
In 1996 werd er uitbundig Carnaval 
gevierd in de toen benoemde ‘Burgerij’. 
September 1995 was de maand waarin 
stichting Dorpshart eigenaar werd van 
het voormalig parochiehuis, zij hebben 
dit tot ‘Burgerij’ gebombardeerd. Er 
heeft een verbouwing van de toiletten 
plaatsgevonden en voorbereidingen 
werden getroffen voor de hele grote 
klus waarbij het pand werd veranderd 
tot wat het nu is. Beneden de horeca 

Sinterklaasactie Limmer
Ondernemers Vereniging
weer groot succes

Na het succes van vorige jaren is de 
datum voor 2020 bekend! Het wordt 
weer een zie, voel, doe, ruik, proef en 
beleef jaarmarkt! Dat beloofd een zeer 
mooie en gezellige jaarmarkt te wor-
den. Voor groot en klein is er genoeg 
te beleven!

Op woensdag 24 juni 2020 vind de 
jaarmarkt plaats in ons mooie dorp 
Limmen. Van 14.00 tot 21.00 uur bent 
u van harte welkom!

Achter de schermen wordt er alweer 

In 1960 verslaat John F. Kennedy 
Richard Nixon in de verkiezingen 
om het Amerikaanse president-
schap, wordt de grenscontrole in de 
Benelux opgeheven, wint de voorma-
lige Sovjet Unie het eerste EK voetbal 
voor landenteams door het voorma-

druk gewerkt aan de leukste markt van 
Noord-Holland! De inschrijving voor 
de jaarmarkt is al geopend. Alle aan-
meldingen worden goed beoordeeld 
zodat er niet te veel van hetzelfde op 
de markt is te vinden. Ook zijn wij bezig 
met het zoeken naar leuke entertain-
ment voor op de markt. De markt is al 
goed gevuld met diverse marktlieden 
en vele ondernemers uit het dorp. 

Wilt u ook een plekje op de jaarmarkt? 
Schrijf u dan in via
www.ondernemendlimmen.nl 

Er zullen dit jaar weer vele kramen 
aanwezig zijn met marktlieden om hun 
waren aan te prijzen aan het langslo-
pend publiek. U kunt zich van top tot 
teen laten kleden volgens de laatste 
mode bij diverse kledingkraampjes en 
eventueel voorzien van bijouterieën 
en een prachtige handtas. Vervolgens 
kunt u uw passende cosmetica aanvul-
len tegen bijzondere marktprijzen bij 
diverse stalletjes. Tussendoor kunt u 
nieuwe energie opdoen met heerlijke 
versnaperingen.

Als u de hele markt gezien heeft kunt 
u onder het genot van een hapje en 
drankje en een mooi stukje muziek 
nagenieten op de verschillende terras-
sen.

Tot ziens op de jaarmarkt!

Jaarmarkt Limmen
woensdag 24 juni 2020

Carnaval, 25 jaar geleden….

© Marleen Bos Fotografie

De prijswinnares was erg blij met 
haar gewonnen hoofdprijs! Een 
compleet verzorgde winter barbe-
cue met een Pellet Grill (beschikbaar 
gesteld door KookKönst Catering & 
Kookworkshops) en een Winters BBQ 
pakket (beschikbaar gesteld door 
Slagerij Snel). 

Namens de LOV feliciteren wij alle 
prijswinnaars! De actie was dit jaar een 
groot succes doordat de lootjes weer 
ouderwets ingevuld konden worden. 
Alle winnaars hebben zijn/haar prijs 
thuis gestuurd gekregen en zij kunnen 
hun kadobon besteden bij de winkel 
waarvan de kadobon is.

exploitatie en boven het jongeren cen-
trum Conquista. Maar eerst moest er 
feest worden gevierd om de vasten 
tijd in te gaan, Carnaval! Leden van 
stichting Dorpshart, onder leiding van 
Willem en Lia Koot, stonden achter 
de bar klaar om het goudgele kostba-
re vocht ruimschoots in de glazen te 
laten lopen. 

Natuurlijk had carnavalsvereniging de 
Uylenspieghels weer een mooi pro-
gramma klaar. Van 11 november tot en 
met dikke dinsdag was er altijd wel iets 
te vieren. De jaren hebben zij altijd vrij 
in de agenda van de Burgerij gehad om 
hun feesten te kunnen vieren, natuur-
lijk was de aanpassingen van de gevel 
in de carnavalstijd geheel van hun kant. 
Er waren vele hoogtepunten; Een spet-
terende lancering van nieuwe raadsle-
den of prins Carnaval, de verkleedfees-
ten met live muziek op de zaterdag-
avond waarna men op zondagmiddag, 
met kater, in grote optocht verkleed 
door Limmen heen ging. Gek was niet 
gek genoeg en de muziek klonk uitbun-
dig. Het dorp lag weken lang bezaaid 
met confettisnippers. Natuurlijk wer-
den ook de schoolkinderen en oude-

ren niet vergeten om de Carnaval mee 
te vieren. Op de zondagmiddagen was 
het altijd groot feest, na de optocht 
werd met jong en oud feest gevierd 
in de Leutbeunker. Vergeet ook de 
eetmiddagen niet; Pannen vol stamp-
pot met worst werden verorberd 
door dansende carnavalsvierders met 
muziek van de Erica Kapel en verschil-
lende DJ’s.

In 2015 kwam er helaas een einde 
aan deze ohh zo gezellige traditie. De 
Uylenspiegels werden opgeheven 
en de Leutbunker werd Heeren van 
Limmen. Om nogmaals een knipoog 
te geven aan 25 jaar leuke familiemid-
dagen heeft het team van Heeren van 
Limmen op 23 februari een gezellig 
programma in elkaar gezet. Vanaf 16 
uur wordt er een boerenkoolmiddag 
gehouden met muzikale ondersteu-
ning van niet minder dan de bands 
TRUUS, TRUT & de TERLENKA’S en 
DIE ALPENKREUZERS.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Heeren van 
Limmen of bij Gall & Gall aan de vuur-
baak voor € 7,50 per stuk (incl. eten 
van boerenkool met rookworst).

De LOV-krant wordt 60 jaar!
lige Joegoslavië met 2-1 te verslaan 
en staat Tuindorp Oostzaan onder 
water. In 1960 verschijnt ook de eer-
ste editie van de Limmer Krant, nu de 
LOV-krant. (Limmer Ondernemers 
Vereniging). Acht jaar later volgde pas 
de Fabeltjeskrant…

De eerste Limmer Krant is gedrukt op 
een A3-tje en bestaat voornamelijk uit 
advertenties van Limmer onderne-
mers. De meeste adverteerders zijn 
niet meer in business maar een enkele 
nog wel. Zo heeft slager Snel een bij-
zondere kermisactie (ook tijdens de 
kermisdagen zijn onze vleeswaren niet 
te evenaren): een blik borrelworstjes 
van fl. 1,25 voor fl. 0,98.  En adverteert 
Fa J.N. Stuifbergen de Ernst Casimer 
sigaar, de enige sigaar die echte vrien-
den maakt. Voor vragen bel 242.

Vervolg op pagina 7 
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Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880

Slijterij R. Booms

IEDERE
ZONDAG
GEOPEND
van 13.00 tot 18.00 uur

Dames- Heren & Kinderen

06 288 655 09
Kerkweg 42 Limmen

KROKUS-
VAKANTIE
vrij 14 t/m zat 22 feb
Tip: maak tijdig uw afspraak..!

ELKE 3E ZONDAG
VAN DE MAAND

PROEF-
LOKAAL

15.00 tot
20.00 uur

IN DE
MUSEALE

HOEK VAN
LIMMEN

DAMPEGHEEST.NL

15 MAART
PRESENTATIE
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LENTEBOCK

HH
Kijk voor meer informatie op heerenvanlimmen.nl

Heeren
vanLimmen  ✆ 072 505 5220

contact@heerenvanlimmen.nl
heerenvanlimmen.nl

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

23 februari: Boerenkool eten met Truus, Trut & de
 Terlinka’s en Die Alpenkreuzers
27 maart: The Who en The Doors Tribute
13 juni:  Boogie Dogs (rock & roll)
14 juni: Heel Limmen bakt... een feesttaart 25 jaar

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

6 dagen per week geopend

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

Secondlife cartridges
Goedkoper dan origineel en met meestal meer inhoud. Alle gangbare
types op voorraad en de rest eventueel op bestelling.

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering

Brugstraat 35,
1906 WT Limmen
Tel.  (072) 505 55 40
Mobiel: 06 53-28 52 93
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Komt u ook een keer gezellig popqui-
zen bij eetBarLekker? Elke 2de donder-
dag van de maand een nieuwe popquiz.

Dit zijn de data: 13 feb., 12 maart, 9 april, 
14 mei en de laatste op 11 juni.
Zorg voor een team van minimaal 2 en 
maximaal 6 personen.
We beginnen om 20.30 en het duurt 
tot 23.00 uur € 3,50 p.p.

Voor de Popquiz graag van tevoren 
reserveren via info@eetbarlekker.nl of 
via 0654235682.

Oudheidskamer totdat zij naar het 
Willibrordus-terrein verhuisden. In 
november heeft de gemeente Heiloo 
het pand bij openbare inschrijving 
te koop aangeboden. Er zijn door de 
makelaar verschillende kijkmomenten 
georganiseerd waar veel belangstel-
lenden op af zijn gekomen, zo ook de 
directie van Kits Oonlie. De directie 

Na het succes van vorig jaar wordt er 
wederom een brunch tussen de koei-
en gehouden tijdens de paasdagen. 
Met samenwerking van Heeren van 
Limmen en de familie Res worden er 
lange tafels gedekt in de koeienstal aan 
de Provinciale weg.

Lekker eten tussen de koeien is een 
unieke belevenis die men niet snel ver-
geet. Vorig jaar waren de gasten zelfs 
getuigen van de geboorte van een kalf-
je!

Geef je snel op... vol=vol!
Wil je ook deelnemen tijdens de 
paasdagen aan deze heerlijke boeren-
brunch, geeft je dan snel op via con-
tact@heerenvanlimmen.nl De kosten 
bedragen € 25,- per persoon, kinderen 
jonger dan 12 jaar betalen de helft van 
de prijs. Beide paasdagen kunt u bij ons 
terecht vanaf 11.30 uur.

Brunch tussen de koeien!

Nieuwe locatie Kinderopvang
Kits Oonlie 

L I M M E R  K R O O S T
Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat 
het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen 
zien wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij alle ouders met de geboorte van deze 
prachtige baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Door loting is Nikki Nijman Koot ‘Baby van de maand’ geworden! De baby van de maand krijgt: een waardebon van 
50 euro beschikbaar gesteld door Studio Welgraven en een waardebon voor een heerlijk ijsje voor pappa en mamma 
en evt. broertjes en zusjes bij Joey’s IJssalon.

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

Jade van Geldorp
–  Geboren op 23 januari  2020 –

Dochter van Roy van Geldorp en
Rosemarijn Pronk

Timo Winder
–  Geboren op 25 december 2019 –

Zoon van Frank Winder en
Berdien Olling

Nikki Nijman
–  Geboren op 9 januari 2020 –

Dochter van Thijs Nijman en
Nathalie Hollenberg

Amy Hoogeboom
–  Geboren op 2 januari 2020 –

Dochter Wim en Wendy Hoogeboom,
zusje van Stan

Jules Seignette
–  Geboren op 21 december 2019 –

Zoon van Stefanie Admiraal en Rik Seignette, 
broertje van Sam

Aron Kuijs
–  Geboren op 25 december 2019 –

Zoon van Jordy Kuijs en Marionie Patiño

‘BABY VAN DE 
MAAND’ De rubriek

Limmer Kroost
is  powered by:

Rijksweg 31A

IJssalon

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!

studiowelgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

Wellicht heeft u op social media al 
het één en ander voorbij zien komen, 
maar nu mag bekend worden dat 
Kinderopvang Kits Oonlie dit jaar een 
nieuw kinderdagverblijf gaat openen 
aan de Bergeonstraat 30 in Heiloo!
Het pand stond reeds geruime tijd 
leeg. Daarvoor was het in gebruik 
bij de Vereniging Oud Heiloo als 

van Kits Oonlie zag direct de potentie 
van het pand aan de Bergeonstraat in 
Heiloo, waar heel goed een baby- en 
peutergroep gerealiseerd kan worden. 
Kits Oonlie gaat de aankomende tijd, 
in overleg met de aannemer, een 
planning maken om ervoor te zorgen 
dat het pand aan alle kinderopvangei-
sen voldoet. Zo worden er een aan-
tal muren verplaatst om een ruime 
groepsruimte te creëren. Ook wordt 
er een deur aan de achterzijde van het 
pand geplaatst zodat de peuters direct 
naar de bosrijke buitenruimte kunnen. 
De buitenruimte zal een groene en 
natuurlijke uitstraling krijgen. Uiteraard 
wordt u op de hoogte gehouden van 
de voortgang van de werkzaamheden 
en de openingsdatum van het nieuwe 
kinderdagverblijf. 

Heeft u interesse in de nieuwe locatie 
of meer informatie ontvangen over de
opvang bij Kits Oonlie, dan kunt u altijd
contact opnemen met de Centrale 
administratie van Kits Oonlie op 072-
5323576 of via info@kits-oonlie.nl.

Popquiz, Pannenkoekenmiddag
en upcoming talent Mart Hoogkamer
bij eetBarLekker

Woensdag = Pannenkoekendag!
De pannenkoeken(naturel) zijn deze 
dag slechts een € 1,-

Lekker Hollands
Vrijdag 28 februari ‘Lekker Hollands’ 
met de lokale DJ’s Jeff & Dave. Alle 
Nederlandse hits komen deze avond 
voorbij. Met dorpszanger Max van 
Ginkel en upcoming talent Mart 
Hoogkamer (Hollands Got Talent)! Vrij 
Entree. Dit wil je niet missen.

Ook voor uw lunch
Wist u dat wij van woensdag t/m zon-
dag open zijn vanaf 11.00 uur en dat u 
ook heerlijk kunt lunchen bij ons? Wie 
weet tot snel. Team eetBarLekker.

De verdwenen schuurkerken
van Limmen

Iets over de bouw

Bijlage: Lonen en prijzen in de 18e en 19e eeuw

Door
C.N. Druijven

Nog enkele exemplaren beschikbaar...

‘ De verdwenen schuurkerken
van Limmen’

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

Het boekje beschrijft de situatie van 
de schuurkerkenbouw in Limmen, tot 
het moment dat de eerste stenen kerk 
in 1854 aan de Dusseldorperweg ver-
scheen en de laatste schuurkerk werd 
afgebroken.

Het boekje is verkrijgbaar bij de winkel 
van Stuifbergen in Limmen en bij boek-
handel Laan te Castricum.
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Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen

kerkweg 1  |  LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

 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

...een ander
   geluid!

Hypotheken
en
Verzekeringen

✓ Vaste adviseur
✓ Persoonlijk contact
✓ Altijd bereikbaar

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies & Verzekeringen

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

G&W Drogisterij AKER
Kerkweg 16  • 1906 AW Limmen
Tel. 072-505 3138  •  drogist@drogisterijaker.nl

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE

REFORMARTIKELEN
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE

STOMERIJDEPOT
KIALA SERVICE

PASFOTO’S

Een geheime liefde die je hart 
sneller doet kloppen..?

Of je vertrouwde kanjer die je 
nog steeds vlinders bezorgd..?

Bij G&W Drogist Aker hebben we diverse leuke cadeautjes om 
jouw geliefde helemaal in te pakken! Voor kleine en grote liefdes!

Diverse geuren met 30% korting!

Volg ons op
Facebook!

Kom langs en verras jouw geliefde!

VAN GILS GEUREN
grote maten

50% KORTING!
SHOWERGELS
van 12,99 voor 4,99



LOV-KRANT    FEBRUARI 2020 PAGINA 5

De geschiedenis van Valentijnsdag

Gerard Tool en Mark Boetje Financieel Advies & Verzekeringen

Stap eens binnen 
voor een gedegen advies...

Dat het weer bijna Valentijnsdag 
is, zal vrijwel niemand ontgaan. Op 
radio, televisie, internet en natuur-
lijk in de krant barst het momenteel 
weer van de Valentijnsdagreclame. 
De veertiende februari is officieel 
de dag van de liefde, maar kan net 
zo goed de dag van de commercie 
genoemd worden. Waar komt het 
feest eigenlijk vandaan?

Geen eenvoudige vraag om te 
beantwoorden. Je zou kunnen zeg-
gen dat Valentijnsdag een versmel-
ting is van christelijke, Romeinse, 
Germaanse en tegenwoordig ook 
nationale tradities.

Valentijn?
Maar er is vooral veel onduidelijk over 
de herkomst van het feest. Niet eens 
zeker is naar welke Valentijn het feest 
is vernoemd. Wel duidelijk is dat paus 
Gelasius in het jaar 496 de veertiende 
februari uitriep tot de dag van de heili-
ge Valentijn. Maar welke Valentijn? Er is 
geen enkel biografisch document over 
hem. En er zijn verschillende (onduide-
lijke en onbewijsbare) verhalen…

Een veelgehoord verhaal draait om 
een Romeinse priester die omkwam 
tijdens de christenvervolgingen onder 
keizer Claudius II Gothicus (268-270). 
De priester zou geweigerd hebben zijn 
geloof op te geven. In plaats daarvan 
probeerde hij de keizer zelfs te beke-
ren. Deze Valentijn stierf uiteindelijk als 
martelaar. Kort voor zijn executie zou 
hij nog wel een wonder hebben ver-
richt door de blinde dochter van zijn 
cipier te helen. Handig want dan kon 
hij tenminste heilig verklaard worden. 
Zonder wonder, geen heilige is bij het 
Vaticaan immers de regel.

Ook wordt vaak een bisschop uit Terni 
genoemd. Hij werd in 273 onthoofd 
tijdens de christenvervolgingen van 
Keizer Aurelianus. Over hem is ook 
nauwelijks wat bekend. Niet uitgeslo-
ten wordt dat het om dezelfde per-
soon gaat.

Romeins vruchtbaarheidsfeest
Sinds de achttiende eeuw wordt ook 
wel eens gezegd dat het Vaticaan 
de feestdag van de heilige Valentijn 
invoerde ter vervanging van de zoge-
naamde Lupercelia. Dit was een oud 

vruchtbaarheidsfeest ter ere van de 
Romeinse god Lupercus (of Faunus). 
Het oude feest was behoorlijk popu-
lair, ook bij de christenen, en paus 
Gelasius I wilde daar – zo wil het ver-
haal – een einde aan maken. Hij besloot 
daarom rond dezelfde dag een nieuw, 
verantwoord feest in te voeren. Een 
feest ter ere van de heilige Valentijn. 
Voor dat laatste is echter geen enkel 
bewijs. De paus schreef wel een lange 
brief waarin hij de gelovigen het vieren 
van de Lupercalia verbood. Maar in die 
brief werd helemaal geen Valentinus 
genoemd. Er is daarmee geen bewijs 
voor een verband tussen het Romeinse 
en het christelijke feest.

Mythen en onduidelijkheid
Om een link te creëren tussen een 
historische ‘Sint Valentijn’ – van wie 
we dus niet precies weten wie dat was 
– en de liefdestradities van 14 februa-
ri, ontstonden er rond 1900 verschil-
lende mythen en legendes. De heilige 
Valentijn zou, al dan niet met bloemen, 
stelletjes tot elkaar hebben gebracht 
en huwelijken hebben gesloten. Erg 
overtuigend was dit allemaal niet en 
omdat Sint Valentijn uiteindelijk voor-
al met onduidelijkheid werd geasso-
cieerd, besloot de katholieke kerk in 
1969 om 14 februari niet langer meer 
als zijn naamdag te vieren.

Cadeaus
Vroeger was Valentijnsdag vooral een 
feest waarbij kaarten naar geliefden 
werden gestuurd. Tegenwoordig draait 
het steeds meer om cadeaus. De oud-
ste Valentijnskaart die nog bestaat 
is gemaakt rond het jaar 1400 en is 
te vinden in het British Museum. In 
Engeland werd de afgelopen decennia 
sowieso het meest aan Valentijnsdag 
gedaan.
Oorspronkelijk werden de kaarten (of 
bijvoorbeeld rozen) meestal anoniem 
gestuurd. Tegenwoordig zetten veel 
mensen hun naam gewoon op de kaar-
ten.

Nederland
In Nederland is het feest nog betrek-
kelijk nieuw. Pas halverwege de jaren 
negentig kreeg Valentijnsdag hier voet 
aan de grond. Voor die tijd probeerde 
met name de middenstand het feest al 
aan de man en vrouw te brengen, maar 
dat was nog geen doorslaand succes.
Na de Tweede Wereldoorlog leefde 

de Nederlandse bloemensector op. En 
de bloemisten merkten dat er rond 14 
februari goede zaken werden gedaan 
met het buitenland. Ze probeerden het 
ook in Nederland zover te krijgen dat 
geliefden elkaar een bloemetje zouden 
geven.

In 1951 kregen alle inwoners van 
Leeuwarden een strooibiljet. Daarop 
stond dat Sint Valentijn een monnik 
was die rond 250 na Christus bloemen 
gaf om iemand te troosten of paartjes 
gelukkig te maken. De boodschap was 
dat de daad van de monnik navolging 
verdiende. De Leeuwarder Courant 
vroeg de bloemisten wat later of de 
actie geslaagd was en kreeg een helder 
antwoord: ‘De Friezen zijn te nuchter. 
Ze lopen niet zo snel warm’.

De Nederlandse bloemisterij gaf niet 
op. In de jaren zeventig haalde ze met 
het uitdelen van bloemen herhaaldelijk 
de krant. In 1974 kregen alle vrouwelij-
ke Kamerleden bijvoorbeeld een bloe-
metje. Twee jaar later waren de wegen-
wachters de gelukkigen en in 1979 
werden de chauffeurs in het openbaar 
vervoer met een bloemetje in het zon-
netje gezet.

Lokaal kreeg dit wel wat navolging, 
maar echte populariteit bleef uit. In 
1981 was er maar één drukkerij in 
Nederland die Valentijnskaarten druk-
te, slechts 25.000 stuks per jaar.

Valentijnsrubriek
Begin jaren negentig werd hier nog 
nauwelijks iets aan het feest gedaan. 
Het waren uiteindelijk niet de bloe-
misten maar de kranten die ervoor 
zorgden dat het feest een succes 
werd. In 1990 boden enkele kranten 
de mogelijkheid om in een speciale 
Valentijnsrubriek berichten te plaatsen. 
Het bleek een groot succes. Een jaar 
later werden er rond 14 februari meer 
dan twee miljoen kaartjes en pakketten 
verzonden.

Dat het feest juist in deze periode 
doorbrak heeft mogelijk te maken met 
het feit dat de welvaart vanaf het eind 
van de jaren tachtig flink toenam.

Bron: Historiek.net - Yuri Visser

Wij staan alweer ruim 4 jaar op de 
Vuurbaak met kwaliteits groente, fruit, 
aardappels èn dagelijks vers gesneden 
groente! 

Ook hebben wij onze website ver-
nieuwd waar u heel simpel uw bestel-
ling kan plaatsen zodat wij het kunnen 
klaarzetten of bezorgen bij u thuis.

De Froods Verrassingstas; die kunt u 
dagelijks bestellen via froods.nl Een 
tas vol met heerlijk fruit t.w.v. €14,99. 
Betalingen doen wij via een Tikkie of 
contant aan de deur.

Bedrijfsfruit by Rutger; Wij bezorgen 
ook fruit op het werk. Alleen lekker en 
goed fruit wat gegarandeerd de hele 
week goed blijft. Wilt u het een keer 
vrijblijvend proberen? Stuur dan een 
mailtje naar rutger@froods.nl

Wij hopen u snel weer te mogen 
begroeten op maandag en donderdag 
aan onze kraam!

De Froodies

Bestel ook de Froods Verrassingstas via de website

Froods by Rutger

Inmiddels zijn Gerard Tool en Mark 
Boetje Financieel Advies, naast een 
kantoor in Amsterdam, alweer een aan-
tal jaren gevestigd in Limmen. Van 2012 
tot en met 2016 hebben zij samen met 
Rietveld Makelaars kantoor gehouden 
aan de Rijksweg 102 en van 2016 tot 
juli 2019 aan De Drie Linden 1. Door de 
groei van het bedrijf was er behoefte 
aan meer ruimte waardoor ze zijn ver-
huisd naar het pand ernaast, De Drie 
Linden 2. Het hele pand is, vanaf casco, 

verbouwd tot een modern, open en 
gezellig kantoor waar zij ontzettend 
trots op zijn.
 
Op 28 november is het kantoor offici-
eel geopend met een fantastisch ope-
ningsfeest en hebben Gerard, Mark 
en Denise heel veel leuke en positieve 
reacties mogen ontvangen.
Iedereen is van harte welkom voor een 
persoonlijk hypotheek- en/of verzeke-
ringsadvies!

Afgelopen maand december zamel-
de de Lionsclub Alkmaar Phoenix  
voor de zesde maal Douwe Egberts 
Waardepunten in. En opnieuw met 
een fantastisch resultaat! Een der-
tigtal inzamelpunten in Alkmaar, 
Heerhugowaard, Heiloo, Limmen, 
Akersloot en de Egmonden leverden 
bijna 1.4 miljoen waardepunten op. Dit 
aantal is goed voor ruim 2.750 pakken 
Aroma Rood koffie (250 gram) voor de 
Voedselbank Alkmaar. 

Wij willen dan ook alle medewerkende 
organisaties en bedrijven en vooral ook 
alle mensen die waardepunten hebben 
ingebracht , hartelijk danken.

Het beste inzamelpunt was Drogisterij 
Aker in Limmen (zie foto). Maar liefst 
261.000 waardepunten (goed ruim 
520 pakken koffie) wisten zij dit jaar in 
te zamelen. 
In zes jaar tijd heeft de genoemde 
Lionsclub ruim 7.5 miljoen waarde-
punten ingezameld, goed voor meer 
dan 14.000 pakken koffie voor de 
Voedselbank. Gerekend over de zes 
jaar is het Noordwest Ziekenhuis het 
meest ‘productieve’ inzamelpunt 
geweest (bijna 700.000 waardepun-
ten).

Vrijwel zeker wordt de Douwe Egberts 
waardepuntenactie aan het eind van 

het jaar herhaald, dus gooi uw waarde-
punten niet weg. Geef ze een tweede 
leven door ze aan de Voedselbank te 
geven.
Lionsclub Alkmaar Phoenix houdt zich 
jaarrond ook bezig met het inzamelen 
van Oud en Vreemd geld voor de Lions 
Stichting ‘Fight for Sight’. Deze stich-
ting verzorgt oogoperaties in Derde 
Wereldlanden. Veel mensen hebben 
nog ergens oude of vreemde munten 
en bankbiljetten in een la liggen. U 
kunt ze kwijt in de inzamelzuil in het 
Noordwest Ziekenhuis en die bij Albert 
Heijn in ’t Loo in Heiloo.
Vorig jaar brachten deze twee inzamel-
zuilen bijna € 7.000 op.

Ruim 2.750 pakken koffie voor de 
Voedselbank Alkmaar!

Een bestuurslid van de Lionsclub Alkmaar Phoenix brengt een taart bij Drogisterij Aker in 
Limmen, als dank voor hun resultaat. (foto Kees Scharringa)
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L E UK  A L S  U  E E N  K E E R  B I J  M I J  L A NG S  K O M T

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

W I J  K L E U R E N / K N I P P E N  H E R E N ,  DA ME S  &  K I NDE R E N

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 9.00 - 21 .30 UUR

ZATERDAG VAN 9.00 - 17.00 UUR

WASSEN

KNIPPEN

DROGEN

€22,
50

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

6 dagen per week geopend

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

De enige echte vlag van Limmen!
in voorraad - 50x75cm € 12,50
100x150cm € 24,95 

Tevens vakkundige gazonaanleg

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

Graszoden

Tevens vakkundige gazonaanleg
Tevens vakkundige gazonaanleg

1e Kwaliteit tuinaarde,
potgrond, tuinturf, zand,
compost en vulgrond!

Informeer vrijblijvend naar wanddecoraties
en decoratieve technieken!

oudeweg 1, 1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
info@schildersbedrijfpeterdekker.nl

www.schildersbedrijfpeterdekker.nl

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

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

Stap eens binnen

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

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

Stap eens binnen

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

Stap eens binnen

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

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

Stap eens binnen

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

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

Stap eens binnen

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

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

Stap eens binnen

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

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

Stap eens binnen

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

Clemens

Jan

Jan Jaap

Peter

Ruud

Stef

Clemens

Jan

Jan Jaap

Peter

RalphRalph
RichardRichard

Ruud

Stef

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

P. Zonneveld B.V. (team)

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

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

P. ZONNEVELD B.V.
RIJKSWEG 49C LIMMEN
WWW.ZONNEVELD-AUTOSCHADE.NL
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De LOV-krant
wordt 60 jaar!
Vervolg van voorpagina

In 1982 transformeert de Limmer krant 
naar de LOV-krant en wordt gedrukt in 
Limmen door Limmendruk. De krant 
telt inmiddels meerdere pagina’s en 
bestaat niet alleen meer uit nieuws 
van ondernemingen en advertenties. 
Verenigingen, stichtingen en andere 
lokale nieuwtjes uit Limmen krijgen 
ook een platform in de LOV-krant. En 
dit is vandaag de dag nog steeds zo. 
De ondernemers van Limmen bie-
den dit gratis medium aan en doen 
dat belangeloos. Een mooi voorbeeld 
van community building. Veel dorpen 
met gelijksoortige krantjes hebben 
hun ‘lokale blaadjes’ moeten opgeven. 
Limmen niet.  

Omdat de LOV-krant dit jaar 60 wordt 
krijgt ze een facelift. Het harde, krach-
tige rood in de kop maakt plaats voor 
zacht, vriendelijk blauw. Waardig aan 
haar leeftijd en bewijs dat de LOV-
krant innoveert. De nieuwe kleur is 
ook congruent aan het logo van de 
LOV (en blauw is gewoon een mooie 
kleur). Voor de liefhebber: typografie is 
FreightSans.Pro. De krant kan er voor-
lopig weer tegenaan en denkt alvast na 
over haar 75ste verjaardag.

De LOV-krant verschijnt acht keer per 
jaar. Heb je nieuws of ideeën voor de 
krant? Mail: redactie@lovkrant.nl

Jacqueline Welgraven Oostdijk

Limmen- Vanaf vandaag is de 
inschrijving voor de Grand Prix 
Limmen gestart. Ga snel naar
www.grandprixlimmen.nl en geef je 
op!

Limmen staat bekend als een zeer 
ondernemend dorp waar altijd wel wat 
georganiseerd wordt. Met de Grand 
Prix Limmen staat er weer een dave-
rend evenement op stapel. Alles wordt 
uit de kast getrokken om een onverge-
telijk weekend te organiseren.
Wij spraken Mark Bonne, één van de 
enthousiaste organisatoren. ‘Mark, 
houdt het dan nooit op met weer 
wat nieuws organiseren in Limmen?’ 
‘Nee, eigenlijk niet, met onze vrienden-
groep vielen wij in een in gat na het 
overdragen van de organisatie van de 
Kermisrun (lacht) en toen er ideeën
opgingen om de Formule 1 naar 
Zandvoort te halen ontstond eigen-
lijk het idee om dat ook in Limmen te 
doen.’ ‘Wat eigenlijk als geintje werd 

Iedereen van 16 jaar en ouder...

Breaking news: Inschrijving
Grand Prix Limmen gestart!

opgenoemd begon toen  te leven. En 
nu zitten we hier.’

De organisatie staat als een huis. 
Zonder iemand tekort te willen doen 
(er doen zoveel vrijwilligers mee) noe-
men wij toch een paar namen van het 
organiserend comité; Erik Lute, Emile 
Dekker, Alex Lute, Rob Beentjes, Joeri 
Bakker, Aron Mooij, Ferry Zomerdijk en 
Mark Bonne.

Er werd heel enthousiast gereageerd 
door direct omwonenden en ook 
moet gezegd worden dat de gesprek-
ken met de gemeente zeer positief 
waren. Er komt nogal wat kijken bij het 
organiseren van een dergelijk evene-
ment. Je moet de veiligheid borgen en 
gaat in gesprek met o.a. de politie en 
brandweer.
Het parcours is na afloop weer snel 
berijdbaar voor het gewone verkeer 
en er kan bij een calamiteit gelijk actie 
worden ondernomen. Met één druk 

op de knop kunnen alle karts uitge-
schakeld worden en het parcours krijgt 
‘mobiele’ bochten die snel verwijder-
baar zijn zodat bij nood hulpdiensten 
ongehinderd hun gang kunnen gaan.

Wanneer?
In het weekend van zaterdag 9 en zon-
dag 10 mei gaat het plaatsvinden. Op 
de zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur en 
zondag van 12.00 tot 15.00 uur. 

Pitstop
Caroline en Rob van eetBarLekker 
waren ook gelijk bijzonder enthousi-
ast en verlenen ook alle medewerking 
voor een inwendige pitstop... u bent 
daar van harte welkom!

Parcours
Het gehele parcours zal worden afge-
zet met rood-witte ‘race-geleiding’ en 
voorzien worden van dranghekken. 
Er komen speciale ‘oversteek’-plaat-
sen en voor veiligheid natuurlijk vele 
baan-commissarisen die de boel bege-
leiden. Veiligheid staat voorop!

De race
De start is zaterdag om 12.00 uur en er 
zijn heats van 10 minuten. In de baan 
rijden er maximaal 10 karts tegelijk die 
om-en-om starten. In die 10 minuten is 
het de bedoeling om de snelste ronde 
te rijden. Elke 5 tijds-snelsten van een 
heat gaan door naar de finale op zon-
dag 10 mei.

Bedrijvencompetitie
Er is ook een aparte bedrijvencompe-
titie. Er kunnen 40 teams meedoen en 
elk team bestaat uit drie rijders. Wij zijn 
nog in overleg hoe we het precies gaan 
doen maar dit belooft een waar spek-
takel te worden! Geef je bedrijf snel op 
want vol=vol!

PI
TS

Streetkarting.nl levert de karts en zorgt voor een professionele samenwerking. Het ‘straten-circuit’ voor de Grand Prix Limmen is ongeveer 600 meter lang.

Sponsoren
Langs het parcours en op vele andere 
manieren is de Grand Prix Limmen een 
unieke gelegenheid om je bedrijf te 
promoten. Zandvoort kent zijn ‘Tarzan’ 
bocht... wat gaat de beroemdste bocht 
in Limmen worden? Neem contact op 
met de organisatie en vraag naar de 
mogelijkheden. Iedere hulp is welkom!

Inschrijven
Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich 
online inschrijven. Er kunnen maxi-

maal 200 personen inschrijven en 40 
bedrijventeams. Bij overschrijving zal 
er geloot gaan worden. Ga snel naar 
www.grandprixlimmen.nl.

Limmen mag trots zijn op zijn inwo-
ners. Er wordt veel georganiseerd en 
het is ook hartverwarmend om te zien 
dat het initiatief breedgedragen wordt 
door de inwoners. Wij kijken in ieder 
geval alvast uit naar 9 en 10 mei!

De redactie
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AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

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

Uitvaartverzorging Formanoij
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen

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

Uitvaart vanaf € 1.475,-
Dag en nacht bereikbaar

Autorijles
Motorrijles
Bromfietsles

Theoriecursussen
Voor auto, motor en bromfiets

Partner van:

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Autorijles
Motorrijles
Bromfietsles

Theoriecursussen
Voor auto, motor en bromfiets

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

telefoon

website

van afval 
naar grondsto� en 

en energie

Dusseldorperweg 64 • 1906 AL Limmen
info@vredeburglimmen.nl

Tel. 072-505 1950

www.vredeburglimmen.nl

Familiefeest, bruiloft,
jubileum, bedrijfsfeest

of verjaardag?
Alle opties zijn bespreekbaar!

Een zwaar onderschat partyjuweel met 
prachtig balkenplafond en houtwerk

in het hart van Limmen!

Een sfeervol feest?

Wij wensen iedereen
een romantische Valentijnsdag!

Een sfeervol feest?
Met nieuwe

lucht-

behandeling!

•  Loodgieter-
werkzaamheden

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

Visweg 52 • 1906 CS  Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl
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Tijdens de zeer geanimeerde, en 
druk bezochte nieuwjaarsreceptie 
van de SWOL en alle gebruikers van 
“Vredeburg”, werd niet alleen kort 
teruggeblikt op het oude jaar, maar 
werd vooral vol goede moed gespro-
ken over het jaar 2020. 

Een van de thema’s was ‘Eenzaamheid’, 
een speerpunt van de gemeente 
Castricum. De bijeenkomst was een 
plek van ontmoeting met elkaar. Onder 
het genot van een hapje en een drank-
je werden ook de nieuwe ontwikkelin-
gen bij de SWOL besproken.

Eenzaamheid
Een niet eenvoudig onderwerp, 
immers wat is eenzaamheid, wie is 

eenzaam, en hoe kom je in contact 
met mensen, jong en oud, die zich 
eenzaam voelen? Onlangs kwam de 
Werkgroep Eenzaamheid, een initiatief 
van de gezamenlijke kerken in Limmen 
bij elkaar en aan tafel zaten ook De 
Limmer Huisartsen, De Zonnebloem, 
De Stichting Welzijn Castricum en de 
SWOL, alsmede wethouder Falgun 
Binnendijk, portefeuillehouder van 
dit onderwerp, met zijn rechterhand 
Agnes Brokers. 
Met elkaar is uitgebreid van gedachten 
gewisseld hoe dit onderwerp aan te 
pakken. De gemeente Castricum heeft 
een stappenplan/handboek ontwikkeld 
en in samenwerking met de aanwezi-
gen zullen snel vervolgstappen worden 
gemaakt.

Stichting Welzijn Ouderen 
bruisend het nieuwe jaar in

Ze bestaan nog: de echte vrijwilli-
gers, de mensen waarop je nimmer 
tevergeefs een beroep doet. Onze 
redactie ging op bezoek bij een 
vrouw die al meer dan 50 jaar klaar 
staat voor anderen.

Aan de Achterweg 50 in Limmen 
woont Marijke Groot-Koppes, 76 jaar 
jong en nog lang niet klaar met haar 
vrijwilligerswerk. Integendeel, tijdens 
de koffie, waar haar beide zoons Jan 
en Peter ook zijn, praat zij honderd 
uit over haar vrijwilligerswerk en alles 
wat haar bezig houdt in ons mooie 
Limmen.
Zij werd in 1943 als 12e kind van het 
gezin Koppes geboren in Midden 
Beemster in de polder. Na haar Lagere 
School, was het direct aanpakken thuis 
en bij anderen, doorleren zat er voor 
meisjes toen nog niet overal in.

In 1968 leerde zij haar latere echt-
genoot Jan Groot, een boerenzoon 
uit Limmen, tijdens de kermis in Zuid 
Schermer kennen. Liefde op het eerste 
gezicht, Jan 34, Marijke 24 en zes maan-
den later trouwden zij en trokken in bij 
Moeder/Oma Clazien Groot-Vessies in 
de oude woning aan de Achterweg. Een 
leuke anekdote van haar eerste kermis 
in Limmen tijdens de verkering. Onder 
geen beding mocht zij van haar latere 
schoonmoeder onder één dak slapen 
met haar Jan…., zij werd uitbesteed bij 
Tante Lien en Oom Thijs Bakker in de 
Burg. Nieuwenhuijsenstraat, ja zo ging 
dat nog ruim 50 jaar geleden. Want 
ja, wat zouden de pastoor of de men-
sen wel niet zeggen! Inmiddels zijn we 
51 jaar verder, helaas is haar man Jan 
overleden, maar geniet Marijke van 
haar beide zoons, dochter Clazien en 
2 kleinkinderen. Marijke is gastvrij, er is 
altijd koffie en iets lekkers in huis. 

Destijds werd gevraagd of Marijke iets 
wilde doen voor anderen en dat resul-
teerde in de volgende lijst van vrijwilli-
gerswerk, wat zij altijd met veel plezier 
deed en nog altijd doet:
•  Collecte voor de Hartstichting:

36 jaar
•  Collecte voor de Nederlandse 

Brandwonden Stichting: 36 jaar
•  Collecte voor het Epilepsiefonds: 27 

jaar
•  Collecte voor de Nierstichting:

16 jaar
•  Collecte voor Alzheimer Nederland: 

16 jaar
•  Collecte voor het Diabetes Fonds: 

16 jaar 

Maar er is nog meer te vermelden:

•  Het huis-aan-huis bezorgen van het 
blad Rond De Limmer Toren, al 40 
jaar lang.

•  Werken in de kerk, nu ook in de 
PKN: 51 jaar en, zegt Marijke, zodra 
de katholieke kerk weer open is: 
dan ga ik ook in de vernieuwde kerk 
weer met liefde en plezier aan de 
slag.

Dan ook nog maar even haar hobbies 
vermelden:
Tweemaal per week kaarten in 
‘Vredeburg’, kaarten in ‘De Enterij’, 
kaarten in ‘De Bloemen’ in Castricum. 
O ja, en dan nog op de woensdagvond 
koffie en thee verzorgen in zorgcen-
trum ‘De Cameren’.

Wij vragen: ‘Marijke, is er nog tijd voor 
het huishouden?’. Volgens Marijke geen 
enkel probleem, ze doet het er allemaal 
gewoon even bij…. bewonderenswaar-
dig. Zelf merkt zij nog op dat de men-
sen waar zij collecteert altijd aardig, 
vriendelijk en bijzonder vrijgevig zijn. 

Wat kunt u verwachten in 
de volgende lov krant?
We gaan een artikel wijden aan het ongekende succes van de 
Kringloopwinkels en met name de komst van Keer op Keer aan de 
Rijksweg 127 in Limmen.
Vanaf dag 1 na de opening een groot succes. En wat doen zij met de 
gelden die zij genereren? Juist: die gaan naar goede doelen. Daarover 
in de volgende editie dus meer.
En wij gaan ook een interessant artikel wijden aan een reeds jarenlang 
bestaand bouwbedrijf in Limmen: C. Bos b.v. Het bouwbedrijf is altijd 
in beweging. Nieuwe trends, nieuwe ontwikkelingen, ups-and-downs, 
het komt allemaal tot uiting in de LOV krant.
De volgend editie zal verschijnen als de lente begint: 21 maart 2020.

De LOV krant: u kunt er niet omheen!

Op zondag 5 april kunt u deelnemen 
aan het initiatief: ‘Tafelen voor de 
Vastenactie’. Een actie die plaats vindt 
in Limmen. Er hebben zich al kokken 
en kokkinnen aangemeld die hun huis 
en tafel beschikbaar stellen om u te 
ontvangen voor een driegangenme-
nu. We ehbben nog heel wat kokken 
en kokkinnen nodig. Dus meld je aan. 
Als u mee wilt eten, kunt u zich tot 3 
april nog opgeven. Het idee is dat je 
als deelnemer een driegangendiner 
gaat houden op drie verschillende 
adressen in Limmen. Dit gaat gebeu-
ren op zondag 5 april. Je meldt je dan 
om 17.00 uur aan op de pastorie van 
de Corneliusparochie, je betaalt voor 
het driegangendiner € 12,- en je wordt 
dan – in koppeltjes van twee – naar 
een bepaald adres gestuurd voor het 
voorgerecht. Na het voorgerecht krijg 
je – op de afgesproken 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 

Website
Paul Kranendoink, secretaris van de 
SWOL toonde in “Vredeburg”, de 
nieuwe website, die inmiddels online 
is gegaan. Er zijn door de SWOL grote 
stappen gemaakt en zij kunnen met 
trots de nieuwe website tonen. Kijkt u 
zelf maar eens op: https://www.vrede-
burgswol.nl/. Ook is het nieuwe logo, 
met het motto: “aandacht voor elkaar” 
online gegaan. De nieuw website geeft 
oneindig veel informatie en verwijst 
ook direct door als u iets zoekt wat 
door anderen wordt georganiseerd. 
De website is ontwikkeld door het 
Full-Service Internetbedrijf Tunico in 
Alkmaar, met heel veel input van Ferry 
Zomerdijk.
Meer info: www.tunico.nl.

Vredeburg Cinema
Een nieuw initiatief van de SWOL in 
samenwerking met Horeca Vredeburg. 
In de bovenzaal van het gebouw wor-

den de komende maanden een viertal 
films vertoond.
De start was op 24 januari, goed 
bezocht. De volgende data zijn: 29 
februari, 27 maart, 24 april. U behoeft 
nergens lid van zijn, iedereen is wel-
kom. Meer info staat op de website 
van de SWOL, incl. de titels etc. Als 
de nieuw formule aanslaat ligt in het 
in de bedoeling om in het nieuwe 
seizoen 2020/2021 acht of negen fil-
mavonden te organiseren. De SWOL 
beschikt over de benodigde licenties 
voor openbare filmvertoningen. In 
“Vredeburg”, liggen ook flyers met alle 
informatie over dit onderwerp.

Varen in de polder met senioren
Al enkele jaren verzorgt de 
Watersportvereniging Limmen, gezel-
lige dagtochten voor senioren door de 
Limmer Polder, richting het Overdie. 
Er wordt alleen bij mooi weer gevaren 
door het mooie polderlandschap. U 

kunt zich opgeven bij Willem Koot 06 
16 34 68 01 of Co Nanne 06 17 03 67 25. 
Zodra het dan zover is krijgt u bericht.  
Het gebouw “Vredeburg”.
De ingrijpende aanleg van een nieuw 
verse lucht systeem is achter de rug. 
Op dit moment wordt alles geregeld 
en dat zal leiden tot een aangenaam 
verblijf in de zalen, met veel frisse 
lucht. Er wordt nog steeds gesproken 
met de gemeente Castricum om te 
komen tot openslaande deuren en een 
bescheiden terras aan de voorzijde van 
de monumentale stolpboerderij uit 
1869.

Kunstgeschiedenis
Er wordt gewerkt aan een cursus 
Kunstgeschiedenis. Zodra er meer 
bekend is dan zal de SWOL daarover 
berichten in de media en op de web-
site.

Kees Kroone

Marijke Groot:
meer dan 50 jaar vrijwilliger!

Het heeft overigens wel even geduurd 
memoreert Marijke om goed thuis te 
geraken in Limmen na haar trouwen in 
1969, het dorp was klein, zij heeft alles 
zien groeien en veranderen, maar zij 
vindt het er uitstekend wonen en een 
gezellig dorp met vriendelijke mensen. 
Toen Jan en Marijke trouwden stond 
er de ochtend na de eerste huwelijks-
nacht een grote wieg boven op het 
dak, geplaatste door de vrienden. We 
keken nog even oude foto’s van die 
tijd.
Marijke doet alles per fiets of te voet, 
zij heeft nimmer een auto bestuurd. 
Zou dat haar geheim zijn dat zij jong 
van hart en geest blijft? Of is het een 
enorm woordenboek die naast mij 
op de stoel ligt, bijna tot op de draad 
versleten, welke gebruikt wordt bij het 
puzzelen. In ieder geval is haar geest 
nog scherp en heeft Marijke altijd stof 
tot praten!

Is het niet geweldig dat deze mensen 
er nog zijn? Altijd actief, en altijd klaar 
staan voor de ander. Een dikke pluim 
voor Marijke!!

Kees Kroone

Nelleke Noordervliet (1945) studeerde 
Nederlandse letterkunde, schrijfster 
van o.a. (historische) romans, verhalen 
en toneelstukken. Ze is zeer geïnteres-
seerd in geschiedenis en politiek en 
kijkt vanuit die kant naar gebeurtenis-
sen in het leven. Soms met de nodige 
zelfspot maar ook toekomstgericht en 
relativerend.

Nelleke Noordervliet komt een lezing 
houden in het kader van 75 jaar bevrij-
ding. Zij kan als geen ander de turbu-

Vrijdag 28 februari 2020

Nelleke Noordervliet vertelt
over 75 jaar bevrijding

lente recente geschiedenis in perspec-
tief zetten.

 Vrijdag 28 februari 2020
Cultureel Centrum Vredeburg
Zaal open: 19.15 uur
Aanvang: 20.00 uur

Entree: € 12,- incl. koffie of thee voor 
aanvang.
Reserveren van toegangskaarten kan 
via e-mail: info@limmencultuur.nl of 
via www.limmencultuur.nl

Doe mee! Bij elkaar eten en te gast zijn in Limmen tijdens een driegangenmenu

‘Tafelen voor de Vastenactie’
twee mensen op bezoek. Als gastheer 
en -vrouw eet je natuurlijk zelf ook 
mee. Een initiatief waar iedereen aan 
mee kan doen.

Hoe meer koks hoe meer gasten 
mee kunnen doen
‘Tafelen voor de Vastenactie’? Het gaat 
bij deze actie om de verbondenheid 
met elkaar en dat gebeurt als gevers 
en ontvangers samen komen. En het 
gaat deze actie om de verbondenheid 
met het Vastenactie-project dat zich 
inzet voor beter onderwijs voor zowel 
jongens als meisjes in ontwikkelingslan-
den.

‘Tafelen voor de Vastenactie’ vindt 
plaats op zondag 5 april vanaf 17.00 
uur. Vol is vol. Meld je wel aan:
pastor@corneliuskerk-limmen.nl of tel. 
072-5051275. 
Informatie en spelregels krijgt u daar-
na.

Werkgroep MOV-HALE (Missie, 
Ontwikkelingssamenwerking en Vrede)
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www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 
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Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.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

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

De manier waarop we willen wonen 
vraagt in iedere fase van ons leven 
weer om een andere invulling. Dan 
kan het zomaar zijn dat je op het 
punt komt dat je eigenlijk wel wil 
verhuizen, maar dat droomhuis dat 
op je verlanglijst staat is niet te vin-
den! Om de veranderde woonwens 
te kunnen vervullen passen steeds 
meer mensen hun eigen woning 
aan: Verthuizen ofwel verhuizen in 
je eigen huis. 

Door te verthuizen zorg je ervoor dat 
je huidige woning weer voldoet aan al 
je wensen. Die eerste eetkamer meu-
belen die jullie ooit samen hebben 
gekocht zijn nu echt wel afgeschre-
ven. Je bent toe aan comfortabelere 
meubels die weer helemaal passen 
bij de tijd van nu. Je wil weer verliefd 
zijn op je eigen huis zoals VT-wonen 
dat zo mooi zegt. Misschien hebben 
de kinderen behoefte aan een eigen 
ruimte in huis, en kun je de woonka-
mer van de keuken scheiden met zo’n 
industriële stalen pui. Zie je jezelf al 
achter dat mooie kookeiland staan 
terwijl de hele familie samen in die 
gezellige woonkeuken zit? Droom 
je wel eens over een eigen spa met 
een kleine sauna? Die walk-in-closet 
misschien als de kinderen zijn uit-
gevlogen en er een slaapkamer leeg 
staat…

Allereerst is het prettig om te weten 
wat je wil veranderen. Maak samen 
met het hele gezin een lijst van de 
wensen die bij de veranderde situa-
tie passen en inventariseer hoe groot 
je budget is om die veranderingen te 
kunnen laten uitvoeren. Probeer ook 
een beetje vooruit te kijken: Wat als de 
kinderen het huis uit gaan. Hoe groot 
is de kans dat ik binnen een bepaalde 
tijd minder mobiel wordt? En daarbij 
kun je het verthuizen zo groot maken 
als je zelf wil. 

Je kunt bijvoorbeeld beginnen met 
het bijwerken van achterstallig onder-
houd: Ruim die garage eens leeg 
om alleen die spullen terug te zetten 
die je nog gaat gebruiken. Zorg voor 
een goede schilderbeurt en loop de 
deuren na. Het kan al een hele fijne 
impuls geven! 
Met een andere kleur op de muur 
en een ander kleed onder die onver-
woestbare designbank kun je een 
hele nieuwe sfeer in huis krijgen. Denk 
er ook eens aan om dat oude kastje 
van oma een andere kleur te geven of 
te bekleden met een kek behangetje. 

Een muur doorbreken voor een open 
keuken met kookeiland en openslaan-
de deuren naar de zonnige tuin is 
natuurlijk wat ingrijpender. Maar soms 
kun je met een redelijk kleine ingreep 
een heel nieuw huis maken. Die nieu-

we vloer maakt het mogelijk om vloer-
verwarming aan te leggen en doordat 
de radiator onder de vensterbank is 
verdwenen kan het raam tot aan de 
grond worden getrokken…

Een andere manier om te verthui-
zen is het verduurzamen van je 
woning. Door de isolatie aan te pak-
ken en bijvoorbeeld zonnepanelen te 
laten installeren woon je duurzamer. 
Domotica en draadloos internet kun-
nen ook je woongenot verhogen. 

Er zijn zoveel mogelijkheden dat het 
in sommige gevallen prettig is als een 

professional met je meekijkt. Voor 
iedereen is wel een passend advies te 
vinden. Bijvoorbeeld met een flitsad-
vies aan huis of met het uitwerken van 
de mogelijke plannen die passen bij 
de wensen en het beschikbare bud-
get. Huisvanbinnen heeft het afgelo-
pen jaar verschillende “verthuizers” 
geholpen met het vinden van de ide-
ale indeling of het uitwerken van een 
lichtplan. Het ontwerpen van keukens 
of kasten op maat is een van onze 
specialiteiten. We werken voor de 
uitvoering van de plannen met fijne 
vakmensen en proberen iedereen te 
verrassen met mooie oplossingen.

Verthuizen... Hoe pak je dat aan?
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Al bij binnenkomst valt op dat alle 
auto’s er onberispelijk bij staan. 
Jonge occasions staan samen met 
wat oudere auto’s opgesteld maar 
ook daar valt geen krasje te ontdek-
ken. Wellicht een verjongingskuur?

Als Jan Kleverlaan aan komt lopen ligt 
de prangende vraag dan ook op de 
tong: hoe kan het dat de auto’s zo strak 
zijn? ‘Dat is wel een beetje een tic. We 
zitten daar bovenop en willen alleen de 
allerbeste occasions aanbieden’, ant-
woordt Jan terwijl hij met z’n mouw 
en passant een stukje bumper poetst. 
‘Ze worden er hier wel eens gek van 
maar ik vind dat écht superbelangrijk. 
Natuurlijk kan een occasion gebrui-
kerssporen hebben, maar we hebben 
een groot arsenaal aan mogelijkheden 
om een auto weer als nieuw te laten 
shinen. Die kwaliteit bieden staat voor-
op bij Kleverlaan en dat weten klanten 
te waarderen. Ons vaste poetsbedrijf 
is afgelopen jaar ook bij ons ingetrok-
ken, zo kunnen we echt alle diensten 
onder één dak aanbieden. Niet alleen 
het uiterlijk, maar ook de mechanische 
staat van een auto moet goed zijn, we 
kijken altijd naar de lange termijn. Een 
nieuwe klant verwelkomen we graag, 

‘ Strakke auto’s,   dat is wel een beetje een tic’
maar nog belangrijker is om de klant 
vast te houden en dat doe je door 
gewoon uitstekende kwaliteit te leve-
ren. Ook qua garantie hebben we uit-
gebreide pakketten. Mocht er een keer 
iets fout gaan, wat natuurlijk altijd een 
keer kan gebeuren, dan lossen we dat 
professioneel op.’

Familiebedrijf
Kleverlaan bestaat al ruim 53 jaar en 
is een echt familiebedrijf. Samen met 
zijn broer Ron, die later aanschuift na 
het helpen van een klant, runt Jan het 
bedrijf en een team van 35 mensen 
die dagelijks rondlopen op het indruk-
wekkende terrein. Jan: ‘We hebben de 
taken verdeeld. Ron is verantwoordelijk 
voor alle techniek, logistiek en bijvoor-
beeld zaken als het onderhoud van de 
gebouwen. Mijn verantwoording is de 
commerciële en financiële kant. Per 
onderdeel hebben we een vakkundig 
team met een eigen manager. Zo hou-
den we overzicht en kunnen we snel 
reageren op de markt en de wensen 
van onze klanten. Dat blijft een lerend 
proces, maar we worden daar elke dag 
weer beter in.’ 
‘In 2016 hebben we ons 50-jarig 
bestaan uitbundig gevierd met mede-

werkers, businesspartners en klanten. 
Mooi feest. We zijn ook nog altijd 
tevreden over onze lokatie, we zitten 
alweer 20 jaar aan de Rijksweg. 
De nieuwbouw van toen heeft veel 
mogelijkheden geboden om te bou-
wen aan de toekomst en dat biedt het 
nog steeds.’ 

Ook nog eens een schade-tak en 
spuiterij
Jan vertelt verder: ‘Dat we nieuwe en 
gebruikte auto’s leveren en een garage 
hebben voor onderhoud en reparaties 
is bij de meeste mensen in Limmen en 
elders wel bekend. Daarnaast hebben 
we het autoschade- en spuiterijbedrijf. 
Dit is een autonoom bedrijf met een 
eigen specialisatie uitgevoerd door 
vakkundige medewerkers. We zijn 
FOCWA en Bovag erkend schade-her-
steller en werken voor bijna alle verze-
keringen. Dit begint al vanaf het opha-
len van de schade-auto bij een ongeluk. 
We regelen alles voor de klant, het 
complete plaatje.’

Naast het schadebedrijf is er een 
aparte tak voor de truck- en indus-
triespuiterij. Daarin is begin vorig jaar 
flink geïnvesteerd door het plaat-
sen van een nieuwe spuitcabine. Jan: 
‘Efficiënter en schoner met minder 
verbruik van energie. Duurzaamheid 
staat bij ons hoog in het vaandel en we 
volgen alle ontwikkelingen op de voet. 
Zo hebben we bijvoorbeeld vijf jaar 
geleden al 480 zonnepanelen geplaatst 
op onze daken en zijn we zeer actief in 
investeringen die ons energieverbruik 
verder doen dalen.’
‘Na alle werkplaatsen en buitenter-
reinen voorzien te hebben van LED 
verlichting zijn we nu bezig met het 
vervangen van onze verwarming van 
de showroom en werkplaats, inclusief 
warmtepompen, warmteterugwin-
ning, gebouwbeheerssystemen en 
klimaatbeheersing. We verwachten 
vanaf dit jaar ongeveer de helft aan 
gas te gebruiken en oriënteren ons nu 
al weer op een verdere reductie van 
energieverbruik in de spuiterij.’
In de spuiterij worden seriematig aller-
lei voertuigen en industriële machi-
nes gespoten. Klant van het eerste 
uur is RAVO uit Alkmaar. Bekend van 
de veegmachines. ‘Jaarlijks spuiten 

Bedrijfsbezoek Kleverlaan BV

Het oude logo en de gestyleerde, nieuwe 
versie daaronder.

we voor ongeveer 600 machines de 
beladingen en losse onderdelen. Die 
worden in Alkmaar geassembleerd en 
daarna over de hele wereld geëxpor-
teerd.’
‘Naast de veegmachines spuiten we 
ook nog eens pakweg 80 vrachtwa-
gens per jaar waarbij we ook regelma-
tig de belettering doen of schades her-
stellen. Kunnen we ook (lacht).’ 
‘Maar we spuiten eigenlijk alles wat 
enigszins verplaatsbaar is: machines, 
reinigingsvoertuigen, ketels, shovels, 
kranen etcetera.’
Over alles blijkt nagedacht: van de 
nieuwe opslag van winterbanden tot 
de grote binnenplaats waar alle voer-
tuigen netjes en geduldig wachten 
voor aflevering.

Particulieren leasen steeds vaker
Om dit allround autobedrijf compleet
te maken is leasing en verhuur ook 
mogelijk. Ron: ‘Het komt steeds vaker
voor dat mensen een grote auto huren 
voor bijvoorbeeld een vakantie.
Of dat mensen juist de tweede auto 
de deur uitdoen en sporadisch voor 
noodgevallen een kleine auto één of 
meerdere dagen even huren. Dat is 
veel goedkoper en duurzamer dan het 
hele jaar een tweede auto voor de
deur die amper gebruikt wordt. Ook 
merken we dat leasing groeit. Voor 
klein- of grootbedrijf faciliteren we het 
hele wagenpark van aanschaf tot inruil 
van bestelwagens en personenauto’s. 
Een nieuwe ontwikkeling is dat particu-
lieren steeds vaker bij ons leasen, ook 
gebruikte auto’s. Dit biedt overzicht: 
alle kosten in beeld en je weet voor-
af waar je aan toe bent. Daar worden 
mensen blij en rustig van.’
 
Nieuwe stijl van het huis
Vorig jaar spraken de broers met 
Studio Welgraven over een eventu-
ele nieuwe huisstijl. De tijd was rijp. 
Alle verschillende disciplines binnen 
Kleverlaan zijn steeds zelfstandiger 
operationeel en daar hoorde ook een 
passende huisstijl bij. In het verleden 
was er één logo (zie voorbeeld) met 
een afbeelding van de karakteristieke
‘hoek’ Rijksweg-Visweg.
De uitdaging was dan ook om met 
behoud van één uniforme uitstraling 
toch de verschillende bedrijven hun 
eigen identiteit te geven. Het logo 
werd ‘omgestyled’ en in vereenvou-
digde versie als schild toegevoegd aan 
de naam. Merknaam ‘Kleverlaan’ is als 
baken en herkenbaarheid overal
hetzelfde en per bedrijfsonderdeel is
gekozen voor een eigen kleur, passend 
bij het bedrijfsonderdeel. Het resultaat 

Ingebruikname bandenopslag, met ruimte voor meer dan 1600 banden!

Hèt adres voor een kwaliteitsoccasion.

Ravo beladingen, goed voor 600 stuks per jaar.Diverse spuitopdrachten.

Het spuiten vereist veel precisie.

De trotse eigenaren Ron (links) en Jan Kleverlaan poseren voor de showroom.

is een herkenbare huisstijl die de ver-
schillende disciplines uitdraagt.
‘We zijn als bedrijf volop in beweging 
en daar hoorde ook een nieuwe huis-
stijl bij. Nadenken over de nieuwe stijl 
van ons huis is ook weer een leererva-
ring. Het gaat verder dan kleuren en 
plaatjes. Het dwingt je om ook weer stil 
te staan bij waar we inhoudelijk mee 
bezig zijn. We zijn best wel een beetje 
trots op het resultaat, ook met dank 
aan Studio Welgraven’, aldus Jan.
 
Gaat alles straks elektrisch wor-
den… of op waterstof?
Na de rondleiding praten de broers, 
nog steeds bevlogen, verder over de 
toekomst van het bedrijf: ‘We heb-
ben eigenlijk al vanaf het begin elk 
jaar een gezonde, organische groei 
meegemaakt. Daar werken we ook 
hard aan. Door onder andere inno-
vatief en intensief na te denken over 
de toekomst. Verdienmodellen die 
nu gelden kunnen over een paar jaar 
totaal anders uitvallen. Daar moet je 
op inspelen. Gaat alles straks elektrisch 
worden... of op waterstof? Alles is 
natuurlijk mogelijk. Je moet flexibel zijn 
en snel kunnen schakelen. Pas dan kun 
je succesvol zijn.’

Na het bezoek aan Kleverlaan blijven 
vier woorden hangen: betrouwbaar-
heid, professioneel, kwaliteit en inno-
vatief. Dit bedrijf is toekomstbestendig.
Kleverlaan is volop in beweging. Dat 
blijkt ook wel uit de nieuwe website 
die onlangs is gelanceerd. Gemaakt 
door Smit. Digitaal vakmanschap uit 
Limmen. Nieuwsgierig? Kijk zelf maar 
eens op: www.kleverlaan.nl. ‘Alleen 
voor de foto’s is het nog wachten op 
het juiste weer en voldoende tijd, eerst 
het nieuwe jaar weer goed beginnen’, 
melden de broers tijdens ons afscheid, 
onderweg naar de volgende klanten.

De redactie
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 in 
beweging
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Op vrijdag 6 maart kunt u terecht 
voor een Italiaanse maaltijd t.b.v. Alpe 
d’HuZes uit de keuken van Heeren 
van Limmen. Voor het bedrag van € 
17,50 krijgt u een heerlijke maaltijd van 
3 gangen; soep – keuze uit 3 soorten 
pasta – toetje. Hiervan gaat € 12,50 
naar Alpe d’HuZes. De inloop is vanaf 
17.00uur en vanaf ongeveer 18.00uur 
wordt het buffet geopend. Dit jaar 

gaat er weer een team met een aan-
tal Limmers begin juni naar Frankrijk 
om zich in te zetten voor Alpe d’Hu-
Zes. In het team zitten de 5 leden van 
de familie Burgering; Jack & Gerda, 
Bob & Joyce en Nina. Rob Kramer en 
Ruud IJsendijk (Heiloo –Castricum) 
zitten ook in dit team. Als geldwerving 
hebben zij dit samen met Heeren van 
Limmen opgezet. Steun team Bioracer 

door u aan te mel-
den voor deze (h)
eerlijke maaltijd in 
het gezellige Heeren van Limmen, dit 
is ook nodig i.v.m. de inkopen. Meldt 
u aan via burries@quicknet.nl u krijgt 
dan een bevestigingsmail met daarin 
nog verdere informatie, of meldt u aan 
via Heeren van Limmen 072 505 5220 
of 06-45506002.

Lichamelijk en geestelijk vasten
Rond het jaar 1000 ontstond in heel 
veel Europese landen het gebruik 
om onder de Vastentijd de altaar-
ruimte met een doek/voorhang af te 
scheiden van de rest van de kerk. De 
kerkgangers werd de pracht en praal 
van wat er tijdens de mis op het litur-
gisch centrum te zien was en wat daar 
gebeurde, onthouden. Je deed niet 
alleen lichamelijk maar ook geestelijk 
aan vasten. Oudere onder ons kennen 
het vastentrommeltje en misschien 
ook wel dat beelden in de Vastentijd 
afgedekt werden met paarse doeken. 
Dat alles had te maken met inkeer en 

Ook dit jaar houden we in de veer-
tigdagentijd op weg naar Pasen een 
sobere soepmaaltijd. Op vrijdag 28 
februari zal er weer zo’n maaltijd wor-
den gehouden. Dit keer in ‘Ons Huis’. 
Een maaltijd die wordt georganiseerd 
door het ‘oecumenisch platform 
Limmen’. De maaltijd begint om 18.00 
uur en zal om 19.00 worden afgeslo-
ten. Bij deze veertigdagentijd (ook wel 
vastentijd genoemd) hoort het woord 
‘versoberen’. Dit wil zoveel zeggen als: 
Je laat iets staan opdat er ruimte ont-
staat voor de diepere vragen van het 
leven. Een stukje solidariteit ook in 
deze wereld waar miljoenen mensen 
honger moeten lijden en bijna niets 
hebben om mee rond te komen.

Versoberen, inkeer en ontmoeting
Het zijn deze drie begrippen (verso-
beren, inkeer en ontmoeting) die de 
ingrediënten zijn van deze soepmaal-
tijd. De maaltijd is voor iedereen toe-
gankelijk. Voor jong en oud, alleen-
staanden en gezin, allen zijn van harte 
welkom! We zitten rond één grote 

In de Limmer Linten, aan het 
Wilgenlint achter de Deen supermarkt, 
zijn onlangs 19 luxe appartementen 
opgeleverd. Eind 2018 startte HSB 
Bouw uit Volendam met de bouw van 
het complex Pieter Boschman, één van 
de grondleggers van de prachtige en 
historische bloembollentuin Hortus 
Bulborum .
Met een sterke verwijzing naar de 

architectuur van de traditionele 
Limmer bollenschuren is er in Limmen 
op een historische plek een uniek 
appartementencomplex verrezen.  De 
19 driekamer appartementen zijn van 
alle gemakken voorzien en liggen dicht-
bij alle voorzieningen van Limmen.
De appartementen zijn verdeeld in 
koop- en huur appartementen en wor-
den allen bewoond door Limmer seni-

oren die behoefte hebben om kleiner 
maar toch in hun vertrouwde omge-
ving te blijven wonen.

Bent u ook geïnteresseerd in de vol-
gende fase van de Limmer Linten, 
neem dan contact op met Rietveld 
Makelaars aan de Drie Linden 1 in 
Limmen. Telefoon 072 - 505 1464.

Een ‘hongerdoek’ als symbool 
van de Vastentijd

versobering om met Pasen alles weer 
uit de kast te halen en in volle glorie 
het feest van de opstanding te vieren. 
Het hongerdoek is dus ontstaan in de 
Middeleeuwen. (In het museum van 
Hoog Catharijne in Utrecht kun je dan 
ook nog gedeeltes van die vastendoe-
ken bekijken. Een paar eeuwen later 
begon men de doeken te versieren 
met symbolen en voorstellingen van 
het lijden van Christus. Het kreeg de 
naam ‘Hongerdoek’, omdat het onder 
de Vastentijd in de kerk hing. Meer en 
meer werd het tot een van de voor-
naamste symbolen van de veertigda-
gentijd op weg naar Pasen.  

Derde wereld
Aansluitend bij deze oude traditie 
zijn de laatste jaren door mensen uit 
de Derde Wereld meditatiedoeken 
gemaakt, waarin duidelijk de verbin-
ding wordt gelegd tussen het lijden van 
de armen en het lijden van Christus.
Een doek dat als een rode draad de 
periode tussen Carnaval en Pasen mar-
keert. Een doek dat een verbinding wil 
leggen met de lezingen in de veertigda-
gentijd, ons eigen geloofsverhaal en 
het geloofsverhaal van mensen in ont-
wikkelingslanden. Een doek (en daar-
om ook het woord ‘hongerdoek’) dat 
ons wil laten nadenken over onrecht 
en honger in de wereld. 

Zo ook het hongerdoek dat de komen-
de veertigdagentijd gebruikt wordt in 
de Corneliusparochie en ook hangt 
in de kerken van Heiloo, Akersloot en 
Egmond aan de Hoef. Een Vastendoek 
dat ons kan helpen ons voor te berei-
den op het feest van Pasen. De kun-
stenaar van het doek dat we in 2020 
gebruiken is de Haïtiaan Jacques 
Chéry. Een prachtig voorbeeld van 
een doek waar de wereld van de Bijbel 
gecombineerd wordt met de heden-
daagse realiteit van geweld, onder-
drukking en bewapening met daar-
naast de toekomstdroom van hoop, 
leven en gemeenschap.

Pastor Johan Olling

Wil je helpen bij TIOS?
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar één nieuw 
bestuurslid voor de volgende functie:

Gym coördinator:

De taken van de gym coördinator:
•  Is eerste aanspreekpunt voor de docenten voor alle zaken. 
• Bezoekt de docenten minimaal tweemaal per jaar tijdens de les. 
•  Regelt arbeidsovereenkomst/contract met docent 

i.s.m. penningmeester. 
• Onderneemt actie n.a.v. de jaarlijkse evaluatie van de docenten. 
•  De afdelingscoördinator gym regelt aan het eind van het seizoen dat de 

juryleden een cadeaubon krijgen. 
•  Coördinator gym houdt planning voor het keuren van de toestellen in de 

gaten.
•  Zoekt indien nodig, samen met de huidige docenten, naar nieuwe docen-

ten voor het op peil houden van het docentenbestand. 

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

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

Deze dansstijl wordt vaak gedaan op 
raggamuffinmuziek of op Afrikaanse 
muziek. De snelle én energieke dans-
bewegingen worden afgewisseld met 
zachte moves afkomstig uit Jamaica. 
De enigszins rauwe én stoere choreo-
grafieën zijn gevarieerd en uitdagend!!! 
Deze les wordt gegeven door Kiki 
de Groot: zij is afgestudeerd na een 
3-jarige opleiding PACT en heeft zelf 

Dancehall; een energieke dans
gedanst bij Micheline’s Dance Studio’s 
in Egmond-Binnen. Zij is zeer enthousi-
ast en gebruikt in haar les de nieuwste 
en hipste nummers!!

Kom een keer kijken en/of meedoen, 
want je mag 2 keer een les proberen, 
voor je besluit of je lid wil worden!
Kijk voor meer informatie op 
www.tioslimmen.nl

Vrijdag 28 februari in ‘ons huis’ bij de protestantse kerk

Sobere soepmaaltijd
in de veertigdagentijd

Pieter Boschman appartementen opgeleverd
tafel. De maaltijd zal eenvoudig maar 
voldoende 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 27 februari 
op te geven. Dat kan bij pastor Johan 
Olling per e-mail  pastor@cornelius-
kerk-limmen.nl of telefonisch op de 
pastorie tel: 5051275. Ook kunt u Mevr. 
Margreet Denekamp bellen: 5052871 of 
mailen: margreetdenekamp@outlook.
com 
Tot ziens op vrijdagavond 28 febru-
ari om 18.00 uur in ‘Ons Huis’ aan de 
Zuidkerkenlaan 23.

Oecumenisch platform Limmen

Italiaanse maaltijd t.b.v. Alpe d’HuZes  bij Heeren van Limmen



LOV-KRANT    FEBRUARI 2020PAGINA 14

Tot ziens bij Rutger en Melinda | Ma. en Do. Vuurbaak - Limmen

FruittasFruittasFruittasFruittasBestel onze goed gevulde

FruittasFruittas
op FROODS.nl

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk • respect • betaalbaar

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

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

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

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

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

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

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

Hier had uw 
advertentie

kunnen 
staan...

Meer weten?   

adverteren@
lovkrant.nl

JAARMARKT
LIMMEN
24 juni 2020
14.00-21.00 uur

   Een super gezellige markt voor
jong en oud waar niemand zich verveelt...

  Ruim 150 kramen en stands met lekkere,
leuke en mooie producten...

 Doe-activiteiten met een uitdaging voor groot en klein...
  Muziek, show en spektakel 

Een markt waar u   
     uw ogen uitkijkt!

De inschrijving voor de gezelligste
jaarmarkt van Noord-Holland is gestart!

www.ondernemendlimmen.nl

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

Zoek je een nieuwe uitdaging?
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s!

• ALLROUND LOODGIETER
• SERVICE/ONDERHOUDSMONTEUR

• LEERLINGMONTEUR

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

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 

MEZENBOLLEN 10 stuks € 2,25 50 stuks € 9,75
PINDANETJE 200 gr. € 0,95 10 stuks € 7,50

WOOFF KUSSENS - 2 MATEN - 3 KLEUREN
75 x 55 cm € 38,95  110 x 70 cm € 57,50

STROOIVOER BUITENVOGELS
1 kg € 2,00 5 kg € 6,50 20 kg € 16,95

STEUN DE DIERENBESCHERMING

DIERENBESCHERMING.NL/HELPONSREDDEN

EGELTJE WILL 
WAS ERNSTIG
VERZWAKT…
TOTDAT 
KIRSTEN
HEM REDDE
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Bochtentraining
Medio april, de datum is op dit moment 
helaas nog niet bekend, organiseert 
Dicx zoals al vele jaren een bochten-
training onder leiding van ervaren 
KNMV KGI instructeurs op het PVI cir-
cuit in Lelystad. Hierbij ligt het accent 
op het verbeteren van de bochten-
techniek. Tijdens deze training leer 
je de bochten ‘lezen’ en ga je na deze 
training als motorrijder beter voorbe-
reid en dus soepeler en vooral veiliger 
de bocht om en is een ideale voorbe-
reiding op het nieuwe motorseizoen. 
De training wordt (onder voorbe-
houd) gegeven op een vrijdagmiddag 
in april en de kosten bedragen € 95,- 
pp. Iedereen die bij Dicx ingeschreven 
staat ontvangt hier een mail over zodra 
de definitieve datum bekend is. Sta je 
niet bij Dicx ingeschreven en wil je wel 
graag op de hoogte gehouden worden, 
stuur dan een mail met je gegevens 
naar info@dicxrijschool.nl 

Motorreis naar het Duitse 
Westerwald
Na deze bochtentraining biedt Dicx je 
tevens de mogelijk je bochtentechniek 
met de motor in de praktijk te oefenen 
middels een gezellige en leerzame 4 
daagse motorreis naar het tegen de 
Eifel aanliggende Duitse Westerwald, 
waar prachtige bochten, heuvels en 
vergezichten elkaar afwisselen.

Tijdens deze reis, die begeleid wordt 
door  minimaal 2 gecertificeerde 
KNMV motorrij-instructeurs, worden 
de deelnemers door de instructeurs 
van de nodige adviezen voorzien met 
betrekking tot het rijden van bochten 
in bergachtig gebied en kan men des-
gewenst persoonlijk gecoacht worden. 
Tevens staat ook het uitwisselen van 
ervaringen met de mede motorrijders 
de gezelligheid van de motorrijders 
onder elkaar centraal. 

Het vertrek van deze 4 daagse 
motorreis is op donderdag 21 mei 
(Hemelvaartsdag) en terugkomst is op 
zondag 24 mei. De kosten op basis van 
half pension (overnachtingen, inclu-
sief ontbijt en diner) met indeling op 2 
persoonskamers, bedragen € 275,- pp. 
Inschrijven kan via info@dicxmotorrei-
zen.nl

Op zaterdag 14 december werd geta-
feltennist in de sportzaal aan de 
Hogeweg in Limmen om het clubkam-
pioenschap. Het clubkampioenschap 
voor de volwassenen is een sportief 
maar bovenal gezellig toernooi en altijd 
iets om naar uit te kijken! Natuurlijk zijn 
er prijzen te verdelen waaronder twee 
wisselbokalen voor winnaars. Door de 
afwezigheid van Sanne Briefjes (kampi-
oen van vorig jaar) waren er nu andere 
kanshebbers. 

Vv Limmen organiseerde zaterdag 4 
januari jl alweer voor de derde keer 
een FIFA E-toernooi. Samen met 
Weplayesports.com en de sponsoren 
New York Pizza en de Club van 100, 
werden door ruim 80 enthousiaste 
leden in de leeftijd van 6 tot 54 jaar 
twee toernooien gespeeld. ‘S-middags 
voor de jeugd onder 13 en ‘s-avonds 
voor de oudere jeugd. Tussendoor 
kregen spelers en Play-Stations even 
rust en werden de deelnemers door 
Virun Dauwan verwend met pizza’s 
van hoofdsponsor New York Pizza 
Limmen.
Bij het middag toernooi werd er na de 
poulefase een knock-out-out-toernooi 
gespeeld. Daarin wisten Melle Timmers 
en Jayden vd Molen door te dringen 
tot de finale, die uiteindelijk door Melle 
met 3-1 werd gewonnen. De troostfi-
nale ging tussen Noah Ahannach en 
Daan Pekel, waarbij Daan met 2-1 won 
en beslag wist te leggen op de derde 
plaats.
In de tussentijd was ook Aristote de 
E-player Van AZ aanwezig die uit-
gedaagd kon worden door de deel-
nemers. Daarbij kreeg Aristote de 
wedstrijden niet kado en moest ook 
hij toegeven dat het niveau van vv 
Limmen ook op de Playstation stijgen-
de is. In het avond toernooi ging het er 
net zo fanatiek en spannend aan toe. 
Hier waren het Jelle Twisk en Pepijn 

Jacky Roofers Bigband uit 
Heerhugowaard komt voor de twee-
de keer bij de Jazz Session Club 
‘Vredeburg’.
De Bigband is ruim 30 jaar gele-
den ontstaan vanuit de toenmali-
ge muziekschool Dijk en Waard in 
Heerhugowaard.  Het is een enthou-
siaste club muzikanten, met diverse 

Komend voorjaar organiseert Dicx Motorrijschool weer 2 leuke en vooral leer-
zame evenementen voor de beginnende en de gevorderde motorrijders

Bochtentraining 
en motorreis Duitsland

Zondag 16 februari 2020 vanaf 15.00 uur in de Vredeburg

Bigband ‘Jacky Roofers’ bij de 
Jazz Session Club Vredeburg

achtergronden, die al vele jaren samen 
een breed repertoire aan standaard en 
moderne jazz-arrangementen brengen 
op diverse locaties in Noord Holland.  
Speciaal voor het naderende voorjaar 
zijn er nieuwe nummers ingestudeerd 
en zijn de instrumenten gepoetst om 
er een toffe middag vol muziek van 
te maken.  De muzikale leiding is in 

de bekwame handen van Bert Baars, 
een niet onbekende naam in de lichte 
muziek- en jazzscene in Nederland.
Voor meer informatie:  https://jacky-
roofers.wordpress.com.
Het belooft een spetterend optreden 
te worden!

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

Kuiper die om de hoofdprijs mochten 
strijden. Het was uiteindelijk Pepijn die 
er na een spannende 3-2 overwinning 
met de beker, een certificaat en een 
mooie New York Pizza-cheque naar 
huis ging. De derde prijs was voor Nick 
Admiraal die met 3-1 net even te sterk 
was Ramon Twisk.
Naast de prijs voor de winnaars, had 
hoofdsponsor New York Pizza voor 
alle deelnemers nog een aardigheidje, 
en kwam er na bijna 9 uur ‘gamen’ een 
eind aan een meer dan geslaagd derde 
FIFA E-Toernooi. Zaterdag 2 januari 
2021 staat de volgende editie al weer 
gepland!

Met winnaars Melle Timmers en Pepijn Kuiper...

Derde FIFA20 E-Tournament 
vv Limmen weer groot succes

Clubkampioenschappen 
TTV Limmen-Heiloo

De jongens van vv Limmen jo11-3 
wonnen in hun voetbalcompetitie 
alle zeven wedstrijden op overtui-
gende wijze. Zij zijn dan afgelopen 
zaterdag 11 januari 2020 terecht 
tot kampioen gekroond. Op de 
foto van links naar rechts: Jorrit, 
Bart, Noah, Jesse, Matthijs, Milo, 
Max, Wiebe, Sam en Seth. Trainers, 
coaches en ouders zijn trotse op de 
boys!

In de eerste ronden werden alle deel-
nemers ingeloot. Op basis van de 
resultaten van de voorrondes werd het 
toernooi opgesplitst in twee categorie-
en: de A-poule en de B-poule. Hierbij 
was de A-poule gereserveerd voor de 
deelnemers die beter uit de voorron-
des kwamen, maar ook in de B-poule 
vielen prijzen te winnen!
Na een spannend toernooi gingen in 
poule B de tweede en derde plaats 
respectievelijk naar organisator Stefan 

en naar Harry. Grote verrassing was 
nieuwkomer Bas, hij ging er met de 
eerste prijs vandoor!

De grote kanonnen van de vereniging 
kwamen uit in de A poule. Na een 
grootste strijd waren er nog 4 kans-
hebbers over: Mark, Mathijs, Stan en 
jeugdtrainer Arjan. Mark wist in een 
grootse wedstrijd Arjan te verslaan 
in 3-1. De grootste verrassing van het 
toernooi, Stan, bereikte de finale na 
winst op Mathijs.

Mathijs en Arjan streden om de derde 
plaats, welke in handen van Mathijs 
belandde. In de finale streden Stan en 
Mark om het clubkampioenschap. Na 
een bloedstollende finale bleek dat de 
jarenlange ervaring van Mark toch de 
overmacht in het duel had en hij mag 
zich vanaf vandaag officieel clubkampi-
oen noemen! 
Wil je zelf ook proberen of tafeltennis 
iets voor jou is? Dan zien we je bezoek 
maar al te graag op maandag-, dinsdag- 
of vrijdagavond tegemoet!

Kijk vooral ook op onze website: 
www.tafeltennislimmen.nl.

Jongerencentrum Conquista zoekt een 
mascotte met een originele naam! Wij 
hebben daarom een ontwerpwedstrijd 
bedacht waarbij we ons publiek vragen 
om de nieuwe mascotte te bedenken 
en een leuke naam erbij te verzinnen. 
Het maakt niet uit wat je leeftijd is, 
iedereen mag deelnemen aan deze 
wedstrijd. De winnende inzending zal 
verder worden ontwikkeld tot een 
levensechte mascotte die bij alle eve-
nementen waarbij Conquista betrok-

Een mascotte voor Conquista
ken is, aanwezig zal zijn. Doe mee aan 
onze ontwerpwedstrijd, gebruik je 
fantasie en geef de mascotte ook een 
originele naam. Als je alleen een goede 
naam weet of een leuk figuur is jouw 
inzending ook welkom. Je kunt jouw 
mascotte tijdens de openingstijden 
van Conquista op papier inleveren bij 
de jongerenwerkers of digitaal verstu-
ren via info@conquista.nl. Vergeet niet 
jouw naam en telefoonnummer op 
het ontwerp te zetten, dan nemen wij 

contact met je op als jouw mascotte 
en/of naam gekozen wordt. De mede-
werkers van Conquista hopen op veel 
creatieve inzendingen en wensen alle 
deelnemers veel succes!
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Om uw huis voor de beste prijs te kunnen verkopen, willen we er alles van 
weten. Hoe zijn de omgevingsgeluiden, zowel overdag als ‘s nachts. Hoe is 
de sfeer in huis? Wat zijn de unieke aspecten ervan? Is er groen in de buurt? 
Openbaar vervoer? Scholen? Om al deze aspecten zelf te ervaren, komen 
we eventueel koken. Wilt ook u de beste prijs voor uw huis, bel dan met  
Rogier Haartman 072  505 14 64.

Om de beste prijs voor uw huis 
te krijgen, gaan we nogal ver

Sterk in huiswerk

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

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

M a LLp
mek miStaz I ekw ru e n

klassieke, jazz-en popmuziek
beginners, gevorderden,

mmi

klassieke, jazz-en popmuziekklassieke, jazz-en popmuziek

De muziekschool voor alle leeftijden,  

■  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.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

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

voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

Logic will get you from A to B
Imagination will take you everywhere...

Albert Einstein


