer werd geregeld door po-
litieagenten met de hand of staande 
op een ton met borden. Limmen zat 
soms potdicht van het verkeer. Langs 

de Rijksweg stonden kinderen met 
teilen vol narcissen en slingers van 
narcissen die grif aan de voorbij-
gangers werden verkocht. Als je een 
beetje je best deed en het was druk 
verdiende je voor je moeder op een 
zondagmorgen een nieuwe fiets!
Wat een tijd. Limmen haalde de pers 
en het werd breed uitgemeten in het 
Noordhollands Dagblad en de Alk-
maarsche Courant (toen nog twee 
kranten!). Bekende namen van mo-
zaïeken bouwers, zonder iemand iets 
tekort te doen, Cor Mooij, Jan Dekker, 
Siem Koot, Jan Kaandorp en Piet Min, 
Jan Hollander, en er waren er nog veel 
meer! Kunstenaars, denk maar eens 
aan Jan Swart, en altijd alles met veel 
plezier een gezelligheid. Gelukkig is 
de historie op beeld bewaard geble-
ven en ligt veilig opgeborgen bij Oud 
Limmen. Het Mozaïeken Comité or-
ganiseerde de Bloemendagen en op 
een bepaald moment kwam er een 
heuse Bloemenkoningin. Daarover 
een volgende keer meer.
Voor nu: u heeft de datum genoteerd, 
u gaat mee doen. Er komt binnenkort 
nog een prachtige documentaire over 
de Bloemendagen, ook daarover la-
ter meer.
Succes bij uw voorbereidingen.

Kees G. Kroone
Uiteindelijk waren we mooi op tijd 
klaar. Hierdoor was er voldoende tijd 
over om voor ons oorspronkelijke 
stuk in de vrije categorie nog twee 
prachtige bloemstukken te maken, 
zodat deze ook in de schijnwerpers 
konden staan. De legplaats van het 
werkstuk was natuurlijk super, welis-
waar niet in één van ónze, maar wél 
in een andere prachtige voortuin, dit 
was zeker voor het dorp en de bezoe-
kers een super locatie. Wat hebben 
wij een leuke, mooie en vooral gezel-
lige week gehad, dat we uiteindelijk 
ook nog de ‘Zilveren Tulp’ wonnen 
maakte het feest natuurlijk helemaal 
compleet maar dat was van onder-
geschikt belang. Zo zie je maar weer, 
iedereen kan iets moois maken én, dit 
jaar weer……… voor de gezelligheid 
natuurlijk!

Angela, Prikploeg ‘Mag van Annie’

Dit jaar weer…!

Doe mee en 
meld je nu aan!
Iedereen kan zich vanaf nu inschrijven op onze vernieuwde 
website: www.bloemendagenlimmen.nl
Het inschrijven, aanmelden van werkstukken en bestellen van 
bloemen is nu een stuk eenvoudiger!

Bezoek eind maart onze ‘Kick-Off/Workshop’ in de Lantaarn. 
Hier beantwoorden wij al jouw vragen en proeven wij samen 
alvast weer even de sfeer van de komende Bloemendagen!
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OPENINGSTIJDEN: Ma. t/m wo. 08.00-21.00 uur.
Do. t/m za. 08.00-22.00 uur.
Op zondag van 09.00 tot 21.00 uur.

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

en 13.30 - 18.00 uur - zaterdag 8.30 - 17.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

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

BIOCAT’S CLASSIC 
20 kilo € 9,95 3 st. € 26,85 10 st. € 79,50

DOG LOVERS GOLD  5 kilo € 21,85 13 kilo € 39,25
CAT LOVERS GOLD  1,8 kilo € 11,75 5 kilo € 26,75

KIPPENSNACK: GEDROOGDE VLOKREEFTJES 950 ml € 4,50 
GEDROOGDE MEELWORMEN 200 gram € 5,95 860 gram € 14,95

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

 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

Met een
accountant
draait u beter..!

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

Stap eens binnen

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

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

Stap eens binnen

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

Stap eens binnen

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl
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Veelzĳdig in reclame
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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

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

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

6 dagen per week geopend

Wij hebben een groot assortiment 
Valentijnskaarten in voorraad om er 
voor jouw (geheime) liefde een uit te 
zoeken. Ook allerlei leuke cadeautjes 
om erbij te kunnen doen.

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!
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Dinsdag 31 januari werd bij verschil-
lende Forte kinderdagverblijven in 
Castricum, Limmen, Bergen en De 
Rijp het officiele startsein gegeven 
voor “BoekStart”, een initiatief van 
Stichting Lezen en de Koninklijke Bi-
bliotheek. Het programma BoekStart 
heeft als doel het lezen met heel jon-
ge kinderen te bevorderen, en wil ou-
ders laten genieten van het voorlezen 
met hun kinderen.

Op dinsdag 31 januari werd het fees-
telijke startsein gegeven voor Boek-
Start, het overkoepelende program-
ma vanuit het ministerie van OCW, 
Stichting Lezen en de Bibliotheek dat 
zich richt op het stimuleren van voor-
lezen aan baby’s en jonge kinderen. 
De officiele opening van BoekStart 
werd gegeven bij kinderdagverblijf De 
Vuurtoren in Castricum door wethou-
der Rood van onderwijs, de directeur 
van de Bibliotheek, Erna Winters en 
directeur Forte Kinderopvang, Esther 
Zijl. Zij bezochten vervolgens ook nog 
KDV Het Zandkasteel in Castricum en 
KDV Eigen Wijs in Limmen. 

Voorlezen aan kinderen is belangrijk: 
het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taalgevoel en bezorgt veel plezier. 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 
op jonge leeftijd in aanraking komen 
met boeken een voorsprong hebben 
in later lees- en taalonderwijs. Hier 

Uniek in Limmen en ook vrij uniek in 
Nederland. Sinds 1 januari jl. zijn Kim 
en Lex Zandbergen een zoutkamer 
gestart! Wij horen vaak…een wat? Een 
Zoutkamer is een ruimte die helemaal 
opgebouwd is uit zout. Terwijl u ont-
spant in de zoutkamer in een lekkere 
comfortabele stoel inhaleert u droog 
aerosolzout, wat uit het nieuwste 
type halogenerator komt, diep in de 
longen, waar de genezende processen 
hun werk doen. Het zout lost het slijm 
op en onzuiverheden worden vermin-
derd, wat meer ruimte maakt in de 
luchtwegen om makkelijker te kun-
nen ademen. Symptomen verdwijnen, 
als er langdurig aan wordt gewerkt 
door regelmatig de zouttherapie te 
gebruiken.

Veel mensen kampen vaak al langere 
tijd met gezondheidsklachten aan de 
huid of aan het ademhalingsstelsel. 
Voor veel klachten zijn er effectieve 

medicijnen die helaas ook weer bij-
werkingen hebben. Veel allergische 
aandoeningen kunnen bijvoorbeeld 
juist veroorzaakt worden door veel-
vuldig gebruik van medicijnen. Dat 
er ook natuurlijke behandelmethodes 
bestaan om deze klachten tegen te 
gaan, is vaak weinig over bekend. Met 
Halotherapie bieden wij deze moge-
lijkheid wel!
Halotherapie is voornamelijk geschikt 
voor mensen met de volgende aan-
doeningen / klachten: 
COPD, astma, (chronische) bronchitis, 
psoriasis, longemfyseem, allergische 
reacties zoals hooikoorts, kortade-
migheid, infecties van de luchtwe-
gen, longontsteking na de acute fase, 
(rokers) hoest, vastzittend slijm in de 
luchtwegen, voorhoofdsholte ont-
steking, (chronische) verkoudheid, 
bronchiëctasieën, cystische fibrose, 
sinusitis, tonsillitis, griep, psoriasis, 
eczeem, oorontstekingen.

Hoe het begon
Het viel honderden jaren geleden al 
op, dat de arbeiders uit de zoutmijnen 
bijna nooit ziek waren, terwijl ze toch 
heel hard werkten. Uit onderzoek 
bleek dat het gezondheidseffect toe 
te schrijven is aan de zoutkristallen in 
de zoutmijnen die ervoor zorgen dat 
de lucht er uiterst puur is. Zo werd het 
idee geboren om het zoutklimaat van 
een zoutmijn kunstmatig na te boot-
sen en ontstond de Halotherapie in 
“kunstmatige” zoutgrotten/zoutka-
mers.

Hoezo zout? 
De Zoutkamer is geheel opgebouwd 
uit zout. 7! ton zout op de wanden, 
plafond en op de vloer. Op deze ma-
nier wordt zoveel mogelijk het mi-
croklimaat van een echte zoutgrot 
nagebootst. Doordat het zout bacte-
riedodend is, is het een hele steriele 
ruimte. 

Zout heeft de eigenschap dat het 
bacteriën en schimmels dood en het 
heeft een ontstekingsremmende 
werking. Na enkele behandelingen 
in onze zoutkamer kunt u beter ade-
men en wordt u minder benauwd. De 
kans op het terugkomen van infecties 
wordt sterk verminderd. De doorbloe-
ding van de huid wordt beter en de 
roodheid en jeuk van de huid wordt 
minder of verdwijnt. 
U kunt positieve resultaten verwach-
ten tussen de 5 en 15 bezoeken. De 
temperatuur in de zoutkamer is tus-
sen de 19 en 22 graden. 
De Zoutkamer heeft een sfeer wat 
doet denken aan een ijsgrot. Knusse 
lichtjes en een gezellige sfeer! 

Ook heel geschikt voor KINDEREN! 
Kinderen kunnen heerlijk spelen met 
het zout wat op de grond ligt. Voor 
kinderen is de zoutkamer geschikt 
vanaf de leeftijd van 6 maanden. 

Voor kinderen is de therapie zo enorm 
geschikt, omdat ze spelenderwijs en 
zonder dat ze er mee bezig zijn, wer-
ken aan hun gezondheid. 
Kom het een keer ervaren, want de 
eerste keer is geheel GRATIS!!

www.zuiverzout.nl
info@zuiverzout.nl
072-8881406 / 06-10709751

Op zondag 19 februari a.s. zal Kees 
Kroone uit Limmen in de Witte Kerk 
in Heiloo zijn ‘preek van de leek’ hou-
den. Onder de vele talenten waarmee 
hij begiftigd is, behoort zeker zijn 
welsprekendheid. Met zijn warme en 
sonore stemgeluid en welgekozen 
woorden weet deze alom-bekende 
inwoner van Limmen en omstreken 
iedereen te boeien, die zich onder 
zijn gehoor bevindt. Kees bezit bo-
vendien een vaardige pen, waarmee 
hij iedere maand in de LOV-krant zijn 
lezers nauwgezet op de hoogte houdt 
van het reilen en zeilen van de lokale 
ondernemers in dit kleine dorpje. Alle 
activiteiten en bezigheden van Kees 
Kroone, vroeger en nu, opsommen is 
onbegonnen werk. Kees is in hart en 
ziel een gemeenschapsmens, die met 
humor en relativeringsvermogen vaak 
de lastigste klussen weet op te knap-
pen. Daarover zal hij ongetwijfeld 
preken. Evenals over zijn liefde voor 
‘al wat groeit en bloeit’ in zijn para-
dijsje in de Limmer polder. Zonder 
te moraliseren weet hij zijn gehoor 
een spiegel voor te houden, waarop 
met grote letters het woord RESPECT 

Een titel die uitnodigt en nieuwsgierig 
maakt, want je kunt je afvragen waar 
het over gaat. De trouwe kerkgangers 
kennen ze wel, de liederen: Terug naar 
de stilte, Zoals die ene roos, Zachte 
krachten, het Hooglied. Allemaal 
prachtige liederen met mooie tek-
sten. Liederen die we al jaren met veel 

Vrijdag 3 maart in ‘Ons Huis’
Ook dit jaar houden we in de veertig-
dagentijd op weg naar Pasen een so-
bere soepmaaltijd. Op vrijdag 3 maart 
zal er weer zo’n maaltijd worden ge-
houden. Dit keer in ‘Ons huis’ aan 
de Zuidkerkenlaan. Een maaltijd die 
wordt georganiseerd door het ‘oecu-
menisch platform Limmen’ en 18.00 
uur begint en 19.00 wordt afgesloten. 

Versoberen, inkeer en ontmoeting
Het zijn deze drie begrippen die de 

“De vaardigheden die je bij scouting 
leert, komen de rest van je leven van 
pas”. Dat het een goede zaak is om 
vaardigheden als samenwerken, bui-
tenleven, inventiviteit, expressie enz. 
vanaf jonge leeftijd te ontwikkelen 
spreekt voor zich. Scouting Limmen 
biedt deze mogelijkheid! Met name 
de jongste groepen (Bevers en Kleine 
Welpen) hebben ruimte voor nieuwe 
leden.

Scouting is de grootste jeugd- en jon-
gerenorganisatie van Nederland, waar 
jongens en meiden zich kunnen ont-
wikkelen in een stimulerende en edu-

De afgelopen jaren is er door de trai-
nersstaf van TTV Limmen veel jeugd 
enthousiast gemaakt voor het tafel-
tennis. Steevast 2x per week (dinsdag 
en vrijdag) worden jeugdtrainingen 
gegeven door kwalitatief kundige 
trainers en worden jeugdleden ge-
coacht als de vereniging deelneemt 
aan tafeltennistoernooien waaraan 
de Limmen jeugd deelneemt. Ook 
worden alle jeugdteams (voorjaar 
2017 vier teams) gecoacht tijdens de 
jeugdcompetitie wedstrijden die op 
de zaterdagen worden gespeeld in de 
regio Noord-Holland.
De grote betrokkenheid van de 5 
koppige trainersstaf (Arjan-Mariska- 
Niels- Pieter en Jeremy) leidt heden 
tot een goede doorstroom/overgang 
naar de senioren. Inmiddels zijn zes 

‘Genezen’ in een zoutkamer bij Zuiver Zout!

BoekStart bij Forte Kinderopvang

hebben ze dus hun hele leven voor-
deel van. 

Bij de kinderdagverblijven van Forte 
werd al veel voorgelezen, maar met 
de komst van het project Boekstart 
is er nog meer aandacht voor voor-
lezen. Binnen het programma zijn 
pedagogisch medewerkers speciaal 
geschoold in interactief voorlezen. 
Ook is er ruimte voor een boekencol-
lectie en een gezellige leesplek bij de 
kinderdagverblijven. De kinderen be-
zoeken daarnaast 1x per maand de bi-
bliotheek waar voorgelezen wordt, en 
ook worden zij 1x per maand bezocht 
door iemand van de Bibliotheek die 
komt voorlezen op de locatie. Meer 
informatie vindt u op www.fortekin-
deropvang.nl en www.boekstart.nl.  

catieve omgeving. Scouting is leren 
door doen: spelenderwijs, samen met 
leeftijdgenootjes en zonder competi-
tiedrang.

Bij de speltakken Bevers en Welpen 
zetten kinderen hun eerste stappen 
op het pad van scouting. De Bevers 
zijn jongens en meisjes uit de groe-
pen 2 en 3 van de basisschool. Elke 
zaterdagochtend komen ze bij elkaar 
van 9.30 tot 11.00 uur. Voor informa-
tie over de Bevers kan contact worden 
opgenomen met Trudy Hoogeboom 
(tel. 0725052830). De Kleine Wel-
pen (jongens uit groep 4 en 5) heb-

Scouting is leren door doen

Sobere soepmaaltijd in de veertigdagentijd

Kees Kroone preekt...

geschreven staat. Kortom, een preek 
van Kees is een lust voor het oor én 
balsem voor de ziel. Zijn hart heeft 
hij op de goede plek zitten en van dat 
hart leeft en preekt hij. Vanaf 16.00 
uur is iedereen welkom in de Witte 
Kerk. Na afloop rond 17.00 uur is er 
gelegenheid om met de (s)preker) en 
andere aanwezigen nog wat na te pra-
ten. En dat uiteraard onder het genot 
van een glaasje…..!. Iedereen is van 
harte welkom!

ingrediënten zijn van deze soep-
maaltijd. De maaltijd is voor iedereen 
toegankelijk. Voor jong en oud, al-
leenstaanden en gezin, allen zijn van 
harte welkom! We zitten rond één 
grote tafel.
De maaltijd zal eenvoudig maar vol-
doende zijn en bestaat uit soep en 
brood. Voor de maaltijd wordt een 
korte overweging gehouden en gebe-
den. Er wordt afgesloten met een lied. 
Een aansprekende vorm van liturgie 
waar u zo bij kunt aanschuiven.

Soepbord en lepel meenemen
We stellen het op prijs als u zelf een 
soepbord of soepkom en lepel mee-
neemt. Om de organisatie van deze 
maaltijd ook de kans te geven zich 
goed voor te bereiden, vragen we u 
om zich vóór donderdag 2 maart op 
te geven.
Dat kan schriftelijk, per e-mail: 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl of 
telefonisch op de pastorie telefoon: 
5051275. Ook kunt u Mevr. Margreet 
Denekamp bellen: 505 2871.

Muzikale bloemlezing door Peter Rijs...
Als daar muziek voor is, wil ik het horen!

liefde en passie zingen.  Elk lied heeft 
zijn eigen thema en dat maakt het zo 
bijzonder, want dit materiaal is steeds 
gecomponeerd vanuit een gedicht 
met een diepere laag en dat maakte 
mij nieuwsgierig.
Ik ga een lezing houden over de die-
pere betekenis van de tekst in combi-

natie met de muziek. Waarom heeft 
de componist het zo opgeschreven? 
Wat bedoelt hij met die samenklank 
en hoe bereikt hij de meest expressie-
ve mogelijkheden t.o.v. de tekst? Al-
lemaal interessante items waarbij ik 
u ga vertellen en voordoen  hoe u nog 
meer kunt genieten van deze muziek. 
Uiteraard met  welluidende klanken 
van het Liturgisch koor. 
Ontmoetingsruimte Corneliuskerk, 
maandag 20 maart om 20.00 uur

Jeugd floreert bij Tafeltennisvereniging Limmen
uit de eigen jeugd voortkomende 
spelers vol geïntegreerd in de senio-
rencompetitie. Bijzonder is dat zelfs 
één jeugdtrainer, zijn naam is Jeremy 
Geels, in voorjaar 2015 nog actief 
spelend jeugdlid was en nu al deel 
uitmaakt van de trainersstaf waar de 
club erg blij mee is.  
In 2016 werd, jeugdlid van TTV Lim-
men,  Sanne Briefjes tot jeugdsport-
talent gekozen van de gemeente 
Castricum. Anno 2017 heeft zij het 
clubkampioenschap voor jeugd en 
zelfs de senioren op haar naam ge-
schreven en floreert zij in het eerste 
team van Limmen dat in de 2e klasse 
uitkomt. De openingswedstrijd in 
de competitie op 3 februari j.l. tegen 
DOV Heerhugowaard scoorde ze 100% 
door al haar drie wedstrijden te win-

nen en ook de dubbel met Henk-Jan 
den Ouden, al jaren vaste speler voor 
het vlaggenschip van TTV Limmen.

Op zondag 5 feb. was Sanne ook nog 
actief in Soest waar ze deelnam aan 
B-Jeugdranglijst toernooi waar ze 
een gedeelde 3e/4e plaats behaalde. 
Ze kwam 1 winstpartij tekort om de 
felbegeerde A-Licentie (hoogste li-
centie in de tafeltennissport) terug te 
veroveren. Het zou een prestatie van 
formaat geweest zijn als dat nu al ge-
lukt zou zijn als 1e jaars junior maar er 
komen nog kansen genoeg om rating-
punten te veroveren. 
Zin om ook sportief bezig te zijn, u 
bent van harte welkom zowel jeugd 
en senioren. Info op onze website 
www.tafeltennislimmen.nl 

ben opkomst op dinsdagavond van 
18.45 tot 20.15 uur. Contactpersoon 
van de leiding is Stijn Hollander (tel. 
0641355764).
Wat beleven kinderen zoal bij Scou-
ting Limmen? Ze spelen in het bos, 
bouwen daar een hut of gaan bij-
voorbeeld op zoek naar planten en 
diertjes. ‘Doe-het-zelven’ is een be-
langrijk element, bijvoorbeeld zelf 
vogelvoer of armbandjes maken, to-
neelstukjes bedenken of liedjes zin-
gen. Nieuwsgierig? Kinderen mogen 
altijd vrijblijvend een paar keer proef-
draaien. Zie ook de website www.
scoutinglimmen.nl voor informatie 
over alle speltakken en opkomsten of 
like Scouting Limmen op Facebook.  
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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:
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Erik Nieman Gerard Tool

Huis aan- of verkopen?
Bel Rietveld: dé makelaar van Limmen!
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Erik Nieman Gerard Tool

Bel Gerard Tool: dé financieel adviseur van Limmen!

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

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

 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:
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Erik Nieman Gerard Tool

Rijksweg 102, 1906 BK  Limmen
T 06 21 22 19 15   E info@gtmbfa.nl
W www.gtmbfa.nl

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

AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

 2007 - 10 JAAR - 2017

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

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ  Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

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

(WEL EERST EVEN BELLEN)

MARGRET CASTRICUM
RATELAAR 3 IN LIMMEN

T 06 51808640
(PINNEN GEEN PROBLEEM)

06-49704045
muziekwerkplaatslimmen.nl, info@muziekwerkplaatslimmen.nl
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klassieke, jazz-en popmuziek
beginners, gevorderden,

De muziekschool voor alle leeftijden,  


