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Beste bewoner van Limmen,

Evenals vorig jaar nodig ik u uit voor de jaarlijkse politie en gemeente wijk-
avond van Limmen op 18 april 2019, vanaf 19.30 uur.

Deze avond wil ik weer samen met Eric Groot-van Ederen, ambtenaar openbare 
orde en veiligheid, van de gemeente Castricumgebruiken om met u en andere 
inwoners te inventariseren welke onderwerpen in Limmen aandacht verdienen 
en afspraken maken over de aanpak ervan. 

De politie en de gemeente houden zich, samen met andere partners, bezig met 
veiligheid in uw woonomgeving. U kent uw buurt het beste. Vaak weet u beter 
en sneller wat er in uw omgeving speelt dan de politie en/of de gemeente. 
Daarom werken wij graag met u samen. De informatie die u heeft is heel waar-
devol om het politie- en gemeentewerk snel en gericht te kunnen doen. 

De resultaten van ons werk, in het afgelopen jaar, zullen wij in een tijdens deze 
bijeenkomst met u bespreken. Zo zorgen we samen voor een veilige wijk.

LET OP:
De wijkavond gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. Zet donderdag 18 
april 2019 vanaf 19.30 in uw agenda, en laat mij uiterlijk 04 april 2019 weten dat 
u komt, dan zien we elkaar in de achterzaal van eetbar Lekker, Dusseldorperweg 
56 te Limmen.

Ik ontvang uw aanmelding graag per mail of telefonisch. Heeft u vragen over 
deze wijkavond, dan kunt u die uiteraard ook aan mij stellen. Ik ben bereikbaar 
via telefoonnummer 0900-8844 of per mail pim.van.der.maas@politie.nl.

voor Limmers, door LimmersLOV
De krant van Ondernemend Limmen                                                                                   maart 2019

Na het succes van vorig jaar is de 
datum voor 2019 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 26 juni 2019 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 
druk gewerkt aan de leukste markt 
van Noord-Holland! De inschrijving 
voor de jaarmarkt is al vanaf januari 
geopend. Alle aanmeldingen worden 
goed beoordeeld zodat er niet te veel 
van hetzelfde op de markt is te vin-
den. Ook zijn wij bezig met het zoe-
ken naar leuke entertainment 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.onderne-
mendlimmen.nl 

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

Als u de hele markt gezien heeft kunt 

Jaarmarkt Limmen 26 juni 2019 

© Marleen Bos Fotografie

De verjaardag van Koning Willem 
Alexander zal in Limmen dit jaar 
op zaterdag 27 april weer worden 
gevierd in het Park aan de Vuurbaak. 
Op het feestterrein zal de Oranjefeest 
Limmen commissie met vrijwilligers 
weer een fantastische tent neerzetten. 
Hier kunnen alle mensen van klein tot 
groot samen deze feestdag vieren. 
We hopen natuurlijk onder een len-
tezonnetje te genieten van de leuke 
nieuwe opblaaskastelen, een spran-
kelende oranjelimonade-fontein en de 
beste pannenkoeken en verschillende 
kraampjes voor lekkere snacks. 

’s Morgens biedt de traditionele fiets-
tocht de deelnemers weer een blik op 
plekjes waar je gewoonlijk niet langs-

Koningsdag, oranje met nieuwe koning?
komt. Langs de bloeiende bermen en 
weiden is dit tochtje een genot voor 
alle leeftijden en een leuke start van 
de dag. 
Bij dit feest hoort natuurlijk ook een 
drankje en een hapje; de fietsers krij-
gen na binnenkomst zelfs een lunch 
aangeboden!

2 Bands in de tent
Bij een feest  in ons koninkrijk hoort 
natuurlijk geweldige muziek. Dit jaar 
zullen  maar liefst twee bands in de 
tent de feestmuziek maken.
80’s Alive en Hunkemänner zullen om 
en om spelen. Ze staan garant voor 
een afwisselende middag waar ieder-
een mee kan zingen en swingen.
Harmonie Excelsior zet zich op deze 

dag ook weer super in voor het dorp. 
Zij verzorgen de horeca in de tent.
De dag zal rond elf uur ’s ochtends 
beginnen met de fietsrit en om zes 
uur eind van de middag is het weer 
klaar.

Mijn vader is de koning!
Op Koningsdag -27 april 2019- gaan 
we uitmaken wie de Koning en 
Kroonprins(es) van Limmen worden. 
Het wordt een spannende strijd waar-
bij vader en kind koppels het tegen 
elkaar opnemen. We zijn modern dus 
moeders, opa’s of oma’s mogen  ook 
meedoen voor de titel van  koning. 
De spelletjes zijn in principe voor 
iedereen geschikt waarbij zowel de 
behendigheid als de slimheid op de 
proef wordt gesteld.

Wil je ook koning worden?
Kinderen kunnen zich voor dit evene-
ment aanmelden als ze in groep zes, 
zeven, of acht van de basisschool zit-
ten. Geef ook op of je meedoet met je 
vader, je moeder, opa of oma.
Vermeldt bij de inschrijving ook jullie 
naam, leeftijd, of je jongen of meisje 
bent en je adres. Inschrijven voor dit 
adellijke evenement kan via email 
oranjefeestlimmen@gmail.com 
Inschrijven is mogelijk tot 23 april 
17.00 uur.

NTI NLP viert 25-jarig jubileum
Lees verder op pagina 7

Als de grote opkomst van de aftrap-
middag van de Bloemendagen een 
voorbode is van het aantal deelne-
mers, dan gaat het een mooi seizoen 
worden.
Tijdens de informatiemiddag in de 
Oude School afgelopen zondag werd 
iedereen weer bijgepraat over de laat-
ste nieuwtjes en was er voldoende tijd 
om vragen te stellen. Met een volle 
zaal en twee nieuwe prikploegen was 
het een geslaagde middag. De filmer 
van de Bloemendagen die dit bijna 
30 jaar heeft gedaan, Kees Bos, werd 
in de bloemetjes gezet en kreeg een 
dinerbon overhandigd. Kees wil het 
rustiger aan gaan doen en daarom zijn 
we ook op zoek naar een nieuwe fil-
mer die de voorbereidingen en resul-
taten op zijn/haar manier voor ons en 
voor heel Limmen vast wil leggen.
Zoals afgesproken krijgen alle nieuwe 
ploegen een zogenaamd “Pretpakket” 
van ons overhandigd. En omdat we de 
bestaande ploegen niet willen bena-
delen doordat zij dit nooit gehad heb-
ben, heeft de Stichting Bloemendagen 
Limmen dit jaar besloten om alle prik-
ploegen dit pakket aan te bieden!
Via www.bloemendagenlimmen.nl is 
het weer mogelijk om in te schrijven 
voor de aankomende Bloemendagen 
die van zaterdag 4 mei t/m woensdag 
8 mei worden gehouden. Inschrijving 
is mogelijk tot en met 4 april. Daarna 
wordt de inschrijving gesloten en is 
het niet meer mogelijk om in het rou-
teboekje te komen. Alle aangemelde 
prikploegen worden opgenomen in 
onze deelnemers app groep. Hier 
worden de laatste nieuwtjes gedeeld 
en kunnen de ploegen onderling 
contact houden over eventueel mis-
sende kleuren. Houd onze website en 
Facebook pagina in de gaten voor de 
laatste nieuwtjes!

u onder het genot van een hapje en 
drankje en een mooi stukje muziek 
nagenieten op de verschillende ter-
rassen.
Tot ziens op de jaarmarkt!

Inschrijving Bloemendagen 
Limmen van start!

Prikker aan het woord; Marga 
Zomerdijk van de Piusprikkers

Wat is er ten opzichte van het begin 
van je deelname aan de Bloemendagen 
allemaal veranderd?
De eerste keer hebben we een legmoza-
iek gemaakt, dit was in 2014. Dat was 
Barbie 50 jaar. Tegenwoordig maken we 
een prikstuk, de gezelligheid is er niet 
minder om.

Hoe ben je in aanraking gekomen met 
de Bloemendagen?
Ik denk door mijn zwager Otto. Toen 
heb ik voor het eerst meegeholpen. En 
bij het zorgcentrum de Cameren, daar 
maakten we vroeger ook altijd iets.

Met wie maak je je mozaïek? Familie, 
vrienden, buren?
Wij maken nu een mozaïek met de 
buren. 25 jaar geleden deden we het met 
ons gezin. We maakten toen kindermo-
zaïek. 

Vertel ons eens over je mooiste 
moment.
De eerste keer toen het legmozaïek 
klaar was! We waren zo trots dat het 
gelukt was!

Aan wie zou jij deze vragen willen stel-
len en waarom? 
José Weyers van de Beunhazen omdat 
die ook altijd een mozaïek organiseert 
met de buren en hele mooie dingen heb-
ben gemaakt met veel enthousiasme.

Wanneer je op bezoek komt in de 
brouwerij aan de Achterweg 22 in 
Limmen hoor je altijd wel ergens een 
machine zoemen, een ketel pruttelen 
en ruik je mout, hop, koriander en 
andere specerijen, allemaal ingredi-
enten die uiteindelijk samenkomen 
in een bijzonder bier. Want daar is 
brouwerij “Dampegheest” om bekend 
in den lande. En steeds is de bevlogen 
brouwmeester Kees Koot (66) bezig 
om nieuwe recepturen samen te stel-
len. Op de schitterende en duidelijke 
website staan momenteel 12 speciaal 
bieren afgebeeld, en het “bier” loopt 
je bij wijze spreken in de mond als 
je de beschrijving leest en het alco-
holpercentage ziet. Het is raadzaam 
om na het drinken van een heerlijk 

Er is altijd leven in Brouwerij Dampegheest
Dampegheest bier, per fiets verder te 
gaan. En bedenk, drink met mate. Of 
zoals de Duitser zegt: ”Trink es mäßig, 
aber regelmäßig”. En dat doen we dan 
ook, zo niet bij mijn bezoek aan de 
brouwerij, het is nog te vroeg vinden 
we samen.

Een van de redenen om weer eens een 
kijkje te nemen is de nieuwe brouw-
installatie waardoor de capaciteit per 
brouwsel (duur een dag), van 900 naar 
2.000 liter opgevoerd wordt. Het zgn. 
lageren van het bier, dus voor het op 
de fles of het fust gaat duurt gemid-
deld 4 tot 5 weken. Dan nog even 
narusten en na ongeveer 6 weken is 
het bier klaar om gedronken te wor-
den. Dit betekent dus dat er grotere 

brouwketels geplaatst zijn en de pro-
ductie op termijn opgevoerd kan wor-
den naar 50.000 liter en meer. Kees 
vertelt dat er op de fles en het fust 
wordt afgevuld. Er zijn kleine flesjes 
van 0,33cl. en ook grote van 0,75cl. 
De fusten bevatten 20 liter en zijn 
afkomstig van de fabrikant Dolium 
in België. Deze kunststoffusten zijn 
100% recyclebaar en kosten ongeveer 
€ 10,00 per stuk (bij volumeafname). 
Hier tegenover staan Roestvaststalen 
vaten die ong. € 80,00 per stuk kos-
ten, met een minimumafname van 
1.000 stuks. Een forse investering dus, 
met een groot risico van non retour, 
het statiegeld bedraagt nl. € 30,00. 

Vervolg op pagina 3
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 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

06-22600915
www.picobellogrondwerk.nl

GRONDWERK

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

Paasbrunch op de boerderij!
Kom met Pasen lekker genieten

van onze luxe brunch op de boerderij
van de familie Res.

Een unieke belevenis, meld je snel aan!

Wij maken het u graag makkelijk!
Met elke dag vers gesneden groenten.

Handig: 
per 250 of 

400 gr.   

Maandag en donderdag Limmen, t.o. de Appie 
Dinsdag Overdie • Woensdag Oudorp • Vrijdag Heiloo

 Zaterdag Alkmaar, weekmarkt Hofplein

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
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Ouderwets goede service
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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

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

ARION PREMIUM KATTENVOER
NU MET 10% KORTING!

LAMMERENKORREL 20 KILO € 9,95
SCHAPENKORREL 20 KILO € 9,15

LAMMEREN-MELKPOEDER
5 KILO € 17,50 -10 KILO € 26,00 - 20 KILO € 49,50

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92
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L I M M E R  K R O O S T
Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het 
kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie 
wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij alle ouders met de geboorte van deze prachtige 

‘BABY VAN DE 
MAAND’

De rubriek
Limmer Kroost
is  powered by:

Femke van der Steen
–  Geboren op 6 februari 2019 –

Dochter van Ton van der Steen en Mariska 
Glorie - van der Steen, zusje van Isa

Beau Maria Anna Tol
–  Geboren op 13 februari 2019 –

Dochter van Christiaan Tol en Renske
Groot, zusje van Otis

Rijksweg 31A

IJssalon

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!

studiowelgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Door loting is Beau Maria Anna Tol ‘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).

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar 
redactie@lovkrant.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie, tel. 072-5055166. Alle 
baby’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting 
gekozen-, geplaatst als ’Baby van de Maand’.

Op alle kinderdagverblijven van Kits 
Oonlie wordt gewerkt met het VVE-
programma Uk & Puk. Uk & Puk is 
een educatief totaalprogramma, 
gericht op de brede ontwikkeling van 
kinderen van 0 tot 4 jaar. Uk & Puk 
is speciaal ontwikkeld voor kinder-
dagverblijven en peuterspeelzalen. 
Taalontwikkeling staat daarbij voorop: 
spreken, luisteren, en uitbreiding van 
woordenschat zijn belangrijke onder-
delen. Daarnaast is er bij Uk & Puk 

Dit ben ik!

aandacht voor sociale vaardigheden, 
motoriek en is er een eerste oriëntatie 
in rekenen.
Uk & Puk is opgebouwd uit verschil-
lende thema’s en het laatste thema 
was “Dit ben ik!” In dit thema stond 
het gezicht van de kinderen centraal. 
De kinderen bekijken uit welke onder-
delen het gezicht bestaat en wat je 
met de verschillende gezichtsonder-
delen kunt doen. Ze ruiken met hun 
neus, poetsen hun tanden, maken 
hun gezicht schoon en kijken afwis-
selend boos en blij.

Wilt u een keer komen kijken of heeft 
u vragen over het VVE-programma Uk 
& Puk, neem dan gerust contact op 
met de centrale administratie, 072-
5323576.

De “Preek van de leek” biedt een 
podium aan mensen, die midden 
in onze samenleving staan en in 
onze directe omgeving wonen en 
werken, om hun inspiratie in het 
leven met ons te delen. Op zondag-
middag 31 maart 2019 zal Yvonne 
Zomerdijk uit Limmen en voorzit-
ter van Stichting WOL - Werkgroep 
Ontwikkelingssamenwerking Limmen 
- spreken  over haar gedrevenheid om 
al bijna 30 jaar onderwijs- en ontwik-
kelings-projecten in Burkina Faso te 
steunen.
Aansluitend is er, onder het genot van 
een drankje, gelegenheid om na te 

Op vrijdagavond 12 april om 20.00 
uur heeft Limmen Cultuur Gerard 
Alderliefste & Friends uitgenodigd 
om alle favorieten en eigen werk te 
laten horen in Cultureel Centrum 
Vredeburg. 
Zijn vader zei altijd ‘Je leidt twee 
levens, maar het is een feest’! Gerard 
heeft twee levens. In het ene is hij ver-
slavingsarts, In het andere is hij muzi-
kant. Al meer dan twintig jaar leeft 
hij zijn twee levens en soms brengt 
hij deze samen, zoals vorig jaar in zijn 
soloprogramma Dubbel Leven. 
Hij speelt 23 jaar in een band die zijn 

Preek van de leek

praten en om mooie bronzen beelden 
en andere kunstnijverheid uit Burkina 
Faso te kopen.
Deze “Preek van de leek” wordt gehou-
den op zondag 31 maart 2019 om 16.00 
uur in de Witte Kerk, Heerenweg 32 in 
Heiloo. De toegang is gratis.

Hobby brouwers hebben de nei-
ging deze fusten voor eigen gebruik 
te behouden…. Een ander voordeel 
van de Dolium fusten is altijd 100% 
brandschoon, geen schoonmaakkos-
ten en dure installatie hiervoor om 

Gerard Alderliefste & Friends
zingen in Vredeburg

naam draagt; Alderliefste. De band 
heeft naam verworven door jaren-
lange optredens in vaderlandse kroe-
gen en cafés. Hij is bekend van hits 
als ‘Une belle histoire’, samen met 
Paul de Leeuw en ‘Laat me/Vivre met 
Ramses Shaffy en Liesbeth List.
Gerard pakt lekker uit als hij op pad 
gaat als ‘Gerard Alderliefste & Friends’, 
een wisselend gezelschap van muziek-
vrienden, die Franse hits in vol ornaat 
nieuw leven inblaast. Op 12 april komt 
hij naar Limmen met violiste Maria 
Eldering en bassist Kees Post om 
zijn favorieten en eigen werk te laten 

horen. Heeft u zin gekregen om een 
avond Franse chansons te horen, kom 
naar Cultureel Centrum Vredeburg, 
Dusseldorperweg 65 te Limmen.

Voor meer informatie over dit optre-
den, kaartreserveringen en prijzen, 
kijk op onze website www.limmencul-
tuur.nl of bel naar telefoonnummer 
072-5053274.

te reinigen. En geen fust/statiegeld 
administratie. De fusten zijn voorzien 
van standaardkoppelingen die in de 
horeca gebruikt worden. 
Brouwerij Dampegheest kent jaarrond 
en seizoen/speciaalbieren, alles op 
zijn tijd. Zo is zondag 17 maart jl. in 
het Proeflokaal “Dampegheest” nabij 
de Protestantse Kerk (Oud Limmen) 

komt ook Kees Verlaan even aan 
tafel. Hij vertelt over zijn werkzaam-
heden als laborant bij de brouwerij. 
Alle ingrediënten worden professi-
oneel getest en zijn er trackrecords 
van alle gebruikte componenten. Dit 
alles ook in het kader van de HACCP 
regels voor de horeca- en voedselin-
dustrie. Binnen de brouwerij tekent 
Joris Beentjes voor een stuk techniek 
en vakmanschap bij las- en construc-
tiewerkzaamheden. Een vakman pur 
sang. De installaties worden daarna 
door Ko Dirkson geprogrammeerd en 
geautomatiseerd waardoor de instal-
laties zichzelf op elk gewenst tijd-
stip kunnen inschakelen en er een 
grote efficiëncy- en tijdslag wordt 
gemaakt. Bij de brouwerij zijn nog 
een tiental vrijwilligers zeer actief 
met voorkomende werkzaamheden 
als het afvullen van flessen en fusten, 
het schoonmaken van de apparatuur 
en de brouwerij zelf, als ook o.a. het 

Vervolg van voorpagina
Brouwerij Dampegheest

Onder deze titel voeren Vastenactie 
en de kerken in Limmen, Akersloot, 
Heiloo en de Egmonden tijdens de 
vastentijd actie voor dit project van 
Stichting WOL.
In Burkina Faso nemen de kansen op 
een succesvolle carrière op de middel-
bare school af voor meisjes. Een van de 
redenen is schoolverzuim tijdens de 
menstruatieperiode. Maandverband 
is nog erg onbekend op het platte-
land en is voor veel gezinnen te duur. 
Traditioneel gebruiken vrouwen oude 
lappen en donkere kleding tijdens 
de menstruatieperiode. Veel meisjes 
schamen zich om zo naar school te 
gaan en blijven daarom thuis.
Vanuit dit project zullen leerlingen 
van de naaiopleiding van het onder-
wijscomplex Zoodo zeshonderd pak-

ketjes met wasbaar maandverband 
gaan maken, die uitgedeeld zullen 
worden aan meisjes op verschillende 
scholen in de regio. Tijdens het uitde-
len van het wasbare maandverband 
zal informatie worden gegeven over 
het gebruik van het maandverband, 
over menstruatie, over de werking van 
het lichaam en over het voorkomen 
van zwangerschappen. Ook zal voor-
lichting worden gegeven aan moe-
ders over het belang van het gebruik 
van wasbaar maandverband voor de 
schoolcarrière van hun dochters.
De totale projectkosten bedragen 
€21.989,-. Vastenactie draagt €7.330,- 
bij aan de realisatie van dit project. 
Helpt u mee om de rest bij elkaar te 
krijgen? Kijk op www.vastenactie.nl. 
Een donatie overmaken kan ook op 

IBAN NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. 
Vastenactie onder vermelding van 
projectnummer 401238. Let op: alleen 
als u dit projectnummer op uw over-
schrijving vermeldt, komt uw donatie 
bij dit project terecht.
www.stichtingwol.com.

Wasbaar maandverband vergroot het schoolsucces
van meisjes in Burkina Faso

de Lentebock 2019 onder de mooie 
naam “Ut 1e Kieft-ai”, met een per-
centage van 7% geïntroduceerd. Dat 
bij gelegenheid van het zoeken en 
beschermen van kievitseieren. Een 
heerlijk voorjaarsbier.
Het proeflokaal is op elke 3e zondag 
van de maand geopend van 15.00 tot 
20.00 uur en het is er altijd gezellig. In 
de maanden juli en augustus wegens 
is het lokaal wegens de zomervakan-
tie gesloten.

Afgelopen winter was het speciaalbier 
“Postiljon” zeer geliefd en werd ook 
geschonken bij de Nieuwjaarsreceptie 
van de Gemeente Castricum. Kees 
zegt dat er gemiddeld elk jaar van 1 
tot 3 eenmalige speciale brouwsels 
worden gemaakt. En elke fles altijd 
voorzien van een prachtig etiket, een 
lust voor het oog. Regelmatig treedt 
de brouwerij naar buiten en neemt 
deel aan bijna alle grote bierproeve-
rijen en festivals in Nederland. Ook 
voor deze proeverijen is het belangrijk 
dat je regelmatig een nieuw bier op 
de markt brengt. Tijdens ons bezoek 

klaarmaken van de bestellingen. Alles 
met plezier en in goede harmonie met 
elkaar, plus interesse en liefde voor 
het brouwersvak. Verder is binnen het 
bedrijf (maar eigenlijk altijd buiten) de 
PR, marketing en verkoop begeleidt 
door de zoon van Kees: Perry Koot. Hij 
is als relatiemanager verantwoordelijk 
voor de verkoop en het in standhou-
den van de relaties met de afnemers, 
dat zijn horecabedrijven, slijterijen 
e.d. Het Dampegheest bier is niet te 
vinden binnen de supermarkten om 
prijsdumping te voorkomen. Sinds 
zoon Perry de verkoop ter hand heeft 
genomen is de omzet stijgende. Kees 
glundert: wellicht een goede opvolger 
binnen het bedrijf….
En u kent wellicht de slogan: “Dampe-
gheest bier, gadverdamme wat lek-
ker….”
www.dampegheest.nl

Kees G. Kroone
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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

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

SEI-geregistreerd

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen

kerkweg 1  |  LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

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!

En fijn gesprek, samen gezellig koffie-
drinken, een wandelingetje maken. Wat 
voor velen de gewoonste zaak van de 
wereld is kan voor sommige ouderen, 
zieke of gehandicapte mensen toch vaak 
moeilijk zijn de dingen te doen die men 
eigenlijk graag zou willen.

De vrijwilligers van de Zonnebloem zet-
ten zich in voor mensen met lichamelijke 
beperkingen en proberen zo het leven 
voor hen wat aangenamer te maken. 
Zij bezoeken op verzoek mensen thuis. 
Tijdens deze ontmoetingen staan gezel-
schap, aandacht en persoonlijk contact 
centraal.

Naast het bezoekwerk organiseert de 
Zonnebloem ook gezellige middagen in 
Heeren van Limmen zoals een muziek-
middag, kerstviering, toneelvoorstelling 
etc. Voorts worden er diverse trips gere-

geld waarbij het accent  tegenwoordig 
meer  gericht is op kleinschalige uitjes, 
zoals ergens met een groepje gezel-
lig koffiedrinken,  een lunch gebruiken, 
museumbezoek, bloembollentocht, con-
cert  etc.

U hoeft geen donateur van de Zonne-
bloem te zijn om voor regelmatig bezoek 
of andere activiteiten in aanmerking te 
kunnen komen.
Spreekt bovenstaande u aan  en wilt u 
bezoek van  een  vrijwilliger neemt u 
dan contact op met de dames van het 
bezoekwerk: Nel Velseboer, tel. 5051979  
of Carla Janzen, 8887141. 

Zou u graag eens mee willen met een 
uitje dan kunt u zich aanmelden bij Ria 
Hooijboer, coördinatrice activiteiten tel. 
5052235. Voor meer informatie zie de 
website: www.zonnebloemlimmen.nl.

Wat doet de
Zonnebloem Limmen?

 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

De ballen
verstand van
knikkers...

Op zo’n 35 woensdagavonden per jaar 
repeteert de Seaside Big Band o.l.v. 
Konrad Koselleck  of zijn vaste vervanger 
Florian Sperzel in een leslokaal van het 
Cultuurhuis te Heemskerk. 
Jong en oud is vertegenwoordigd en 
regelmatig zijn er vacatures te vervullen 
in het nu 19-koppige orkest.
Het repertoire van de band bestaat uit 
een mengeling van jazz, blues, rock en 
latin. De meeste nummers zijn eigen 
composities van de dirigent, dan wel 
arrangementen van hem van bestaande 
composities. 
Tijdens de repetities wordt veel aandacht 
besteed aan hoe samen muziek te maken 
en aan de muzikale ontwikkeling van de 
individuele bandleden. 

Zondag 14 april 2019 vanaf 16.00 uur in de Vredeburg

Optreden Seaside Bigband

Er wordt gespeeld van geschreven 
muziek, maar er is ook veel aandacht 
voor improvisatie.
De band verzorgt elk jaar een aantal 
optredens in Heemskerk en de nabije 
omgeving.

De toegang is vrij, maar U kunt ons steu-
nen door lid te worden voor  € 7,-  per per-
soon voor het gehele jaar. 
Inlichtingen: Fred Timmer, tel.: 072-
5053414, e-mail: timmerlimmen@kpn-
mail.nl
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Hij maakte in zijn leven meer dan 
10.000 zweefvluchten en heeft vele 
avonturen beleefd...
Ter nagedachtenis aan de markante 
dorpsbewoner Jan van Os zullen wij 
de door hem geschreven avonturen 
blijven publiceren in de LOVkrant. 
Deze keer:

Hoge nood
Op de meeste zweefvliegvelden zijn veel te weinig toiletten. Niet op nor-
male vliegdagen hoor, maar op wedstrijddagen. Direct na de briefing, 
als er enorme driehoeken gevlogen gaan worden, is er een grote toeloop 
van vliegers, die op het laatste ogenblik blaas en darm willen legen. 
Er vormen zich dan rijen. Degenen die er niet in slagen een plaatsje 
te bemachtigen hebben weliswaar een iets betere steeksnelheid, doch 
moeten vaak voortijdig landen.
Ik moest hieraan denken tijdens een vakantie op Rhodos. Aan de oost-
kust van het eiland nét boven Faliraki, staat een vervallen kuuroord 
‘Kalithea’ nog door de Italianen in de oorlog gebouwd. Vanuit een 
grote centrale hal lopen waaiervormig gangen met ontelbare toilet-
ten. Niemand kon mij uitleggen waar dit grote aantal voor diende. Tot 
iemand mij vertelde dat het kuuroord bestemd was voor Italiaanse mili-
tairen met hoge bloeddruk en vetzucht. Op vaste tijden stonden de sol-
daten op appèl in de hal om het geneeskrachtige bronwater (verplicht) 
te drinken. Dat het water een sterk laxerende werking had, werd 10 
minuten na het innemen duidelijk. In mijn gedachten zie ik de vechtjas-
sen in de hal wachten op het commando ‘ingerukt marsch!’ waarna 
de hele horde zich hardlopend door de gangen verspreidde. Aan het 
eind van de gang hier en daar een vertwijfelde korporaal, zoekend naar 
een bordje met ‘libero’ en zeker niet aanspreekbaar. Zou keizer Haile 
Selassi van Ethiopië daarom ooit hebben gezegd: ‘Italiaanse soldaten 
zijn bange poepers?’

Vitaliteit staat voor levenskracht. 
Vitaliteitscoaching houdt zich bezig 
met wat energie kost en wat energie 
levert.
Ben je vaak moe, onrustig, heb je last 
van overgewicht, twijfel je over jouw 
werk, of zit je niet lekker in je vel? Heb 
je last van stemmingswisselingen of 
verschillende klachten? Dan is jouw 

Wat is vitaliteitscoaching?
energie uit balans. Ik help je met vita-
liteitscoaching de juiste balans te vin-
den, zodat je weer controle krijgt over 
jouw energieniveau.  Wat kan vita-
liteitscoaching jou opleveren? Meer 
zelfvertrouwen, beter aangeven van 
jouw grenzen, lekker in je vel zitten, 
doen wat bij jou past en nieuwe, frisse 
levensenergie.

Op zaterdag 15 juni zal Motortoerclub 
De Zuchtende Man weer op pad gaan.
Dit jaar wordt er een dagtocht gere-
den. Gezien de richting en vroege 
vertrek rijden we de zon tegemoet. 
Daarmee hopen we weer een prach-
tige dag in het vooruitzicht te hebben. 
De voorbereidingen zijn in volle gang 

....zoekt de zon op!

De Zonnebloem Limmen nodigt haar 
gasten uit voor een gezellige mid-
dag  met een hapje en een drankje,  
in samenwerking met Stichting Oud- 
Limmen, op woensdag 17 april.
De middag wordt gehouden in” 
Heeren van Limmen” en begint om 
14.00 uur. De zaal is open om 13.30 
uur.

Met foto’s en filmbeelden laat 
Stichting Oud-Limmen het ontstaan 
en de geschiedenis van de Scouting 
in Limmen zien. De Scouting is op 3 
maart 1946 opgericht, mede dankzij 

Limmen- Sanne Briefjes is dit voor-
jaar gestart aan haar laatste  jeugd-
seizoen, vanwege het bereiken 
18-jarige leeftijd. Nog één keer neemt 
zij deel aan de sterkste nationale 
topjeugd te Den Haag, het zogehe-
ten A-ranglijstoernooi. Het NK voor 
A-spelers dat op 12 mei georgani-
seerd wordt laat de tafeltennisster uit 
Limmen genoodzaakt aan zich voorbij 
gaan, daar dit kampioenschap in het 
weekend voorafgaand aan haar VWO-
examen plaats vindt.

Sanne kan terugblikken op een suc-
cesvolle jeugdperiode bij Tafeltennis 
vereniging TTV Limmen waar ze als 
8-jarige met tafeltennissen begon. 
Ze groeide uit tot een van de sterkste 
spelers met een overheersend defen-
sieve speelwijze met gevarieerd spel 
bij de tafel (variatie in snelheid, effect, 
lengte en plaats) en kansen worden 
met Forehand tik ingeslagen.  Haar 
erelijst tijdens haar jeugdperiode is 
er eentje om respect voor te hebben. 
2015 werd zij al tot sporttalent verko-
zen in de gemeente Castricum van-
wege o.a. 1e plaats Open Limmer kam-
pioenschap en jeugdclub-Kampioen 
2015. In de daarop volgende jaren 2016 
t/m 2018 wist ze zowel het jeugdkam-
pioenschap en seniorenkampioen-
schap op haar conto bij te schrijven. 
De tweede nominatie sporttalent 2018 
was voor Sanne een mooie bekroning 
van een succesvol en sportief 2018.  Al 
in januari 2018 bevestigde zij weder-
om dat ze tot de beste jeugd tafel-
tennissters behoort met het opnieuw 
behalen van de A-jeugdlicentie (hoog-

In december heeft de Lionsclub 
Alkmaar Phoenix, in samenwer-
king met de Voedselbank Alkmaar, 
in totaal 1.600.000 Douwe Egberts 
Waardepunten ingezameld in 
Alkmaar, Heiloo, Akersloot, Limmen, 
de Egmonden, Bergen, Schoorl en 
Heerhugowaard. Door Douwe Egberts 
wordt dit aantal waardepunten omge-
zet in 3.548 pakken koffie (à 250 gram) 
voor de Voedselbank Alkmaar. De actie 
is onderdeel van een landelijke actie 
voor koffie voor de Voedselbanken, 
waarbij in totaal ruim 60 miljoen 
waardepunten zijn ingezameld. Dit 
is goed voor meer dan 120.000 pak-
ken koffie. In Limmen gebeurde dit, 
ook met groot succes, bij Drogisterij 

en aan de route wordt hard gewerkt. 
Het mag die dag nergens aan ontbre-
ken.
De oudgedienden weten al hoe leuk 
en mooi het is om mee te rijden. Voor 
de nieuwkomers toch een uitleg. Rond 
8.30 uur vertrekken de groepen voor 
de dagtocht. Er wordt gereden volgens 

de ter plaatse geldende snelheid. Een 
voor- en achterrijder begeleiden de 
groep. Onderweg zijn stops voor een 
versnapering, drinken en toiletteren. 
Onder de middag staat er weer een 
geheel verzorgde lunch voor ons klaar. 
Na aankomst in Limmen brengt een 
ieder zijn/haar motor thuis en komt 
weer fris terug voor een geweldig buf-
fet met een drankje bij onze pleister-
plaats EetBarLekker. Kortom een dag 
die je als motorrijd(st)er niet mag 
missen.

Inschrijven is mogelijk via de link op 
onze facebook pagina. Of stuur een 
mail naar dezuchtendeman@gmail.
com. Wij sturen je dan de link toe om 
in te schrijven.

Maak een afspraak voor 1 op 1 coa-
ching, of meld je aan voor de cursus 
Prachtig Krachtig die start op 15 mei 
aanstaande: www.vitaliteitscoaching-
noordholland.nl.

Vragen? Stel ze gerust aan Karin De 
Kremer via 06-23550607 of via het 
contactformulier op de website.

Op donderdag 21 februari jl. is de heer Nico A.J. Molhoek, 
oud burgemeester van de gemeente Limmen en later 
Zundert, overleden. Op 15 januari van dit jaar had hij 
de leeftijd van 88 jaar bereikt. De heer Molhoek is 
zijn gehele leven in dienst van de overheid geweest. 
Na zijn werkzaamheden als gemeentesecretaris in 
Geertruidenberg werd hij in 1966 benoemd tot burge-
meester van Limmen. Destijds volgde hij burgemeester 
Bosma op.
Hier is hij gebleven tot 1985 waarna zijn benoeming in 
de Brabantse gemeente Zundert een feit werd. Daar is 
hij tien jaar burgemeester geweest en ging toen met 
vervroegd pensioen. Wel bleef bij samen met zijn echt-
genote in Zundert wonen.

Van oorsprong was hij van KVP huize, wat later overging 
in het CDA. Hij was een bestuurder pur sang die tus-
sen de mensen stond. In zijn tijd in Limmen kreeg de 
gemeenteraad meer kleur, politieke partijen als D’66, 
PvdA, CPN, BP en VVD deden hun intrede.

In zijn bestuursperiode veranderde Limmen totaal van 
aanzicht en transformeerde van een dorp met bloem-
bollenteelt, naar een dorp waar veel gebouwd werd, 
doordat de bloembollencultuur door grootschaligheid 
verplaatst werd naar elders. Hij was oprichter van de 
Culturele Raad Limmen (nu Limmen Cultuur), die juist 
dit jaar 45 jaar bestaat. Ook was hij een van de grond-
leggers van de Rotary Club Limmen-Castricum. 

Oud-burgemeester Nico Molhoek overleden

Tafeltennisster kan terugblikken
op een op succesvolle jeugdperiode

ste licentie van Nederland).  Ze werd 
naast clubkampioen jeugd en volwas-
senen bij TTV-Limmen, Kwartfinalist 
op het NK-B Dames, nr. 9 op 
A-jeugdranglijsttoernooi meisjes (top 
16 Ned.) en  ½ finalist  op de Nationale 
Senioren Meerkampen (NSM-B licen-
ties) dames. 
Ook promoveerde ze december 2018 
met haar team naar de 1e divisie 
Dames (TTV Hilversum 1).  Als afslui-
ter...  behaalde ze in december de 2e 
plek op de Nationaal Beker dames 
seniorenkampioenschap (zilveren 

medaille). De focus ligt in het komen-
de jaar als dames senior handhaving 
met haar damesteam in de lande-
lijke 1e divisie.  Momenteel bezet haar 
team de 2e plaats van de zes deelne-
mende clubs. Najaar 2018 wil het tafel-
tennisteam waar Sanne Briefjes deel 
uit maakt met versterking van andere 
speelsters promotie naar eredivisie 
trachten te realiseren met coach Lex 
Bruijn van TTV Hilversum. Haar spor-
tieve tafeltennis loopbaan als senior 
wordt hierdoor goed ingezet.

Aker (Vuurbaak). Daar zijn maar liefst 
85.569 waardepunten ingezameld, 
goed voor 180 pakken koffie.  
De Lions Club en de Voedselbank 
Alkmaar zijn niet alleen alle schenkers 
van de punten dankbaar, maar ook de 
drogisterij voor het beschikbaar stel-
len van de inzamelruimte.
Wilt u iets meer weten over deze 
inzamelactie, bel dan even met de 
heer Kees Scharringa, (coördinator 
D.E. waardepuntenactie LC Alkmaar 
Phoenix), 06 24 25 74 51.
Er is een grote kans dat deze actie in 
december 2019 opnieuw wordt uitge-
voerd. Als dat zo is dan zullen wij tij-
dig in de LOV krant het inzamelpunt 
voor Limmen bekend maken.

Succes inzameling Lionsclub

Geschiedenis Scouting Limmen 
bij de Zonnebloem

Siem van der Peet en Jaap Valkering  
en met ondersteuning van kapelaan 
van der Zon. 
De Scouting is begonnen in de “Pius” 
en het Parochiehuis met later uit-
breiding naar het gebouw aan de 
Kapelweg. Natuurlijk is er ook veel 
beleefd tijdens de talrijke kampen 
in binnen- en buitenland. Het is 
een feest van herkenning om al die 
gezichten van oud scoutingleden 
weer te zien.

Voor vervoer kunt u bellen met  Ria 
Hooijboer, tel. 5052235.
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Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

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,  

Een adviseur 
op de hoek, 
die uw taal 
spreekt...
Kom gerust eens langs 
voor een vrijblijvende 
verzekeringscheck! 
Denise Winter uw 
verzekeringsadviseur van 
Limmen en omgeving.

Gerard Tool & Mark Boetje 
Financieel Advies 

De Drie Linden 1, 
1906 EM Limmen
072 743 3743
denise@gtmbfa.nl

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

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

■  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

•  Loodgieter-
werkzaamheden

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

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

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

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

Een arbeidsgeschil?
Reorganisatie?

Ook voor hulp
bij

(echt)scheiding!
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Hoe zijn jullie ooit begonnen?
Dorien: ‘Ik ben opgegroeid in Limmen 
en kom uit een groot gezin. Al vroeg 
in mijn leven kreeg ik te maken 
met een ingrijpende gebeurtenis, 
mijn oudste broer verongelukte op 
22-jarige leeftijd. Door deze gebeur-
tenis ben ik mezelf gaan aanpassen 
om mijn ouders en andere broers en 
zussen te ontlasten. Dat heeft zo z’n 
impact gehad en is wellicht ook de 

NTI NLP viert 25-jarig jubileum

‘ Wij helpen mensen om ruis
op hun lijn weg te halen’

Midden in het weiland van Limmen ligt het instituut NTI NLP. Een 
flinke afkorting en staat voor Nederlands Trainingsinstituut voor 
Neuro-linguïstisch Programmeren.  Zo’n 25 jaar geleden opgericht 
in de keuken aan de Visweg door het echtpaar Bouke de Boer (70) en 
Dorien Groot (56). Ter ere van het jubileum sprak de LOV-krant met dit 
charismatische stel over NTI NLP, persoonlijke groei, voeding, de aan-
staande verhuizing van het instituut naar Heiloo en nog 100 andere 
onderwerpen. 

reden waarom ik de gezondheidszorg 
in ben gegaan. Bouke komt uit een 
Fries ‘smoel houden anders krijg je 
een dreun’ gezin en is opgegroeid in 
Schoorl. Ook terecht gekomen in de 
zorg maar dan als fysiotherapeut.’
‘Communicatie, wat mensen beweegt 
en het opruimen van de binnenwe-
reld, dat heeft ons altijd wel geboeid. 
We woonden destijds aan de Visweg 
en via Jorrit Jorritsma, met wie Bouke 

WAAR WIL JIJ NAARTOE GROEIEN?

Hoe sta jij in het leven? Wil je jezelf beter begrijpen

of makkelijker kunnen communiceren? Wil je minder

in je hoofd zitten en meer in je lijf?

Wij inspireren je met trainingen waarop hoofd, hart 

en lijf elkaar beter leren kennen. Je krijgt praktische 

handvatten waarmee je steviger in het leven staat

en kunt gaan voor wat jij belangrijk vindt. 

Nieuwsgierig? Je bent welkom op onze gratis info-

avonden en op onze open dagen. En vanaf komend

voorjaar in de Tweedaagse Instaptrainingen in NLP,

Systemisch Werken of Self-Connection. Meer info en

vrijblijvend een optie nemen? Ga naar ntinlp.nl.

NIEUWSGIERIG BLIJVEN
IS DE BESTE MANIER
OM JE LEVEN
TE VERRIJKEN

NIEUW:

TWEEDAAGS
E

INSTAP-
TRAININGEN

vroeger veel gewerkt heeft in de top-
sport, kwamen we in contact met 
NLP. Dit vonden we zo interessant 
en zo praktisch toe te passen in het 
dagelijks leven, daar wilden we meer 
van weten. En zo gingen we richting 
Hawaii om daar de opleiding te vol-
gen. Dat is het begin van NTI NLP. Nu, 
25 jaar later, hebben wij vele mensen 
geholpen om ‘ruis op hun lijn’ weg te 
halen zodat zij begrijpen waarom ze 
de dingen doen zoals ze ze doen en 
extra keuzemogelijkheden krijgen om 
er anders mee om te kunnen gaan. 
Mooi en dankbaar werk.’

En hoe is het nu?
Bouke: ‘In 1994 zijn we aan de Visweg 
gestart met onze trainingen en daarna 
zijn we naar de Boulevard in Egmond 
verhuisd. Zeventien jaar geleden kre-

gen we de kans om in het oude GGZ- 
gebouw De Oosthoek in Limmen ons 
trainingsinstituut te vestigen en kon-
den we de boel flink uitbreiden. Dat is 
ons gelukt. We hebben ups en downs 
gehad. Een tijdje geleden zaten we 
op zo’n kantelpunt. De maatschap-
pij neemt andere vormen aan en wij 
worstelden ook. Welke kant willen we 
nu op met het instituut en de leer-
gang? We zijn goed gaan reflecteren 
en praten, hebben leergangen door 
ontwikkeld en zo schoten we een 
nieuwe richting in. We vonden onszelf 
als het ware weer opnieuw uit. Dorien 
heeft nu de dagelijkse leiding en faci-
liteert alles en ik train af en toe en ben 
natuurlijk bij alles betrokken. Ik ben 
overigens groot voorstander om meer 
vrouwen in leidinggevende posities te 
krijgen. De wereld heeft het nodig. De 
komende 25 jaar heb ik alweer voor 
me uit gestippeld, ik ben nog lang 
niet klaar!’

Blijven jullie in Limmen?
Bouke: ‘Over zo’n 4 jaar gaan we 
verhuizen, zeer waarschijnlijk naar 
Heiloo. Het terrein waar we nu zit-
ten krijgt een andere bestemming en 
is verkocht. We zijn bezig met een 
stuk grond achter het Willibrordus. 
De financiering was nog wel een 
ding, die is nu rond; er is iemand die 
zo gelooft in waar wij mee bezig zijn 
dat die bereid is voor ons te investe-
ren in een plek en een pand. Zeer bin-
nenkort zullen we bekend maken wie 
dat is. De naam voor het nieuwe cen-
trum hebben we al. En dit heeft alles 
te maken met dat wij graag zien dat 
mensen zich vrij voelen om te bewe-
gen, te groeien en te ontwikkelen. 
Zo komen dingen weer op je pad, er 
bestaat geen toeval.’

Gaan jullie het vieren?
Dorien: ‘Op 31 maart vieren wij ons 
25-jarig jubileum in hotel Zuiderduin 
in Egmond. Het wordt een giga feest! 
Nico Dijkshoorn gaat ons verma-
ken met zijn taalkunsten, er is veel 
muziek, zang, dans, Tijn Touber komt 
vertellen over bewustzijnsontwik-

keling (Spoedcursus Verlichting), 
we geven cadeaus weg en er zal een 
spetterende afsluiting plaatsvinden 
met beeld en muziek verzorgd door 
Janosh.  De dag staat in het teken van 
saamhorigheid. Alles wat wij mooi, 
inspirerend en belangrijk vinden komt 
voorbij en dat willen we graag delen. 

Is het feest voor iedereen?
Dorien: ‘Zeker. Als je meer wil weten 
wat wij doen en waar wij voor staan 
is het zeker een leuke dag om mee 
te maken. De inschrijving loopt heel 
goed maar als je heel snel reageert en 
naar onze site gaat (www.ntinlp.nl) 
dan vind je daar alle informatie. Wees 
er wel snel bij want het gaat een hele 
bijzondere dag worden en vol = vol.’

Wat is NLP?
Neuro-Linguïstisch Programmeren 
gaat over persoonlijke groei en 
ontwikkeling. Met NLP leer en 
ervaar je waarom je de dingen doet 
zoals je ze doet. Daarom begrijp 
je ook beter hoe dat bij anderen 
werkt. Je leert hoe je afrekent 
met je gedragingen die niet voor 
je werken en hoe je jouw gedrag 
meer in lijn brengt met hetgeen je 
wilt bereiken. 

Hoe vangen je zintuigen informatie 
op, hoe verwerk je die informatie 
razendsnel, hoe geef je dit aan 
jezelf weer en hoe uit je dit ver-
volgens bewust en onbewust in 
gedrag. Hoe je iets aan jezelf weer-
geeft, heeft invloed op je stemming 
en stemming ‘kleurt’ je gedrag. 
Weet je hoe je stemming kunt 
beïnvloeden, en pas je die kennis 
toe, dan zal het resultaat er door-
gaans ook naar zijn.

(bron: site NTI-NLP)

Geef je op!

Redactie: Jacqueline Oostdijk
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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

informatie en aanmelden via: 
www.vitaliteitscoachingnoordholland.nl

Prachtig Krachtig
Korte cursus op het gebied van zelfvertrouwen en 

eigenwaarde. 
 Duur     

Aanvang 
Kosten 

: 5 avonden 
: 15 mei 2019 
: € 125,- 

AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

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

Uitvaartverzorging
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

Als je niet anders weet en langs de kerk rijdt dan zou je 
denken: normaal dakonderhoud. Echter wij in Limmen 
weten wel anders. 3 Mei 2018, die fatale namiddag/
avond en nacht vergeet niemand meer. Om maar te 
zwijgen over de zgn. Days after……Ravage alom, waar 
moet je beginnen? Dat moet je echter aan mensen en 
bedrijven met kennis van zaken overlaten, die weten 
precies hoe dat gaat.

In onze vorige edities hebben wij de lezers regelmatig 
op de hoogte gehouden van de vorderingen aan zowel 
de buiten- als de binnenzijde. Men zegt wel eens: “De 
Heer is met ons”, nou dat gaat in Limmen zeker op. 
Niet alleen de redding van de toren, de belendende per-
celen, maar ook de constructie van de kerk (de muren) 
is te danken aan een zeer adequaat optreden van de 
verschillende brandweercorpsen. Daarna kwamen de 
verzekering, het Parochiebestuur, de Parochieraad bij 
elkaar en met vereende krachten, grote inzet en des-
kundigheid is er een plan van aanpak gemaakt. Limmen 
mag zich gelukkig prijzen dat er zoveel kunde en ken-
nis binnen de besturen aanwezig is. Op dit moment is 

het dak waterdicht afgetimmerd, zijn alle dakkappellen 
in oude luister teruggekeerd, en zijn de leien gelegd. 
Ook de honderden leien voorzien van een naam, een 
tekst, een datum, een herinnering en ook nog gespon-
sord. Velen maakten een klim naar de hemel en hebben 
de werkzaamheden van nabij kunnen zien. Toen het 
dak dicht was zijn de stukadoors met groot vakman-
schap begonnen aan de stucwerkzaamheden aan de 
binnenzijde. Ook worden de muren ter hand genomen. 
Er is een orgel uit een kerk in Valkenburg aangekocht. 
Deze ligt voor reparatie en onderhoud bij een orgelbou-
wer. Er komen stoelen van de Jozefkerk in Alkmaar en 
wordt de grote kroonluchter op uiterst deskundig wijze 
hersteld. Zo ook de Godslamp. Ook wordt gewerkt aan 
terugkeer/herstel van de door brand aangetaste preek-
stoel.

Alle foto’s van de werkzaamheden vindt u op YouTube 
terug. Er is een deskundige interieurcommissie gevormd 
die nadenkt over de inrichting van de binnenzijde van 
de kerk, de verlichting, de verwarming, het afscheiden 
van gedeeltes van de kerk voor ander gebruik, bijeen-

Dak Corneliuskerk waterdicht
en belegd met leien

komsten e.d. Kortom overal wordt aan 
gewerkt en gedacht en wordt rekening 
gehouden met ingebrachte ideeën, wen-
sen e.d. Elders in een atelier werkt Tebbe 
Tebbens aan een levensgroot schilderij 
van de H. Cornelius, de patroonheilige 
van de kerk. Met een zekere regelmaat 
bericht ook het Noordhollands Dagblad/
Alkmaarse Courant over de vorderingen. 
Op de Jaarvergadering van de Parochie, 
gehouden op 19 maart jl. heeft Kees Bos 
een fraaie compilatiefilm vertoond vanaf 
het moment van de brand tot en met de 
werkzaamheden van nu. Op de website 
van parochie en op YouTube vindt u hon-
derden interessante foto’s van de hand 

van Nico Snel over de herstelwerkzaam-
heden. Alles wordt voor het nageslacht 
vastgelegd. En dan de prangende vraag: 
wanneer gaat de kerk weer open? Alles 
is er op gericht om de kerk met Kerstmis 
2019 weer in gebruik te nemen. Er wordt 
een strak werkschema en uiteraard een 
deskundig opgesteld tijdsplan gehan-
teerd. Aan de vele mensen die aan de 
kerk werken zal het niet liggen, iedereen 
is enthousiast en met passie voor het bij-
zondere herstelwerk bezig. Hulde!
De redactie van de LOV krant blijft u op 
de hoogte houden.

Kees G. Kroone
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Conquista
De afgelopen maanden waren er weer 
veel leuke activiteiten in Conquista. 
Elke zaterdagochtend is er van 10.30-
12.00 uur Conquista Kids, voor alle 
kinderen van 4-9 jaar. Met de Kids 
hebben we veel geknutseld. Afgelopen 
zaterdagochtend is er een grote groep 
fladderende vlinders ontstaan. Ook 

Tijdens de Bloemendagen, op zondag 
5 mei van 11.00-18.00 uur, organiseert 
het gemengd koor De Vredeburgers, 
in samenwerking met de Stichting 
Hortus Bulborum, voor de zesde 
keer een kunst- en muziekevene-
ment. In de tuin achter ‘Ons Huis’. 
In de  prachtige muziekkoepel, Het 
Pieter Boschman Paviljoen is gezellige 
muziek te beluisteren en zal ook het 
organiserend koor een kort optreden 
verzorgen.  
Op het terras en in Ons Huis is kof-

Je bent jong, sportief, gedreven, hebt 
een heerlijke baan als fysiotherapeut 
in het Gezondheidscentrum Limmen 
bij de praktijk van Donker, Waal en 
Hilbers met diverse specialiteiten. Je 
krijgt een aanrijding op de racefiets 
met je fietsmaatje en uiteindelijk 
resulteert dat ongeval in het einde 
van je carrière. Dat is heel wrang. Als 
Mirella Wamsteeker-Bakker (49) op 
dinsdag 21 september 2016 begint aan 
een fietsrit op de racefiets kan zij niet 
bevroeden dat zij door een ongeval op 
de nieuwe “dijk” tussen Camperduin 
en Petten in het ziekenhuis zal belan-
den. De nieuwe duinen met brede 
fiets- en wandelpaden ten westen van 
de oude zeedijk en golfbrekers, zijn 
een geliefd doel voor (mountainbikes, 
racefietsen en normale fietsers) en 
bijna altijd gaat alles in goede harmo-
nie. Er zijn inmiddels ook gescheiden 
wegen voor fietsers en wandelaars. 
Toch kan een ongeluk in een klein 
hoekje liggen. Dat bleek ook deze 
dag, Mirella krijgt een ongeval, zij 
komt met haar handen op het asfalt 
terecht en het is direct zichtbaar dat 
er ernstige beschadigingen zijn aan 
haar handen. Zij wordt per ambu-
lance naar Alkmaar overgebracht en 
er volgen operaties. Vervolgens een 
periode met twee handen in het gips, 
optimistisch en blij als altijd, het zal 
wel weer goed komen. Zij ondergaat 
een lang revalidatie traject. Er komt, 
nadat zij weer lekker aan het werk is 
gegaan weer een terugval, zij krijgt 
problemen met haar vingers/handen. 
En bij fysiotherapie komt het echt op 
je handen aan. De belasting wordt 
voor Mirella te zwaar. In november 
2017 gaat zij opnieuw onder het mes, 
er volgen operaties aan de pezen, 
opnieuw moet zij revalideren en pro-
beren kracht op te bouwen in haar 
handen. Het gaat echter niet lukken. 
Een grote domper op een jarenlange 
loopbaan als gedreven fysiotherapeut.

Fysiotherapeut Mirella Wamsteeker 
neemt afscheid...

Opleidingen en werkzaamheden.
Na een 4- jarige HBO opleiding gaat 
Mirella Wamsteeker in 1992 aan de 
slag. Met veel plezier en voldoening in 
haar werk en met heel tevreden cliën-
ten. Na haar opleidingen volgen speci-
alisaties als oedeemtherapeut, cranio 
sacraal therapie en oncologie.
Zij zet zich voor meer dan 100% in, 
bouwt banden op met mensen die zij 
behandelt. Het is haar grote passie. 
Eigenlijk al van kindsbeen af was zij 
hier mee bezig: zij wilde bij de politie 
of in de fysiotherapie. In het jaar 2000 
stapt zij over naar de fysiotherapie-
praktijk van Ruud Donker, toen nog 
aan de Rijksweg 47 (vroeger DRIESSEN 
terrein).

Sport
Mirella is altijd gedreven geweest 
om prestaties neer te zetten. Zij 
beoefende diverse sporten, waaron-
der ook Powerliften, waarbij zij zelfs 
Nederlands kampioen is geweest in 
Bankdrukken. Zij is heel veel te vinden 
op de racefiets, deed mee aan stran-
draces en tour tochten en ze heeft 
de Alpe d’Huzes tweemaal gefietst. 
Echter ook daar heeft zij nu proble-
men mee en daarom draagt zij dikke 
gelhandschoenen om het stuur vast 
te houden. Zij wil haar grote hobby 
niet zomaar opgeven. Sinds vorig jaar 
is Mirella toegetreden tot de organisa-
tie van de jaarlijkse Kermisrun, om zo 
betrokken te zijn bij sportieve activi-
teiten in het dorp. Die gedrevenheid 
vind je ook terug in haar werk: pas-
sie, liefde voor het bijzondere beroep, 
altijd met grote inzet en collegiaal. Zij 
kan al haar tomeloze energie kwijt in 
hobby èn werk! 

Ruud Donker
Ook spreek ik Ruud Donker over 
Mirella en haar werk: “Het is reuze 
jammer dat zij op deze wijze, gedwon-
gen, afscheid van ons moet nemen. 

Maar haar eigen gezondheid gaat 
voor. Zij was gedreven, gepassioneerd, 
een teamspeler. Ik heb met haar een 
bijzondere en hechte band opge-
bouwd in de voorbije 19 jaar. Dat zul-
len wij allen gaan missen! Bovendien 
was zij ook een “gezelligheidsdier”.

Afscheidsreceptie
Mirella zou iedereen graag een email 
bericht hebben gestuurd, maar gelet 
op de huidige wet- en regelgeving in 
het kader van de A.V.G. (= Algemene 
Verordening Gegevensbescherming), 
is dat niet mogelijk. Ook binnen het 
emailbestand van de praktijk gelden 
strikte regels. Daarom zochten Mirella 
en Ruud contact met onze LOV krant 
en willen middels dit artikel alle cliën-
ten van Mirella van harte uitnodigen 
voor een gezellige afscheidsreceptie 
op donderdag 18 april, in de praktijk 
Zonnedauw 2, van 16.30 – 18.30 uur 
om onder het genot van een hapje 
en een drankje afscheid te nemen en 
Mirella in het zonnetje te zetten. 
En denkt u dat Mirella bij de pakken 
neer gaat zitten: mis, zij bezint zich 
terdege op haar toekomst en zoekt 
naarstig naar alternatieven. Zij kan en 
wil beslist niet stilzitten.

Kees G. Kroone

Akersloot - Alweer 3 jaar is Froods by 
Rutger een feit. Inmiddels staan we 
twee dagen in Limmen. 
“Ik streef elke dag naar de hoog-
ste kwaliteit, dagverse groenten en 
fruit. Onze klanten komen daar graag 
voor terug, ook voor de gezelligheid 
natuurlijk”, aldus Rutger. 

We blijven onszelf verbeteren om met 
de tijd mee te gaan en aan de vraag 
van onze klant te voldoen. Door veel 
vraag naar gesneden groenten zijn wij 
daar een aantal weken geleden mee 
gestart. De groente wordt dagelijks 
vers gesneden in onze snijkeuken, 
direct daarna verpakt en van een stic-

Froods by Rutger 
gaat met de tijd mee!

ker met t.h.t. datum voorzien. U vindt 
de gesneden groenten in onze speci-
ale koelkasten.
Ons vers gesneden groente assorti-
ment bestaat momenteel uit:  andij-
vie, boerenkool, hutspot, koolraap, 
rode kool, snijbonen, soepgroente en 
wok/stoofgroente. Uiteraard passen 
we het assortiment aan per seizoen.
Wij verpakken de meeste groente in 
250 en 400 gram, zo kunt u als klant 
alle kanten op. Komt u ook snel ons 
assortiment vers gesneden groente 
ontdekken?
En, we gaan verder met onze tijd mee:
Bedrijfsfruit by Rutger levert ook 
aan bedrijven vers en lekker fruit. 

Wij bezorgen dit al bij diverse bedrij-
ven in onze regio. Wilt u dit ook pro-
beren met uw bedrijf? Laat het ons 
weten via een mail naar info@froods.
nl en vraag naar de aantrekkelijke en 
gezonde mogelijkheden!
Tot snel aan onze kraam op de 
Vuurbaak  (maandag en donderdag), 
een gezonde groet, Rutger en Melinda.

zijn er monstersokken en maskers 
geknutseld. Deze activiteit kost 1 
euro, inclusief voor alle kids limonade 
met wat lekkers. Heb je een keer zin 
om te komen? Je bent altijd welkom.
Op woensdagmiddag is er van 13.30-
17.00 Conquista Club, voor iedereen 
van 8-14 jaar. Met voor elk wat wils. 
Zo kun je spelletjes spelen op de com-
puter en muziek draaien. Elke week 
bedenken we ook een leuk knutseli-
dee of gaan we samen bakken. Dus 
heb je geen plannen of verveel je je? 
Kom dan gezellig naar onze Club.
Elke vrijdagavond van 20.00-23.00 uur 
staat Club Xtra op het programma. 
Een avond voor iedereen van 12-16 
jaar. We organiseren elke week een 
activiteit, en verder is het inloop. Er is 
muziek en je kunt poolen of gezellig 
met je vrienden dansen. 

Elke eerste zaterdag van de maand 
is er van 19.00-22.00 uur een boven-
bouwfeest, speciaal voor groep 6, 7 
en 8 van de basisschool. Afgelopen 
maand was er een meidenavond spe-
ciaal voor de bovenbouw. We hebben 
onder het genot van een goede beat 
lekker getut met maskertjes, nagel-
lak en make-up. De meiden hebben 
ook gepoold en gedanst op hun eigen 
muziek. In Conquista kun je namelijk 
ook zelf muziek draaien. En met de 
gekleurde lichten en discobal wordt 
het altijd een gezellig feestje.
Op zaterdag 6 april organiseren we 
het volgende bovenbouwfeest, een 
discoavond speciaal voor groep 6, 7 en 
8. Iedereen is welkom!
Wil je meer weten over ons program-
ma? Kijk dan in ons programmaboek-
je, onze website of Social Media.

Op zondag 7 april kunt u deelnemen 
aan het initiatief: ‘Tafelen voor de 
Vastenactie’. Een actie die plaats vindt 
in Limmen. Er hebben zich tot nu toe 
12 kokken en kokkinnen aangemeld 
om hun huis en tafel beschikbaar te 
stellen voor het verzorgen van een 
driegangenmenu. Tot 5 april kunt 
u zich opgeven om hier aan deel te 
nemen. Het idee is dat je als deelne-
mer een driegangendiner gaat hou-
den op drie verschillende adressen 
in Limmen. Dit gaat gebeuren op 
zondag 7 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 ont-
vangt, krijgt dus drie keer twee kop-
peltjes van twee mensen op bezoek. 
Als gastheer en -vrouw eet je natuur-
lijk zelf ook mee. Een initiatief waar 
iedereen aan mee kan doen.

Er kunnen zich 44 gasten opgeven
‘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 verbonden-
heid met het Vastenactie-project voor 
Burkina Faso om meisjes betere kan-
sen te geven en deel te laten nemen 
aan het onderwijs door het verstrek-
ken van wasbaar maandverband.

‘Tafelen voor de Vastenactie’ vindt 
plaats op zondag 7 april vanaf 17.00 
uur. Omdat er 11 gastadressen zijn, 
betekent ‘t dat er zich 44 eters kun-
nen opgeven. Vol is vol. Meld je wel 
aan: pastor@corneliuskerk-limmen.nl 
of tel. 072-5051275. Informatie en spel-
regels krijgt u daarna.

Fietsend door Limmen: ‘Tafelen voor de vastenactie’

Bij elkaar eten 
en te gast zijn...

VIERINGEN, TIJDEN EN LOCATIES IN DE GOEDE WEEK 2019
VAN DE CORNELIUSPAROCHIE

Zaterdag 13 april Palmpasenstok-viering 
19.00 uur Paas-Musical met kinderkoor Deel 1
 In de Protestantse kerk met presentatie 1e Communicanten

Zondag 14 april Palmzondag 
10.00 uur  Palmzondagviering met gemengd koor in ‘Heeren van Limmen’

Donderdag 18 april  Witte Donderdag
19.30 uur  Viering met Cornelius koor in ‘Heeren van Limmen’

Vrijdag  19 april  Goede Vrijdag 
15.00 uur Kruisweg in de Protestantse kerk m.m.v. Dameskoor
19.30 uur Goede Vrijdagviering in de Protestantse kerk Liturgisch koor

Zaterdag 20 april: Paaswake
19.00 uur Paas-Musical met kinderkoor Deel 2 in de protestantse kerk
21.00 uur  PAASWAKE met Liturgisch koor in ‘Heeren van Limmen’

Zondag 21 april: Eerste Paasdag
10.00 uur Eerste Paasdagviering, gemengd koor in ‘Heeren van Limmen’

Maandag 22 april: Tweede Paasdag
10.00 uur Tweede Paasdagviering met koor in ‘Heeren van Limmen’

Net als voorgaande jaren wil de werk-
groep Caritas een inzameling houden 
voor de voedselbank en wel op Witte 
Donderdag 18 april in de viering van 
19.30 uur  in de Heeren van Limmen.
Met Witte Donderdag denken wij aan 
het laatste avondmaal, waarin Jezus 
brood en wijn heeft gedeeld met zijn 
leerlingen. In navolging daarvan wil-
len wij u vragen iets van u welvaart 
te delen met  uw medemensen die 
het niet zo breed hebben. Iets van u 
zelf weg te geven, bijv. een pak koffie, 
thee, rijst, pannenkoekmix, drinken, 
koek. Graag producten die lang houd-
baar zijn. Alles wat wij van u mogen 
ontvangen, gaat naar de voedselbank 
in Beverwijk, waar ook mensen uit 
Limmen gebruik van maken. Vaak 

hebben mensen het vooroordeel dat 
het de eigen schuld is van mensen dat 
zij naar de voedselbank moeten of dat 
het mensen zijn aan de onderkant van 
de samenleving. Maar dat beeld klopt 
niet. Oorzaken zijn bijv. plotseling 
ontslag, een scheiding.
U zult begrijpen, de voedselbank voor-
ziet het gehele jaar in een behoefte en 
u kunt dus ook het hele jaar door pro-
ducten bij ons afgeven.
Wij zien u graag op Witte Donderdag 
in de dienst met een gift voor uw 
medemens. Bent u niet in de gelegen-
heid om naar de kerk te gaan, u kunt 
altijd op een ander moment uw gave 
neerzetten in de Mariakapel of afge-
ven in de pastorie. 
Alvast bedankt voor uw gaven!

Actie Caritas voor de voedselbank

Kunst en Muziek tussen de Bollen
fie en thee met huisgemaakte taart 
verkrijgbaar. Er wordt een drankje 
geschonken en een hartig hapje 
geserveerd. Tevens is er een loterij 
met diverse originele prijzen en voor 
de kinderen een gratis grabbelton met 
leuke verrassingen.
De opbrengst van al deze activiteiten 
komt ten goede aan het gemengd 
koor De Vredeburgers om in de toe-
komst mooie concerten te kunnen 
blijven presenteren. Voor meer infor-
matie www.devredeburgers.nl.
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dermacura.nl

Daphne, Daniela, Kyra, 
    P etra, I lse , Tamara,    
         en Lesley

Graag tot ziens 
bij Dermacura 

Gemiddeld volstaan 5 tot 10 sessies 
met tussenpozen van 5 tot 8 weken.

Bij Dermacura passen wij zowel medische 
als cosmetische behan de lingen toe. 
Met een verwijzing van uw huis arts of 
medisch specia list kunt u in aanmerking 
komen voor een vergoeding vanuit uw 
aanvul  lende zorgverzekering. 
Voor de meeste behandelingen, kunt u 
bij ons ook zonder verwijzing terecht. 

De specialisten van Dermacura zijn aangesloten bij de 
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en 
geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Graag zorgen wij
met zorg voor uw huid 

Laserontharing is dé oplossing bij 
storende haargroei / overbeharing

Overbeharing is goed te behandelen 
met de Lightsheer Diode laser, 
volgens specialisten over de hele 
wereld de beste methode voor 
defi nitieve ontharing. In bijna 
alle gevallen verdwijnt de haar -
groei op de behandelde plekken. 
Wat nog terugkomt, is dunner en 
lichter van kleur.

Okselbeharing Gezichtsbeharing Lichaamsbeharing

Alkmaar  |  Beverwijk  |  Castricum  |  Den Helder  |  Heerhugowaard  |  Limmen

Bel 0800 - 0715 om een afspraak te maken voor een kosteloos advies gesprek in één van onze vestigingen bij u in de buurt

Dermacura in Castricum en Limmen
Castricum, Korte Cieweg 8 
Gezondheidscentrum Limmen, Zonnedauw 2

Gladde benen of 
oksels zonder 
te scheren? 
Ga voor Laserontharing
naar Dermacura!

dermacura.nl

Altijd een kindcentrum bij jou in de buurt!
Je vindt ons in Akersloot, De Rijp, Egmond aan den Hoef, Groet, Heerhugowaard, Heiloo, Limmen,  
Schermerhorn, Tuitjenhorn, Waarland, Warmenhuizen, Westbeemster en Zuidschermer.

één in opvang en onderwijs!
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www.blosse.nl

Op zoek naar een goede 
basis voor je kind(eren)?

©
20

19
 S

dH
 V

or
m

ge
vi

ng
 

O
pv

an
g 

én
 o

nd
er

w
ijs

 in
 L

im
m

en

Hogeweg 55 Hogeweg 55 Hogeweg 55 Hogeweg 55 Hogeweg 55 
1906 CC Limmen 1906 CC Limmen 1906 CC Limmen 1906 CC Limmen 1906 CC Limmen 
T (072) 505 46 06 T (072) 505 46 06 T (072) 505 46 06 T (072) 505 46 06 T (072) 505 46 06 
www.kleurenorkest.nlwww.kleurenorkest.nlwww.kleurenorkest.nlwww.kleurenorkest.nlwww.kleurenorkest.nl

Lage Weide 1b 
1906 XC Limmen 

T (072) 505 24 18 
www.blosse.nl

Vlieg met ons mee!

Leren wie je nog meer kunt zijn

Lage Weide 2 Lage Weide 2 Lage Weide 2 
1906 XC  Limmen 1906 XC  Limmen 1906 XC  Limmen 1906 XC  Limmen 1906 XC  Limmen 
T (072) 505 75 70 T (072) 505 75 70 T (072) 505 75 70 T (072) 505 75 70 T (072) 505 75 70 
www.dekerkuil.nlwww.dekerkuil.nlwww.dekerkuil.nlwww.dekerkuil.nlwww.dekerkuil.nl

Ook voor peuteropvang 2  4 jaar  
met doorgaande ontwikkelingslijn!
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In het Koningsdagboekje 2018 is een 
prijspuzzel verschenen. De puzzel was 
een kruiswoordraadsel met omschrij-
vingen die voor een deel betrekking 
hadden op het dorp. Deze puzzel 
was niet eenvoudig zo bleek uit de 
reacties. Toch hebben enkele puzze-
laars de juiste oplossing gevonden en 

‘Narcissenpastor’ Paul Vlaar ver-
richt dit jaar de officiële opening van 
de bloembollentuin van de Hortus 
Bulborum. Vlaar - ook bekend als 
‘oranjepastor’ – komt die eer toe: Hij 
is narcissenexpert en heft zijn eigen 
verzameling van  historische narcis-
sen aan de hortus geschonken.
Paul Vlaar (48 jaar) begon met het 
verzamelen van historische narcissen 
toen hij een jaar of twaalf was.

‘Mijn vader was aanvankelijk tuin-
der, maar is later verzekeringsadviseur 
geworden. Het land hield hij en verhuur-
de hij aan boeren en aan kwekers van 
vooral tulpen en lelies, bollen die je op 
de klei vindt. Van een oom van mij kreeg 
ik mijn eerste narcissen. Ik merkte dat 
narcissen veel sterker zijn dan tulpen. 
Ook zonder gewasbescherming hou je 
ze goed. Bij mijn oma op het erf en bij 
de buren aan de Obdammerdijk vond ik 

en dat had Vlaar de laatste jaren niet 
meer.

’Ik zeg wel eens dat mijn vader mijn 
beste knecht is geweest. Hij wordt nu 
wat ouder. Toen zich vorig jaar de gele-
genheid voordeed om mijn verzameling 
van zo’n 300 verschillende soorten nar-
cissen aan de hortus te schenken heb-
ben we dat gedaan. Zij zijn er blij mee 
want er zitten hele bijzondere bij die een 
mooie aanvulling zijn voor hun eigen 
collectie. Nee, ik geef ze niet weg met 
een bloedend hart, want ze zijn in goede 
handen.’ 
‘Ik vind het leuk én een hele eer om bij 
de hortus het seizoen te mogen openen. 
Ik weet niet of mijn collectie een eigen 
plekje heeft gekregen. Ik weet ook niet 
wat er bij de opening van mij verwacht 
wordt. Ik zie wel. Maar het zal zeker niet 
iets worden in de trant van ‘in naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest’ en met wijwater. Laten we maar 
een glaasje champagne drinken.’

De opening vindt plaats op 5 april; 
14.00 uur. Zie ook www.hortus-bulbo-
rum.nl

Berend Izaks

In  Limmen wordt weer een Samen 
Eten - maaltijd georganiseerd. Voor 
wie aan wil schuiven voor wat gezel-
ligheid op woensdag 17 april a.s.                                                             
in de Protestantse Kerk aan de Zuid-
kerkenlaan. De deur staat open vanaf 
17.00 uur en om 17.30 begint de maal-

Voorafgaande aan de gezellige Nieuw-
jaarsreceptie (9 januari 2019) van de 
Stichting Welzijn Ouderen Limmen 
in “Vredeburg”, was er een officiële 
handeling nabij de boerderij. De 87 
jarige Gerard Bollweg werd blij verrast 
met een heus naambord op het plein: 
Gerard Bollwegpad.

Waarom dit eerbetoon? Toen de 
gemeente Limmen nog zelfstandig 
was kwam er een zgn. Accomodatie-
nota. Daarin was voor het cultureel 
centrum “Vredeburg”, geen plaats 
meer en wilde het gemeentebestuur 
de boerderij verkopen. Er kwam zelfs 
een heus Te Koop bord in de voortuin. 
Dat was in 1993. Gelukkig ging de ver-
koop niet door, maar werd deze voor 
een symbolisch bedrag van één gul-
den overgedragen aan de Stichting 
Vredeburg. Een aantal mensen zorg-
den voor financiële draagkracht voor 

De opening vindt plaats op 5 april om 14.00 uur

‘ Narcissenpastor’ Vlaar 
opent seizoen van Hortus

moie narcissen. Zo is mijn verzameling 
begonnen. Toen ik 18 was en mijn rijbe-
wijs had, ging ik ook naar andere stre-
ken waar bollen gekweekt werden en bij 
de bollenkwekers langs. Ik mocht dan 
vaak narcissen meenemen. Ik dronk 
eens ergens een kopje thee en de vrouw 
des huizes vroeg mij de bollen te beta-
len met boekjes over ‘gezinsviering’, wat 
ik ook gedaan heb. In die tijd kreeg ik de 
bijnaam ‘de narcissenpastor,’ vertelt hij 
met een gulle lach.

De grote uitbreiding van zijn collectie 
kwam van kweker Van der Veek - zo’n 
zeventig soorten. ‘Hele mooie: ‘spleet-
kronig, dubbele en dan al die kleur-
schakeringen. Narcissen zijn lang niet 
meer alleen geel, zoals u weet. Achter 
elke narcis zit een eigen verhaal.’ Aan 
passie voor de narcis geen gebrek.

Een wel heel bijzonder verhaal heeft 

de narcis met de naam Sint Victor. 
‘Op een gegeven moment kreeg ik het 
idee dat het heel leuk zou zijn als er een 
narcis was met de naam van mijn paro-
chie, de Sint Victor. Ik kwam in contact 
met kweker Jan Pennings. Hij had een 
nieuw soort staan, nog zonder naam. 
Die wordt er pas aangepakt als een 
kweker een verkoopbare hoeveelheid 
voor de markt beschikbaar heeft en de 
markt ze ook wil hebben, uiteraard. Het 
vastleggen van een naam en ook het 
exclusieve recht om die narcis met die 
specifieke kenmerken te mogen kweken, 
is niet zo simpel met een toelatings-
commissie. Pennings was wel te porren 
voor de naam Sint Victor en het verhaal 
erbij. Samen hebben het voor elkaar 
gekregen. In 2008 is de Sint Victor in 
de Keukenhof officieel gepresenteerd 
en gedoopt. Nee, niet met wijwater. 
Champagne’ (De Sint Victor is onder 
andere te koop bij kweker Pennings in 
Breezand.) 

Juist vanwege zijn ambt van pastor 
was het een heel bijzondere gebeurte-
nis dat hij een mandje met zijn nar-
cissen aan de Paus mocht aanbieden. 
Dat gebeurde in het najaar van 2008. 

‘Zit ik daar op de eerste rij naast een 
dikke Duitse pastoor die aan de paus 
het shirt van zijn plaatselijke voetbal-
club aanbiedt!‘.

Vlaar is een vlotte prater. Die eigen-
schap kwam hem bij de pauselijke 
audiëntie goed van pas. Lachend: ‘Als 
je maar lekker doorpraat dan  kan je wel 
een paar minuten met de paus praten.’ 

‘De narcissenpastor’ - vanaf de kan-
sel riep hij zijn kerkgangers op zijn 
narcissentuin te bezoeken - kreeg 
later nog een bijnaam: ‘de oranje-
pastoor’.  Zijn kerkdiensten hadden 
af en toe iets ‘aparts’ met optredens 
van bekende zangers, hij als rapper 
en oranje slingers in zijn kerk en hij 
in een oranje kazuifel ter gelegen-
heid van het WK voetbal. Hoewel 
ook deze ‘oranjemis’ bedoeld was 
om de noodzaak van saamhorigheid 
te onderstrepen, was het in de ogen 
van het bisdom toch iets te ver ver-
wijderd van de religieuze boodschap, 
van de viering van de eucharistie en 
de daarbij gepaste waardigheid. Vlaar 
werd in 2010 geschorst, verbleef enige 
tijd in de Abdij van Egmond, werd 
vlootaalmoezenier bij de marine en 
verbleef namens de Marine drie jaar 
op Aruba. Hij verzorgt inmiddels weer 
kerkdiensten en pastoraal werk. Vlaar 
heeft overigens de gedichtenbundel 
‘Dichter voor mensen én dichter bij 
Hem’ geschreven. En onlangs kwam 
zijn tweede boekje uit. Dit keer met 
columns. Getiteld ‘Tel je zegeningen’. 
Het bijhouden van zijn tuin achter het 
ouderlijke huis met ruim 300 soorten 
narcissen vergde veel tijd en aandacht 

Nieuwe ‘straatnaam’ in Limmen:

Het ‘Gerard Bollwegpad’
de nodige verbouwingen en aanpas-
singen. Er werd een bestuur gevormd 
en vanaf de eerste dag, dat was 14 
september 1995, was Gerard Bollweg 
de secretaris/penningmeester.

Van huis uit is Gerard register accoun-
tant, met een grote financiële ken-
nis van zaken. Bovendien was hij een 
man die waakte over het kapitaal en 
er werd niets gedaan wat niet strikt 
noodzakelijk was. In een collegi-
aal bestuur waarin waardering voor 
elkaar en vriendschap het motto was, 
werd er prettig samengewerkt en 
groeide het cultuurcentrum weer uit 
tot een begrip in Limmen en ver daar-
buiten. Gerard Bollweg is de beschei-
denheid zelve, nimmer op de voor-
grond tredend, maar heel belangrijk 
binnen het bestuur voor het vastleg-
gen van de notulen en vooral voor het 
vastleggen van de cijfers. Hij oogstte 

zowel binnen het bestuur als bij allen 
daarbuiten betrokken bij “Vredeburg”,  
veel waardering. Hij wuifde dit altijd 
een beetje weg, maar het mag hier 
nog wel eens gezegd worden. Gerard 
was een drijvende kracht binnen het 
bestuur en bovendien een heel aange-
naam mens. Nog altijd is hij ook een 
begenadigd en deskundig bridgespe-
ler.

Op de bovenverdieping zwaait het 
team van Horeca “Vredeburg” de 
scepter en beneden zorgt de SWOL 
als facilitair “bedrijf”, voor alle gebrui-
kersgroepen die in “Vredeburg” actief 
zijn. Er wordt gestreefd naar een zo 
optimaal mogelijk gebruik van de 
zalen. De bovenverdieping is een ide-
ale vergaderplek, presentaties, film, 
sprekers, kortom heel veel mogelijk-
heden ook voor feesten en partijen.

Gerard Bollweg werd door voorzitter 
Kees Admiraal in het zonnetje gezet en 
hartelijk dankgezegd voor zijn lange 
loopbaan bij de Stichting. Hierna ont-
hulde Gerard het fraaie naambordje 
en poseerde trots voor zijn eigen pad. 
De taken van Gerard zijn inmiddels 
overgenomen door Piet Valkering, ook 
een accountant, dus ook daar is alles 
weer in goede handen. De Stichting 
“Vredeburg” staat als een huis. Na 
de onthulling werd Gerard Bollweg 
tijdens de Nieuwjaarstoespraak nog-
maals door alle aanwezigen bedankt 
voor zijn jarenlange, belangeloze 
inzet. Zijn naam blijft middels het 
Gerard Bollwegpad voor eeuwig ver-
bonden aan “Vredeburg”.

Kees G. Kroone

Op de foto drie generaties Bollweg.

Prijsuitreiking 
Koningsdag-prijspuzzel

ingeleverd. De juiste oplossing was 
“Koningsdagrit”.
Uit de inzenders zijn de twee prijs-
winnaressen getrokken en zij heb-
ben inmiddels hun prijs in ont-
vangst mogen nemen. De prijzen zijn 
beschikbaar gesteld door KookKönst 
en Huis Van Binnen.

Na het succes van 2018, met een 
opbrengst van € 40.000,00, is de 
organisatie alweer begonnen met de 
voorbereidingen voor 2019.
Onlangs is de veiling van vorig jaar 
geëvalueerd en zijn er weer verbeter-
punten besproken. Ook werd gespro-

Kom erbij... Samen Eten!
tijd. Graag opgave vanaf 2 april  i.v.m. 
de voorbereiding en het aantal plaat-
sen: tel. 5052871 of per email:
margreetdenekamp@outlook.com.
Bij de uitgang staat een mandje voor 
een vrijwillige bijdrage. U bent van 
harte welkom!

Kerkeveiling 2019 
in de startblokken

ken over de diversiteit van de kavels 
en hoe dit nog aantrekkelijker te 
maken voor de kopers.
De datum kunt u alvast als definitief 
noteren: vrijdag 8 november 2019 in 
“Heeren van Limmen”, tegenover de 
kerk. Aanvang 19.30 uur.
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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

VAKKENNIS ADVIES SERVICE

ONTWERP INMETEN MONTAGE

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW

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

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

Sterk in 
huiswerk
Sterk in 
huiswerk

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

Maarten Min

Het Palet 8
1906 CJ  Limmen

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

m.min@quicknet.nl


