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De Stichting Bloemendagen vraagt uw mening...

Is er nog toekomst
voor de Bloemendagen?
In oktober heeft de eerste vergadering plaatsgevonden van de Stichting Bloemendagen Limmen. De datum voor 2008 is (onder voorbehoud)
bekend en is van zaterdag 26 april t/m donderdag 1 mei. Er zal weer geprobeerd worden om de
route op te pimpen. Vorig jaar is dit onder andere gedaan door een kleine tentoonstelling van
oude tractoren in het Park en een draaiorgel die
door het dorp reed. Ideeen zijn altijd welkom op:
info@bloemendagenlimmen.nl
Er wordt gehoopt op een groot aantal deelnemers want helaas is er een neergaande trend te
zien in het aantal grote werkstukken/mozaieken.
Vandaar dat er tijdens een van de eerste vergaderingen ook het punt: is er nog toekomst voor de
Bloemendagen, ter sprake kwam. Maar hierover
meer in de volgende uitgave van de LOV krant.
Als de geplande datum doorgaat zullen de Bloemendagen in de meivakantie vallen, waarin ook
Koninginnedag en Hemelvaartsdag zijn.
In januari vinden vaak de eerste vergaderingen
plaats van de diverse prikploegen. Via Google zijn
de volgende activiteiten die plaatsvinden in

2008 gevonden, wellicht helpt dit mee bij het bedenken van een mozaiek:
- 2008 (Nederlands) Jaar van het Religieus Erfgoed
- 2008 Internationale Jaar van de Aarde
- 2008 internationaal jaar van de aardappel
- Natuurbeschermers over de hele wereld hebben 2008 tot het Jaar van de Kikker uitgeroepen
- De Toren van Dubai zal opgeleverd worden en
het hoogste gebouw in de wereld zijn.
- Rijksmuseum in Amsterdam heropent na verbouwing vanaf december 2003.
- Stripreeks Urbanus bestaat 25 jaar.
- Feyenoord viert 100-jarig jubileum.
- ANWB viert 125-jarig jubileum.
- Cyprus en Malta treden toe tot de eurozone
- De Nederlandse Antillen worden opgeheven;
Curacao en Sint Maarten krijgen een status
aparte binnen het Koninkrijk en Bonaire,
Saba en Sint Eustatius worden Nederlandse gemeenten.
- 40 jaar geleden: Martin Luther King vermoord

De Ondernemers Vereniging
Limmen wenst u een mooie Kerst
en een schitterend 2008!

Bedankt namens Stichting Bloemendagen
Limmen

Extra kleur aan
uw feestdagen?
Bij aanschaf van een
zonnekaart krijgt u uw eerste
zonnebad van ons kado!
(actie geldig t/m 31 januari 2008)

En.. zonnen doet u bij Fit4lady
op elk moment dat het u uitkomt!
Carla, Marjoka en Arina van Fit4lady Limmen
heten u van harte welkom!

verzekeringen & hypotheken

Er nog niet helemaal uit?
Gratis second opinion!
Samen bekijken
en vergelijken
wij uw
hypotheekoffertes.

org

tteveel.

www.ro

Openingstijden:
Ma t/m do: 8.30-12.30 & 16.30-20.30 uur
Vri j & za: 8.30-12.30 uur

De Drie Linden 2, 1906 EM Limmen.
Naast Univé

Telefoon 072 - 505 46 05. limmen@fit4lady.nl. www.fit4lady.nl

Hogeweg 43 - Limmen | Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org
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DECEMBER = FEESTMAAND
DAAROM VANAF woensDAG 19 DECEMBER:

20% KORTING
OP ALLE KLEDING!
WIJ WENSEN U fijne FEESTDAGEN
EN EEN GOOD LOOKING 2008!

KERKWEG 44, LIMMEN

OPENINGSTIJDEN: Dinsdag t/m vrijdag VAN 9.30-12.30 UUR EN
VAN 13.15-17.00 UUR • zaterdag VAN 10.00-16.00 UUR

Brood- en Banketbakkerij

P.-COMMANDEUR
Rijksweg 150, Limmen. Telefoon (072) 505 12 79

Voor een feestelijke Kerst:

lder
• KERSTKRANS OF KERSTSTAAF De kertstfo kel
in de win
is
• WEIHNACHTSTOL
verkrijgbaar
• MOSCOVISCHE TULBAND
• ROZIJNEN OF OUDERWETSE TULBAND
(zonder rozijnen)

Voor de jaarwisseling:
• APPELBOLLEN
• APPELFLAPPEN
• APPELBEIGNETS
• OLIEBOLLEN MET OF ZONDER ROZIJNEN
2 januari zijn wij gesloten.

Wij wensen u Prettige Feestdagen en een goed 2008!

Rijksweg 47 • 1906 BD Limmen • Tel. (072) 505-29-53

Het team van Equipe
Coiffures wenst u
Prettige Feestdagen!
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L I M M E R

‘ BABY VAN DE MAAND’

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 de ouders met de
geboorte van deze prachtige baby. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Geluk voor Nina... zij was deze krant de enige inzending voor deze LOV-krant en is
dus automatisch “Baby van de maand” geworden! Rijwielhandel Kroone-Liefting
stelt een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan de winnaar op vertoon van deze
krant in ontvangst nemen in de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen.

Nina Esser

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

– Geboren op 9 oktober 2007 –
Dochter van Theo Esser en Sandra Hollander

Nieuws van Speel-O-Theek
Humpie Dumpie
Heeft u binnenkort een feestje met kinderen,
dan heeft de Castricumse Speel-O-Theek Humpie
Dumpie voor u een tip. Nieuw in de verhuur zijn
zogenaamde themakisten voor heksen, piraten,
prinsessen en voor een feestje algemeen. De royale inhoud van iedere kist is bedoeld voor maximaal 8 kinderen. Er zitten verkleedkleren in met
allerlei atributen, spelletjes voor de hele groep en
voor kinderen apart. Ook doen we u veel suggesties voor de feestelijke gebeurtenis. De vrijwilligers van de Speel-O-Theek kunnen u er meer over
vertellen. De openingstijden zijn donderdags van

16.00 uur tot 17.00 uur en zaterdags vanaf 11.00
uur tot 12.30 uur. We zitten boven de bibliotheek.
Tot slot nog een cadeautip voor pappa’s en mamma’s, voor oma’s en opa’s en voor iedereen die regelmatig kinderen op bezoek krijgt. Als u nu een
abonnement koopt is dat geldig tot eind 2008,
Kom maar eens kijken op zaterdag of donderdag
(dat kost u niets) U zult zich verbazen over de
volle kasten speelmaterialen die we hebben. Voor
iedere leeftijd en voor iedere ontwikkelingsfase
hebben we speelgoed!

Conquista in het nieuwe jaar!
Vredeburg, geheel in het nieuw!
Wij willen jullie het nieuws niet ontnemen dat
na 30 jaar de Vredeburg in Limmen geheel in het
nieuw is gestoken. Er zijn zes ronde tafels bij gekomen, dus er kan nu een keuze gemaakt worden
tussen rond of rechthoekige tafels of een combinatie daarvan. De ronde tafels zorgen met een
verjaardag of bruiloft voor een intieme gezellige
sfeer omdat men nu met 12 personen aan één tafel kan zitten. Met een vergadering of presentatie
daarentegen kan gekozen worden voor de rechthoekige tafels zodat deze in een U gezet kunnen
worden. Dus voor ieder wat wils.
Ook zijn alle stoelen vervangen, die zijn nu van
stof in plaats van leer en hebben een comfortabele zitting. De kleur van dit geheel is rood, waardoor dit een warme uitstraling geeft.
Ook is de verlichting helemaal aangepast en
voorzien van dimmers. Maar niet alleen het interieur en de verlichting is nieuw, ook is de Vredeburg nu voorzien van DVD speler en beamer met
groot scherm. Dit is voor presentaties of gewoon
een leuke filmavond dus perfect.
Aan de kleine kinderen is ook gedacht. Er kan in
een handomdraai een gehele speelhoek gecre-

eerd worden voorzien van speeltent, puzzels, auto’s en poppen etc..
Wees niet bang voor de trap want er is ook een
traphek aanwezig zodat de hele kleine kinderen
er niet zomaar vanaf kunnen.
Bent u benieuwd naar het resultaat, schroom niet
om eens binnen te lopen. Wilt u meer informatie
over bruiloften, verjaardagen, uitvaarten, vergaderingen of andere gelegenheden bel gerust met
Ria Admiraal of Dorien Kerssens op telefoonnummer 072 505 19 50 of kijk op onze website www.
vredeburglimmen.nl.

Leden KVG naar DSB stadion
Als laatste excursie van het afgelopen jaar en ter ere van het 60 jarig bestaan van het Katholiek
Vrouwengilde Limmen, hebben we een bezoek gebracht aan het DSB stadion of te wel AZ.
57 Dames gingen mee en allemaal waren we onder de indruk hoe mooi het er daarbinnen uitziet.
Tijdens de rondleiding mochten we plaatsnemen op de viptribune en overzagen we het gehele
stadion. Een prachtige grasmat wat in de puntjes verzorgd wordt,zelfs al zou het gaan vriezen kan
er gespeeld worden. Er ligt onder het veld 35 km. vloerverwarming.Ook een kijkje in een Skay Box
en de kleedkamer van de gastspelers. Het leuke was ook dat wij de 30.000 bezoeker in ons midden
hadden.Daar de Hr. Scheringa om 14.00 uur verhinderd was, werd de reiscommissie uitgenodigd
om eerder aanwezig te zijn. Marion (een groot fan van AZ ) ging op de foto met Scheringa en al de
dames en heren die de rondleidingen verzorgen. Marion kreeg een prachtig boeket bloemen, daarbij werd het voor deze gelegenheid een extra lange excursie,waar iedereen van heeft genoten.

LINEDANCEN
Op dinsdag 18 december is er de laatste vrij Dansavond van dit jaar in De Burgerij te Limmen.
De avond begint om 19.00 t/m 23.00 uur.
De dansen worden voorgedaan en er kunnen dansen aangevraagd worden voor
beginners en gevorderden.
De nieuwe cursus begint 8 januari weer t/m 25 maart .
Ik wens een Ieder Prettige Feestdagen en een Gezond Dansjaar
Annie Beentjes 0725052823/ 0649966400

Ook in het nieuwe jaar biedt Conquista weer
vele activiteiten voor jong en oud. Voor iedere
leeftijd hebben wij een eigen programma met
de leukste en nieuwste activiteiten, dus kom gezellig een keer langs en kijk wat Conquista je te
bieden heeft!
Conquista is nog steeds op zoek naar vrijwilligers,
iedereen is welkom. Dus mail vrijblijvend naar
info@conquista.nl voor informatie of om eens
een keer een kijkje te nemen.
Kidsclub: (4 t/m 9 jaar)
Start het nieuwe jaar met veel spectaculaire
(knutsel)activiteiten, iedere zaterdagochtend van
10.30 tot 12.00 uur kun jij met alle andere kids,
vrienden en vriendinnen de mooiste creaties maken of aan de leukste programma’s meedoen.
Iedere week hebben we een andere leuke activiteit, waarbij de entree slechts 1 euro is.
Kortom, jij hoeft je op zaterdagochtend niet meer
te vervelen.!
• 5 januari: Sneeuwpop knutselen
• 12 januari: Schilderij met lijst maken
• 19 januari: Stempels + briefpapier maken
• 26 januari: Gekleurd tafellichtje maken (zelf
glazen potje meenemen)
• 2 februari: Film kijken op groot scherm Shrek 3
(kijkwijzer: alle leeftijden)
• 9 februari: Memorie-spel maken
• 16 februari: Prachtige rups maken en er word
een rupsenverhaal verteld.
• 23 februari: Verrekijker maken
Club: (9 t/m 12 jaar)
Club heeft iedere woensdagmiddag, van 14:00
tot 17:00, open inloop. Je kunt achter de computer
kruipen om een multiplay spel te spelen of lekker
op internet de surfen.
Ook staat er een pooltafel, voetbalspel en op groot scherm kun je de
GameCube uitproberen.
Doe je liever iets met muziek, geen
probleem. Met een DJ-hoek ben je
al snel een echte DJ!
2 januari: 14:00 – 17:00 Bingo!
2 januari: 19:00 – 22:00 Karaoke
Club X-tra: (12 t/m 16 jaar)
Iedere vrijdag- en zaterdagavond
geopend van 19:00 tot 22:00. Je
kunt hier zeker terecht voor gezelligheid met vrienden. Er staan
computers en er mag natuurlijk
gedanst worden op de mix van de
DJ. De volgende activiteiten staan
voor januari en februari op het
programma:
• 5 januari: Counte strike-toernooi, wie is de allerbeste?
• 12 januari: Quiz-avond: Jaarquiz
2007, wat gebeurde er eigenlijk

allemaal in 2007?
26 januari: Kussengevecht, laat de veren maar
vliegen!
• 2 februari: Carnaval, thema: Las Vegas. Kom
verkleed en scoor goed in het casino!
• 15 februari: Valentijn, love is in the air! Heb jij
je geheime liefde altijd al een berichtje
willen sturen? Nu is je kans...in Conquista!
En hoe goed ben jij met openingszinnen?
Doe mee met de wedstrijd.

•

Meidenclub: Miss Girls, No Boyz! (vanaf 9 jaar)
Alle meiden opgelet! Conquista gaat goed met de
club, het is ontzettend gezellig en er staan weer
leuke activiteiten voor jullie op het programma!
Iedere derde zaterdag van de maand is Conquista
alleen voor de meiden, dus houdt de website in
de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief, meidenclub@conquista.nl
15 december 14:00 – 15:30 Kerststukjes maken,
entree: € 2,- (Neem een potje mee!)
19 januari 14:00 – 15:30 Gips hakken, entree: € 1,Hak je eigen beeldje (Neem zelf wat gereedschap
mee om te hakken!)
Café: (16+)
In de nieuwe steil gaat het Café verder en in januari gaat de kachel een paar graadjes ophoog!
Waan je op de Caribbean en kom in je bikini of
zwembroek, geniet van de temperatuur en natuurlijk de muziek. De hele maand zit je in Conquista op een paradijsje! Geopend op vrijdagavond vanaf 20:30 uur.
Op 11 januari: Ladies-Night! Mannen opgepast,
vanavond hebben de dames een streepje voor.
Dus treed binnen in een damesoutfit en je wordt
op handen gedragen! Tip voor de mannen...
Op 18 januari: Tropical-Night, lekker fruitig?
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Met DSH-Schuifwanden creëert
u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden exact
op maat gemaakt, waar u maar
wilt in huis of op kantoor. In de
slaap- en
kinderkamer, maar ook in uw
werk- of studeerkamer, de hal
of op zolder. Kortom: overal
waar kastruimte nodig is. Geen
centimeter blijft onbenut.
Ruimteproblemen zijn volledig
verleden tijd.

VISWEG 12A
LIMMEN
TEL. 072-505 17 88
FAX 072-505 21 97

JE MAAKT HET MET FIXET
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Rijksweg 141, 1906 BG Limmen
Telefoon (072) 505 32 66
Fax (072) 505 12 31
E-mail: info@dirkvandersteen.nl
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Werkplaats: Boekel 29-30, Akersloot
Tel. (072) 5053467 – Fax (072) 5052170
E-mail: info@timmerfabriekmolenaar.nl

Dusseldorperweg 105a, Limmen
tel. 072- 505 33 16
fax. 072- 505 39 03

KOZ I J N E N • R A M E N • D E U R E N
TRAPPEN • SCHUIFPUIEN

ZONDAG 23 DECEMBER
GEOPEND VAN 10.00 TOT 17.00

Gespecialiseerd in sierhekwerk, (automatische) toegangspoorten,
schoorsteenkappen, windwijzers en raambeveiligingen.
Tevens verkoop van hekwerkonderdelen.

Kijk ook eens op onze webwinkel!
www.SMEDERIJHAGEMAN.nl/SHOP
Molenlei 1i – 1921 CX Akersloot – Tel. 072 505 12 02 – Fax 072 505 3825
E-mail: info@smederijhageman.nl

WIJ GAAN MEDIO DECEMBER 2007 VERHUIZEN NAAR:
FLUORIETWEG 25 ALKMAAR BOEKELMEER ZUID

gpgroot.nl

in persoonlijke dienstverlening

• HUWELIJKSVOLTREKKING
• RECEPTIE
• BRUILOFTSFEEST
• HIGH TEA

VRAAG

• VERGADERING
• BIJEENKOMSTEN
• EN AL UW ANDERE FESTIVITEITEN
• CATERING

VRIJBLIJVEND ONZE BROCHURE AAN

DUSSELDORPERWEG 103 • 1906 AJ LIMMEN • T. 072 505 1519 • M. 06 2074 1511
INFO@DEBURGERIJLIMMEN.NL

–

WWW.DEBURGERIJLIMMEN.NL

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN!

Containerservice
072 541 35 00

Aanneming
072 505 77 77

Brandstoffen
072 531 13 11
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Jubilarissen gemengd koor
St. Caecilia in het zonnetje gezet
Op zondag 25 november werden tijdens de feestdag van de heilige Sint Caecilia een viertal koorleden van het gemengd koor St. Caecilia in het
zonnetje gezet. Een drietal koorleden vierden
hun 25 jaar jubileum, t.w. Mevrouw Nel Valkering, de heer IJs Briefjes en de heer Piet Kaandorp.
Aan een vierde jubilaris werd extra aandacht
geschonken. De heer Siem Koot is namelijk al 60
jaar lid van het gemend koor, een buitengewone
prestatie en hij zingt zijn deuntje nog steeds mee

en hoopt hier ook voorlopig nog lang mee door
te gaan. Dit was ook het bisdom en met name de
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdam Haarlem niet ontgaan. Siem Koot heeft van
deze vereniging voor zijn grote verdiensten voor
de liturgische muziek de Gouden eremedaille
met gouden draagspeld ontvangen. De versierselen werden hem door zijn echtgenote tijdens de
viering opgespeld.

Jubilarissen v.l.n.r. Siem Koot, Nel Valkering, IJs Briefjes en Piet Kaandorp

Nek aan nek race bij Limmer Taaltest

Vader en zoon van der Heijdt
slepen elk een bokaal binnen

Mevrouw Martha Koot speld de eremedaille bij haar man op

De vorderingen van de bouw
van het weeshuis in Ghana!

Zoals de meesten van jullie wel weten heeft
Scouting Limmen in 2006 € 20.000,- bij elkaar
verzameld voor de bouw van een verdieping op
een weeshuis in Ghana. De bouw is in volle gang
en de planning was dat het in oktober klaar zou
zijn. Dit had de NCDO (de organisatie die ons ingezamelde bedrag verdubbeld heeft) ook gesteld.
Echter het slechte weer in Ghana liet het niet echt
toe door te bouwen en ook de vakanties van ons
beiden bracht roet in het eten. Het is Kofi (de directeur) en de Ghanese bouwvakkers niet gelukt
de verdieping af te krijgen. Gelukkig heeft de

NCDO ons uitstel gegeven tot mei 2008! Het laatste deel van het geld is nu naar Ghana gestuurd.
De laatste berichten zijn dat ze weer hard aan het
bouwen zijn, Kofi heeft me een foto opgestuurd
die wij u natuurlijk niet konden onthouden! De
bovenste verdieping wordt er nu opgebouwd. Op
de foto zijn twee klaslokalen te zien. Als de verdieping helemaal af is hebben we nog de € 3000,gekregen van Keer op Keer te Heiloo om de lokalen mee in te richten! We houden u op de hoogte
van de verdere vorderingen in deze krant.

Scouting Limmen wenst u
fijne feestdagen en een spetterend nieuwjaar!!

Tafeltennis kennismakingsweek
Limmen – Komende week houdt tafeltennisvereniging Limmen de deuren open voor nieuwkomers die willen kennismaken met de sport.
Ben je tussen de 6 en 17 jaar en lijkt het je leuk om
te tafeltennissen dan ben je van harte welkom
om een training mee te draaien.
Op dinsdag 18 december (van 18:00 tot 19:00) en
vrijdag 21 december (18:45 tot 19:45) worden de
trainingen gegeven. Op deze trainingen kan je

een keer vrijblijvend meetrainen met een training. Hierdoor kan je kennismaken met de sport
tafeltennis. Deze trainingen worden verzorgd
door gediplomeerde tafeltennistrainers. Batjes
en balletjes zijn ook op de club aanwezig.
De trainingen worden gegeven aan de Hogeweg
61 te Limmen. Iedereen is van harte uitgenodigd
om langs te komen en een training naar keuze
mee te draaien.

De vijfde Limmer Taaltest kende vele voetangels
en klemmen. De 24 deelnemers bogen zich anderhalf uur lang over de opgaven. Henk Brandsma goochelde als vanouds met de Nederlandse
taal. Hetgeen sommige deelnemers menige
zucht deed slaken. Dat vomeren overgeven betekent wisten de meeste deelnemers wel. Maar
dat een ander woord voor punaise duimspijker
is en voor pixel beeldpunt, wilde menigeen niet
te binnen schieten. Het ‘zoek de fout’ wilde best
lukken.Dat leverde weinig fouten op. Maar met
de spreekwoorden ging het nog wel eens mis.
Opvallend was dat de oudere deelnemers hierbij
veelal beter scoorden dan de jongere. Henk had
tien zinnen bedacht die waren samengesteld uit
twee spreekwoorden. De twee spreekwoorden
moesten worden opgeschreven. Bijvoorbeeld:
‘ In het land der blinden vaart niemand wel’ is
samengesteld uit: ‘ In het land der blinden is één
oog koning’ en ‘Zonder geluk vaart niemand wel’ .
Deze lukte nog wel. Moeilijker is de volgende: ‘Als

apen hoger klimmen willen kent men de boom’ is
samengesteld uit ‘Als apen hoger klimmen willen
ziet men pas hun kale billen’ en ‘Aan de vruchten
kent men de boom’.
De eerste prijs en daarmee de Van den Boogaard
MultiCopy bokaal ging naar Peter van der Heijdt
met 13 fouten. Renée Limmen was met 14 fouten
goede tweede en Peter Lute uit Bergen werd met
15 fouten derde. De beste Limmer na dit drietal
was Piet van der Heijdt. Hij werd voor een jaar de
trotse bezitter van de wisselbeker beschikbaar
gesteld door Autobedrijf Dirk van der Steen. Henk
Brandsma en het bestuur van Limmen Cultuur
zijn al in gesprek over de volgende editie van de
Taaltest. Zij werken het idee uit volgend jaar naast
individuele spelers teams uit te nodigen. Teams
die clubs, verenigingen, families en bedrijven of
buurten vertegenwoordigen. Over een klein jaar
zal daarover in deze krant worden bericht. Trouwens, ook sponsors zijn van harte welkom. www.
limmencultuur.nl

Op zondag 16 december 2007 treden in de NH
Kerk Zuidkerkenlaan te Limmen de sopraan Karin ten Cate en gitarist Paul Pleijsier op.

Pierre Boulez bij het Koninklijk Concertgebouworkest en onder Reinbert de Leeuw in het Schönberg Ensemble.
Beiden hebben hun wortels in zowel de klassieke
als de lichte muziek. Zo passeert Ferdinand Sor,
de specialisatie van Paul en zijn fraaie Lacote gitaar tijdens dit concert de revue. Ook onbekende
liederen van Spohr,Weber en volksliederen van
Britten en de Falla en zelfs Mozart-gitaarbewerkingen van Sor worden door het duo naar voren
gebracht.
Treffend in dit programma zijn de klassieke bewerkingen van Queen-en Joni Mitchellcomposities, waarbij de flexibele stem van Karin ten Cate
zich moeiteloos aanpast.
Om in kerstsfeer te komen spelen zij verschillende toepasselijke liederen van o.a. Rodrigo en Felix
de Nobel.

EEN GOUDEN COMBINATIE:
Karin ten Cate
en Paul Pleijsier
De sopraan Karin ten Cate en de gitarist Paul Pleijsier vormen een gouden combinatie; zij begrijpen elkaar muzikaal naadloos.
De veelzijdige sopraan Karin ten Cate behaalde
haar diploma aan het Conservatorium Alkmaar.
Daarna volgde zij lessen en masterclasses bij Cora
Canne Meyer, Elly Ameling en Roberta Alexander.
In 2005-2006 maakte zij deel uit van de internationale Elite Singers Class van Cathrine Sadolin
in Kopenhagen. Zij trad vele malen solistisch
op in diverse Europese steden waar zij o.a. rollen vertolkte in Bach’s Matthäus Passion, Stabat
Mater van Pergolesi en in verschillende klassieke
en moderne opera’s zoals “Barcelona” van Freddy
Mercury en Ça Ira van Pink Floyd.
Paul Pleijsier behaalde zijn diploma klassiek
gitaar “met onderscheiding” op het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag, waar hij studeerde
bij Jan Goudswaard. Als klassiek gitarist speelde
hij orkestpartijen, o.m. onder Riccardo Chailly en

Concert Karin ten Cate en Paul Pleijsier op zondag 16 december in de NH Kerk te Limmen
Het concert wordt georganiseerd door Limmen
Cultuur. Aanvang van het concert is 15.00 uur,
entree € 10,00.
U kunt kaarten reserveren via e-mail limmencultuur@hotmail.com, via de website www.limmencultuur.nl of telefonisch 072- 5052235.
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Kaandorp Kip en Kaas: het verhaal van Jaap en Wil Kaandorp

‘Als het bij Albert Heijn regent,
druppelt het bij ons’
De laatste editie van de LOV-krant van 2007. Terugkijkend naar de artikelen die ik dit jaar
voor de krant geschreven heb, kom ik tot de conclusie dat de aanleiding voor een interview
meestal heel feestelijk is. Misschien herinnert u zich de verbouwing van Nuyens Tuin&Groen
Shop, het 50-jarige jubileum van slagwerkgroep Excelsior en onze nieuwkomers: Fit4Lady,
De Dussel en Troel voor Kids? Totdat er in deze decembermaand een verzoek binnen kwam
op de redactie om een artikel te schrijven over een ‘beëindiging’. Toeval dat dit verzoek
juist in december binnenkomt? Het deed mij denken aan de afbeelding van seizoenen in de
prentkunst. De herfst wordt afgebeeld als vadertje herfst, een man van middelbare leeftijd.
De winter als een oude man met een baard.…Toeval of niet, ik schrijf dit artikel voor en over
Wil en Jaap Kaandorp. Jaren lang stonden zij met hun kar ‘Kaandorp Kip en Kaas’ iedere
zaterdag op het dorp. Aanleiding genoeg om deze twee eens in het zonnetje te zetten.
Rijdend in de auto, laat ik deze keer goed mijn
ogen vallen op alle straatnaambordjes. In Limmen
rijd ik meestal zo op mijn doel af, maar deze keer
ben ik in Akersloot, waar ik minder bekend ben.
Hier wonen Wil en Jaap Kaandorp. Aangekomen,
verbaas ik me over de grootte van de boerderij
waarin deze twee wonen, het is immens. Terwijl
Jaap en Wil aan tafel hun broodje eten, praten
we over de ‘kar’. Wil: “In 1984 zijn we voor het
eerst voor onszelf begonnen. Ik werkte daarvoor
al vier jaar in een kar die kip én kaas verkocht.
Jaap werkte in de bouw als timmerman.” Omdat
Jaap wegwilde uit de bouw besloten ze iets voor
zichzelf te beginnen. “We hebben besloten een
standplaats aan te vragen voor een kraam in Lim-

men en Akersloot,” vertelt Jaap. “Ik ben mijn zuivel- en handelsdiploma gaan halen.” De kar van
Wils oude werkgever konden deze ondernemers
overnemen. Dit was het begin van Kaandorp Kip
en Kaas. De taken zijn duidelijk verdeeld. Jaap:
“In de ochtend om 8 uur zet ik de kar neer en
om 16.00 haal ik hem weer op. Wil staat dan in
de kar.” Voor het verkopen zelf is Jaap niet in de
wieg gelegd. Nu 23 jaar later heeft de kraam drie
dagen per week buiten gestaan in weer en wind.
Jaap: “ik denk dat we één keer in al die jaren niet
geweest zijn. Toen werd de markt afgeblazen wegens storm.” Wil: “ik kan gelukkig goed tegen de
kou, hete zomerdagen vind ik veel erger, dan ben
ik ’s avonds dwars af.”

DIT IS UW LAATSTE KANS!
Nog één keer dat heerlijke stuk
verse kaas of kip...
Bestel uw wild a.u.b. tijdig!

ALLE SOORTEN KAAS
PER KILO 1 EURO KORTING
Bestellingen:
Buurtweg 43, Akersloot, tel. 0251-315112

Jaap en Wil Kaandorp poseren tussen de kaas in hun kraam van Kaandorp Kip en Kaas
Kip en kaas?
Ik ben waarschijnlijk niet de enige die de woorden ‘kip’ en ‘kaas’ nog niet vaak in één zin heeft
genoemd. Hoezo deze combinatie? “De combinatie is heel vreemd,” vindt ook Jaap. Waar Wil
vroeger werkte, werd kip én kaas verkocht, maar
je ziet het nergens anders. “Kaandorp kip en kaas,
dat klinkt goed,” zegt Wil, “ daarom zijn wij daar
zo in verder gegaan.” In de kar wordt, zoals de
naam ook zegt, kip en kaas verkocht. Je kunt er
terecht voor een vers gesneden stuk kaas en voor
allerlei soorten kip. “Maar rond de kerst verkopen
we ook wild,” vertelt Wil. “Via aparte bestellijsten
kunnen mensen bijna alle soorten wild bij ons
bestellen,” voegt haar man toe. Waar de mensen
speciaal voor naar de kar van Wil en Jaap komen?
De kipfilet en de vers gesneden kaas. Wil: “de
kipsaté met Italiaanse kruidenboter is ook een
specialiteit.” “Geheim recept,” verzekert Jaap mij
lachend. Als ik hen vervolgens de vraag stel kip óf
kaas, dan zeggen ze allebei stellig: kaas! Het verkopen van kaas is toch de hoofdmoot, zijn ze het
er samen over eens. Maar Wil vindt kip ook wel
heel leuk om te verkopen. In het begin verkochten
ze enkel kipfilet, kip en een bout. Later werd het
assortiment uitgebreid met shoarma, tandori,
saté, verschillende soorten kipfilet en satéstokjes
voor de barbecue. Alles werd zelf gemaakt.
Stoppen
23 jaar is een heel lange tijd om wekelijks met
de kraam op pad te gaan. Op drie verschillende
plaatsen hebben ze gestaan: Akersloot, Obdam
en Limmen. In Limmen stond de kar iedere zaterdag op de Vuurbaak, bij de Albert Heijn. De
reden om te stoppen is voornamelijk de leeftijd.
“Ik word nu 65,” vertelt Jaap, “als je al vanaf je 13e
jaar werkt, dan wordt het tijd om te stoppen.”
Daarbij komt ook dat de concurrentie van de supermarkten steeds groter wordt. Supermarkten
kopen in grote hoeveelheden in en hebben heel
scherpe aanbiedingen. “Daar kunnen wij niet

websites
drukwerk
idee vormgeving
opmaak

meer tegenop,” zegt Wil. Toch is de AH in Limmen
zo slecht nog niet, want klanten die daar naartoe
gaan, lopen ook langs de kraam van Wil en Jaap.
“Als het regent bij AH, dan druppelt het bij ons,”
concludeert Wil.
Na de kar
Over het leven na de kar maken deze twee zich
geen zorgen. Wil: “al ga ik het buiten zijn en de
sociale contacten wel missen.” Maar Wil heeft genoeg ideeën voor de toekomst. Ze heeft nu meer
tijd om op haar kleinkinderen te passen en om
te gaan wandelen. “Ik heb me opgegeven voor de
wandelmarathon in Egmond, daar heb ik nu tijd
voor.” Jaap ziet het leven na de kar heel positief in.
“We hebben nu na 23 jaar een keer op zaterdag
vrij! Ik heb genoeg hobby’s. Ik restaureer oude
paardenkoetsen en zelf heb ik een paard.” Het
echtpaar ziet het helemaal zitten om straks met
paard en wagen het weekend door te brengen op
de Veluwe. De ‘Kaandorp Kip en Kaas kar’ maakt
dus plaats voor de paardenkar. Wat er nu met
de kraam gebeurt? Die gaat naar de snackbar in
Akersloot. Daar wordt hij opgeknapt om dienst te
doen als ‘snackkar’ op de kermis. Voor deze mensen is er voorlopig genoeg te doen. Een nieuwe
fase in het leven van dit echtpaar breekt aan. Van
december is geen sprake, voor Jaap en Wil is het
voorlopig nog volop zomer!
Lucia Valkering
Jaap en Wil Kaandorp: wij willen onze klanten
heel erg bedanken dat ze bij ons 23 jaar lang klant
zijn geweest. We hadden het zonder hen niet zo
lang vol kunnen houden. Wij wensen iedereen
heel prettige kerstdagen en een gezond 2008!
Contact
Jaap en Wil staan op zaterdag 22 december voor
het laatst met de kar van Kaandorp Kip en Kaas
op de Vuurbaak te Limmen.

studio

welgraven
Schipperslaan 9, 1906 bg Limmen
Postbus 20, 1906 zg Limmen
Tel. 072 - 505 51 66
Fax 072 - 505 32 77
info@studiowelgraven.nl
www.studiowelgraven.nl

Een krant leidt een ander leven dan een glanzende brochure. Ze komen
van drukkers met verschillende machines en kwaliteiten. Handig als je
die kent. Als je weet waartoe ze in staat zijn. Dan kun je voor elke soort
drukwerk de ‘ideale’ drukker inschakelen. Degene met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Kwaliteit waar Studio Welgraven nauwlettend op toeziet. Studio Welgraven regelt dat drukwerk voor u; hebt
u weer een zorg minder.
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Carnavalsvereniging
de Uylenspieghels

Heerlijke boerenkool met Patrick Bouquet
Zondag 9 december was het een druk dagje
voor prins Tyl XII en zijn raad van elf. ’s Morgens
brachten zij eerst een bezoek aan zorgcentrum
de Cameren. Daar hadden ze het traditionele
koffie-uurtje met een gedeelte van de bewoners
en oud-prinsen. Dit wordt altijd erg op prijs gesteld door de bewoners. Na afloop ging men al
weer snel richting leutbunker de Burgerij waar
om 16.00uur de deuren werden geopend voor
de Boerenkoolmiddag. De zaal liep al snel behoorlijk vol en niemand verveelde zich want Patrick Bouquet wist voor iedereen een goed stuk
muziek ten gehore te brengen. De kinderen, in
groten getale aanwezig en vele geschminkt, vermaakten zich prima. Er mochten ook een aantal
het podium betreden om samen op te treden.
Ook de ouderen werden niet vergeten en waren
menigmaal op de dansvloer te vinden. Rond de
klok van vijf uur ging Prins Tyl XII met zijn raad
voorproeven en nadat deze aan een heerlijk bord
boerenkool met worst waren begonnen volgende
vele hun voorbeeld. Er was voldoende boerenkool,
gemaakt door huiskok Gerrit, zodat een ieder zijn
buikje weer rond kon eten. Het was een zeer gezellige en druk bezochte middag/avond door jong
en oud waarbij zeker de muziek van Patrick Bou-

Stichting Puck
ontvangt
cheque van
carnavalsvereniging de
Uylenspieghels
Op zondag 9 december tijdens de boerenkoolmiddag werd, rond de klok van
half vijf, door prins Tyl XII een cheque
t.w.v. 111,11 euro uitgereikt aan de Stichting Puck. Ieder jaar geeft de Uylenspieghels 111,11 euro aan een goed doel
en dit jaar hadden zij voor de Stichting
Puck gekozen die dankbaar de cheque
in ontvangst nam.

quet, net als de boerenkool, erg in de smaak viel
bij iedereen. Nadat om 21.00uur de deuren dicht
gingen, konden de Uylenspieghels terugkijken op
een zeer geslaagde eetmiddag. Hierbij wensen de
Uylenspieghels iedereen heel fijne feestdagen en
hopen vele van u te zien op de feesten die dit seizoen nog gaan komen.

De Uylenspieghels
wensen iedereen
heel fijne
feestdagen
en een
gelukkig en gezond

Alaaf

2008!
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STUCADOORSBEDRIJF

Jacobs & Zn
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:
• plafondwerk
• pleisterwerk
• sierpleister
• sierlijsten

Rijksweg 50A ,Limmen
Telefoon: 072 - 507 09 18
Mobiel: 06-22 89 49 80
Fax: 072 - 507 09 19

De kerstbestellijsten
liggen voor u klaar
in de winkel!
Zondag 23 december zijn wij geopend
van 12.00 tot 16.00 uur
Maandag 24 december de gehele dag
geopend
Donderdag 27 december zijn wij
de gehele dag gesloten.

• dakbedekking
• sanitair
• zinkwerk
• riolering
• centrale verwarming

Wat fijn,
dat lekker
ook zo gezond
kan zijn!
DUSSEL DOR PERW EG 75
LIMMEN 072-5 051360

Wij wensen u fijne feestdagen!

Wij wensen u Fijne Feestdagen en een Gezond 2008!
Thalia 35, 1906 XZ Limmen - Tel. (072) 505 55 40 - Mobiel: 06 53-28 52 93

Brood- en banketbakkerij

Eten en genieten!
KALFSLENDE MET CANTHARELLEN
Voor 4 personen:
600 gr. kalfslende
2 el roomboter
250 gr. cantharellen
100 gr. eekhoorntjesbrood
1 ui
1 teentje knoflook
1 glaasje cognac
2 dl. kalfsjus
1,5 dl room
zwarte peper en zeezout
Stappenplan
1) Bestrooi het vlees met peper en zout 1 uur van te voren
2) Verhit 2 eetlepels roomboter in een grote koekepan. Bak rondom bruin 2 x 1
minuut, gaar hem na ± 20 minuten in een voorverwarmde oven op 90°.
3) Borstel de Cantharellen en eekhoornbrood schoon en snijd alles in stukken.
4) Maak de ui en knoflook fijn, zweet beiden aan in broodvocht van het kalfsvlees.
Blus het geheel af met Cognac en voeg de room en kalfsjus toe.
5) Kook de sauce tot ⅔ in en breng op smaak.
6) Verhit de rest van de boter, bak de paddestoelen goudbruin.
7) Snij de lende in plakjes en serveer de paddestoelen en sauce erbij.
Eet smakelijk!

Bakker

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Doet u op tijd uw kerstbestelling?
(s.v.p. voor zaterdag 22 december)

Wij zijn het adres voor:

Weihnachtstollen groot/klein
Kerstkransjes
Moscovische tulband
Krententulband
Puttertulband
R.B amandelkrans/staaf
Diverse soorten gebak
Tevens wensen alle medewerkers van
Bakkerij P. Bakker iedereen Prettige
Kerstdagen en een gezond 2008 toe!
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Zorgverzekeringswet (ZVW), zoals levenslange
zorg voor gehandicapten en langdurige revalidatie
na bv. een ernstig auto-ongeluk.
Legitimatieplicht bij behandeling in ziekenhuis
Sinds 1 januari 2006 moet u zich legitimeren als u
naar het ziekenhuis moet. Niet alleen bij een opname, maar ook bij poliklinische behandelingen.
Met de legitimatieplicht wil de overheid de fraude
met zorgpasjes terugdringen.
Als identiteitsbewijs gelden een geldig paspoort,
rijbewijs, identiteitskaart (ID-kaart).

De belangrijkste wijzigingen in de
zorgverzekeringswet 2008
Per 1 januari 2008 is er een aantal wijzigingen in het
basispakket ten opzichte van 2007.

Ziektekosten 2008
Wie ziek is of een ongeluk heeft gehad, heeft
medische zorg nodig. De kosten daarvoor zijn hoog.
Omdat de meeste mensen dit niet zelf kunnen
betalen, zijn er verschillende regelingen. Al deze
regelingen samen noemen we het ‘zorgstelsel’.
Ieder jaar heeft u per 1 januari de mogelijkheid om
van zorgverzekeraar te wisselen. Vóór 17 november
dit jaar heeft u van uw huidige zorgverzekeraar de
nieuwe polisvoorwaarden en de nieuwe premie
voor 2008 ontvangen. Wanneer u helemaal niets
doet blijft u daar gewoon verzekerd. U accepteert
de polis dan automatisch.
Wilt u de polis opzeggen, dan moet uw opzegging
vóór 1 januari 2008 bij uw huidige zorgverzekeraar
binnen zijn. Tot 1 februari 2008 heeft u de tijd om u
aan te melden bij een nieuwe zorgverzekeraar. Uw
verzekering gaat dan met terugwerkende kracht
in per 1 januari 2008. U kunt ook gebruikmaken
van de gratis overstapservice: meld u vóór 1 januari
2008 aan bij uw nieuwe zorgverzekeraar en geef
de nieuwe zorgverzekeraar de opdracht uw oude
verzekering op te zeggen. De nieuwe zorgverzekeraar controleert altijd of u een premieachterstand
heeft. Is dat niet het geval, dan kunt u van zorgverzekeraar wisselen.
Zorgverzekeringswet
De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een ziektekostenverzekering voor iedereen. Iedereen moet zich verzekeren voor ziektekosten. Iedereen, dat wil zeggen iedereen die rechtmatig in Nederland woont
of werkt. U moet in ieder geval een verzekering
voor het basispakket afsluiten. Dat is verplicht. Als
u zich niet verzekert, krijgt u geen vergoeding van
ziektekosten. Als men ontdekt dat u niet verzekerd
bent, moet u zelfs een boete betalen. U mag zelf
een zorgverzekeraar kiezen. Voor het basispakket
mag de zorgverzekeraar u niet weigeren. De zorgverzekeraar biedt meestal ook een aanvullende
verzekering aan. Een aanvullende verzekering is
niet verplicht. De zorgverzekeraar is niet verplicht
om u voor de aanvullende verzekering te accepteren. Belangrijk in uw keuze hierin kan dus zijn om
voor een zorgverzekeraar te kiezen, die u accepteert zonder dat u medische gegevens ofwel een
gezondheidsverklaring hoeft te overleggen.
Het basispakket
In het basispakket van de Zorgverzekeringswet
zitten verschillende soorten zorg:
• geneeskundige zorg (huisarts, medisch specialist);
• paramedische zorg (fysiotherapie, logopedie,
dieetadvies);
• psychotherapie
• mondzorg (tandarts, orthodontist mits
medische indicatie);
• farmaceutische zorg (geneesmiddelen op
recept);
• hulpmiddelenzorg (loophulpmiddelen,
(gebits)prothesen);
• verblijf (in ziekenhuis, revalidatiecentrum maar
ook kraamzorg thuis);
• vervoer (per ambulance, taxi, openbaar vervoer
of eigen vervoer).
De aanvullende verzekering
Met een basisverzekering bent u niet verzekerd
voor alle medische zorg. Zo zitten alternatieve
behandelmethoden (zoals homeopathie en acupunctuur) en bepaalde hulpmiddelen niet in het
basispakket. Daarnaast wordt sommige zorg maar
voor een deel vergoed; fysiotherapie en tandartszorg bijvoorbeeld. Om toch goed verzekerd te zijn
voor deze zorg, kunt u een aanvullende verzekering afsluiten.
Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen, welke zorg
zij via de aanvullende verzekeringen vergoeden. Ze

kunnen verschillende polissen samenstellen. De
ene aanvullende polis zal bestaan uit een beperkt
pakket, de andere uit een zeer uitgebreid pakket.
Naast algemene aanvullende verzekeringen zijn
er ook losse aanvullende tandzorgverzekeringen.
Ook de premie van de aanvullende polis wordt
door de zorgverzekeraar zelf vastgesteld. Een aanvullende verzekering is niet verplicht, maar soms
wel aan te raden.
Zorgverzekering voor kinderen
Kinderen tot en met 17 jaar kunnen in de zorgverzekering niet worden meeverzekerd met hun
ouder(s). Voor hen geldt een eigen verzekeringsplicht, waardoor ze ook een eigen polisnummer
hebben. Meestal worden de kinderen op dezelfde
gezinspolis geplaatst als de ouders/verzorgers,
maar dat hoeft dus niet. Ouders/verzorgers hebben de plicht voor hen een verzekering voor het
basispakket af te sluiten. Minderjarige kinderen
kunnen namelijk niet zelf een zorgverzekering afsluiten. Kinderen zijn niet premieplichtig voor de
basisverzekering. U heeft daarom ook geen recht
op zorgtoeslag of no-claimteruggaaf voor uw kinderen.
Zorgtoeslag
Mensen die een laag inkomen hebben, kunnen
een toeslag krijgen. Hoe lager het inkomen, hoe
hoger de toeslag. Het inkomen van uw partner
of huisgenoot telt hierbij ook mee. In de Wet op
de zorgtoeslag is geregeld dat niemand meer dan
5% van zijn of haar (gezins)inkomen betaalt aan
zorgkosten. Bent u meer kwijt aan de premie, dan
kunt u recht hebben op zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt alleen gegeven voor het basispakket
van de Zorgverzekeringswet. Voor de premie voor
de aanvullende verzekering krijgt u dus geen zorgtoeslag.
AWBZ
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
vergoedt hoge medische kosten. Het gaat om kosten waarvoor u zich niet kunt verzekeren via de

Afschaffen no-claim
De no-claim komt per 1 januari 2008 te vervallen.
U ontvangt nog wel een no-claimteruggave over
2007 indien u daar recht op hebt. In 2007 hebt u
namelijk een bedrag van 255 euro aan no-claim betaald aan uw zorgverzekeraar via de premie. Verzekerden die in 2007 minder dan 255 euro aan zorgkosten hebben gemaakt, krijgen het overgebleven
deel na afloop van het verzekeringsjaar terug. De
no-claim heeft betrekking op alle zorg behalve de
zorg die verzekerd is in de aanvullende verzekering,
de zorg voor kinderen onder de 18 jaar, kraamzorg,
verloskundige zorg en huisartsenzorg.
Invoeren verplicht eigen risico
Per 1 januari 2008 wordt voor de basisverzekering
het verplicht eigen risico van 150 euro per persoon per jaar ingevoerd. Indien u medische kosten
maakt, betaalt u de eerste 150 euro zelf. U kunt uw
eigen risico vrijwillig verhogen. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de nominale premie. Maakt
u geen aanspraak op uw zorgverzekering dan betaalt u geen eigen risico. Het verplichte eigen risico
geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
Het geldt niet voor de huisarts, verloskundige
zorg, kraamzorg en het jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar. Voor alle
andere zorgvormen uit uw basisverzekering geldt
een verplicht eigen risico.
Chronisch zieken en gehandicapten worden financieel gecompenseerd voor het verplicht eigen risico. Deze groep wordt geselecteerd door te kijken
naar specifiek medicijngebruik bij bepaalde aandoeningen. Ook verzekerden die langdurig in een
AWBZ-instelling verblijven, krijgen een compensatie. Rechthebbenden ontvangen in het laatste
kwartaal van 2008 automatisch een compensatie
van 47 euro van het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten.
Overheveling geestelijke gezondheidszorg
De op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg (ggz) zit vanaf 1 januari 2008 in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Tot nu toe viel
deze zorg onder de AWBZ.
Eerste acht zittingen eerstelijnspsycholoog in
basispakket
Vanaf 1 januari 2008 vallen de eerste acht zittingen bij de eerstelijnspsycholoog binnen het basispakket in plaats van onder de aanvullende verzekering. Hiervoor betaalt u per zitting een eigen
bijdrage van 10 euro.
Dekking tandheelkundige zorg van 18 naar 22 jaar
De leeftijdsgrens voor de dekking van tandheel-

kundige zorg gaat vanaf 1 januari 2008 van 18
naar 22 jaar. Dit betekent dat verzekerden tot 22
jaar recht hebben op het uitgebreide jeugdpakket
aan tandheelkundige zorg. Jongeren tot en met
18 jaar hadden in 2007 al recht op dit pakket. Bovendien wordt deze tandheelkundige zorg voor de
verzekerden tot 22 jaar uitgezonderd van het verplichte eigen risico dat per 1 januari 2008 wordt
ingevoerd.
Anticonceptiepil
De anticonceptiepil komt per 1 januari 2008 weer
terug in het basispakket en wordt dus ook weer
vergoed voor vrouwen van 21 jaar en ouder.
Extra uren kraamzorg
In het basispakket worden 4 uur extra voor kraamzorg opgenomen.
Welke zorgverzekeraar?
De inhoud van het wettelijk vastgelegde basispakket is bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde. Toch zijn
er verschillen tussen zorgverzekeraars. Dit maakt
een vergelijking de moeite waard:
• de hoogte van de premie voor het basispakket
verschilt per verzekeraar;
• zorgverzekeraars kunnen naturapolissen en restitutiepolissen anders vormgeven;
• zorgverzekeraars hebben verschillende aanvullende verzekeringen;
• er zijn verschillen in kwaliteit en service (klantvriendelijkheid, snelheid van afhandeling van
een aanvraag of declaratie, etc.).
Collectieve zorgverzekering
Veel verzekerden hebben de mogelijkheid om een
collectieve zorgverzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld via de werkgever, een bond, een vereniging
of een assurantietussenpersoon. Zorgverzekeraars
geven deze groepen vaak een korting op de polissen.
Zorgaanbieding van TOPMKB
Ook via TOPMKB kunt u gebruik maken van korting op uw (collectieve) zorgverzekering. Via de
website www.topmkb.eu kunt u via de banner
TOP (particuliere verzekeringen) bijvoorbeeld een
offerteberekening maken – een zorgpolis online
aanvragen – uw oude zorgverzekering (via internet) opzeggen. TOPMKB heeft gekozen voor de
ziektekostenverzekering van De Amersfoortse Verzekeringen (onderdeel van Fortis). Uit diverse onafhankelijke performanceonderzoeken blijkt dat
De Amersfoortse al jaren achtereen tot de beste
zorgverzekeraars van Nederland behoort. U wordt
zonder meer medisch geaccepteerd voor de basisverzekering. In principe ook voor alle aanvullende
zorgverzekeringen en de meeste aanvullende
tandartsverzekeringen. Alleen voor de meest uitgebreide tandartsverzekering is een gezondheidsverklaring vereist. Bent u en uw gezin gezond en
wilt u zich toch optimaal verzekeren. De meeste
aanvullende zorgkosten gaan zitten in fysiotherapie, psychologie, orthodontie, alternatieven geneeswijzen/-middelen, brillenglazen en contactlenzen. Hiermee kunt u rekening houden, als u uw
ziektekostenpakket samenstelt.
Wilt u meer weten of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt een afspraak maken
met Pieter Piepers, De Inkomensadviseur van TOP
MKB. T: 0251 - 229 000 of T: 072 - 505 2715.
I: www.topmkb.eu of E: info@topmkb.eu

TOPMKB

V E R Z E K E R I N G E N

&

H Y P O T H E K E N

Wij wensen u Fijne Feestdagen
en een goed en gezond 2008!
B. Nieuwenhuysenstraat 70 – 1906 CM Limmen
T

0251 - 229 000 –

www.topmkb.eu

–

F

0251 - 210 493

info@topmkb.eu
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NU VAN ONZE
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• Bovag-garantie • Onderhoud en reparatie alle merken
• Verkoop alle merken nieuw en gebruikt • Diverse inruilauto’s met APK

LIMMEN
Wanneer het
Ù uitkomt;

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid
assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!

Keizerskroon 9
1906 BW Limmen
Tel.: 072 505 52 62
Fax 072 505 52 09

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-17-51

LIMMEN

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen
Tel. 072-505-20-26 Fax 072-505-35-17

al 12 ½ ja ar
uw va km an !
Kerkweg 42 - 1906 AW Limmen
072 - 505 12 42 www.stuifbergen.eu

Wij wensen iedereen
Fantastische Feestdagen
en een goede start
met daarop een nog
beter vervolg voor wat hebben
ze eigenlijk
het komende jaar. niet...?!

Met een
accountant
draait u beter..!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

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

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

A D M I N I S T R AT I E K A N T O O R B V

Achterweg 4
1906 AG Limmen
Tel. (072) 505-33-77
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

Telefoon 072 - 505 30 09

...dagelijks geopend
van 8.00 tot 21.00 uur

e is
Onze websit
vernieuwd!
:
Kijk eens op
er.nl
ersbedrijfjonk
www.aannem

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

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

072 - 505 7555
072 - 505 7557
info@valgra.nl
www.valgra.nl

PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!

vend
Informeer vrijblij
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naar wanddeco
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Voorkom ook zelf onveilige situaties

Politie treedt op tegen illegaal
vuurwerk en vuurwerkoverlast
De viering van Oud en Nieuw is een feestelijk
gebeuren. De politie zet zich samen met de gemeente (brandweer) in om de jaarwisseling zo
veilig mogelijk te laten verlopen. Dit geldt zowel
voor de avond en nacht van 31 december als voor
periode daar aan voorgaande. Ook het voortijdig
afsteken van vuurwerk en het in bezit hebben
van illegaal vuurwerk wordt aangepakt. Meld
het ons als u overlast heeft en zorg voor uw veiligheid en die van uw kinderen door het vuurwerk veilig aan te steken.

Concert Vredeburgers
zondagmiddag 27 januari 2008
Het gemengd koor De Vredeburgers onder leiding
van Gerard Leegwater geeft op zondag 27 januari
een gevarieerd middagconcert in de Corneliuskerk te Limmen. Aan dit concert wordt medewerking verleend door de sopraan Ivera Musch.
Janneke Koetsier begeleidt de soliste en het koor
aan de vleugel tezamen met een klein instrumentaal ensemble.
De Vredeburgers brengen traditiegetrouw licht
klassieke koorwerken, toegankelijk voor een
breed publiek. Zij onderscheiden zich door het accent op operamuziek te leggen.
Op het programma staan o.a. een gedeelte uit

de 42e Psalm van F. Mendelssohn Bartholdy, liederen van W.A. Mozart waaronder het Laudate
Dominum en liederen uit diverse opera’s van G.F.
Händel, W.A. Mozart, H. Purcell en P. Mascagni.
De aanvang van het concert is 15.00 uur.
De entreeprijs bedraagt € 10,- , 65+ en CJP € 9,Kaarten kunnen telefonisch worden besteld bij
Clementine Bruschke 072-5052087 en bij Ria
Hooijboer 072-5052235. Tevens zijn kaarten verkrijgbaar bij Stuifbergen, Kerkweg 42 en op de
middag van het concert bij de ingang van de
kerk
De kerk is open om 14.30 uur.
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Cadeaubon Winkeliersvereniging Limmen:

Een leuk geschenk...
Een verrassend geschenk is de winkelierscadeaubon. De bon schrijven we voor u uit en is
inwisselbaar bij elke winkelier in Limmen. Het
gemak van dit geschenk is iets leuks naar keuze
aan te kunnen schaffen. Limmen heeft voor een

Tineke’s atelier
Acht fijnschilders laten zien hoe prachtig een gedetaileerd fijnschilderij in olieverf kan zijn. Personen, dieren, vogels, bloemen, de zee, surrealistisch, of iets van verre landen worden vereeuwigd.
Iedere fijnschilder heeft met zijn of haar talent dit
op paneel geschilderd. De exposanten zijn: Nanny
Plomper-Marees, Ilse Groot-Rozier, Jaap de Jong,
Kees Winder, Jeannette Zonneveld-Raaphorst,
Freddy Arends-Kattebeld, Tinie Hanck-Valkering,

ieder een gevarieerd aanbod. Wij stellen geen
limiet voor de inleveringsdatum, zodat u zelf het
tijdstip van uitgave kunt bepalen.
De cadeaubon is alleen te verkrijgen bij de CVBbank, De Drie Linden 1, Limmen.
Tineke Kramer-Pijnappel. Ook zijn er keramische
vazen en objecten, geglazuurd of raku gestookt van
Afra Glorie-Pijnappel te bewonderen. Tineke toont
haar bronzen beelden buiten. De kleine beelden
van brons staan in het atelier mooi tentoon gesteld,
samen met het in Art Deco stijl geglazuurde keramiek.
Kom kijken en geniet van deze mooie kunt. Wij zijn
geopend van 25 december 2007 t/m 1 januari 2008
van 13.00 uur tot 17.00 uur. Voor andere tijden tel.
072 505 1825 Rijksweg 176 Limmen.

In Limmen verloopt de jaarwisseling relatief rustig. Tijdens de jaarwisseling zet de politie extra
mensen in, maar ook in de weken ervoor zijn politiemensen alert op illegaal vuurwerk of het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden.
Kies voor veilig
Er zal dus streng worden toegezien op het naleven
van de regels om onveilige situaties te voorkomen.
Maar, de politie kan dit niet alleen. Bewoners zijn
ook zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid.
Koop het vuurwerk bij een erkend verkoopadres.
Bewaar het vuurwerk op een veilige droge plaats

wordt hier tijdens de receptie extra aandacht aan
gegeven. Om ±16.00 uur wordt het startsein gegeven door een grote BOHA ballonnenwedstrijd
te houden op het parkeerterrein van de sporthal.
Naast 350 ballonnen gaat ook de vernieuwde TIOS
website de lucht in! Dit medium zal het komend
jaar erg belangrijk zijn voor alle informatie over
TIOS en de jubileum activiteiten. Want..... in het
weekend van 7 en 8 juni staat er een groots spektakel op het programma! Houd deze data dus vrij
in uw agenda.
Op deze gezellige middag, geeft de afdeling jazzdance een spetterende demonstratie en ook voor
de kinderen is er iets leuks te doen.
Kom dus gezellig met het hele gezin naar de TIOS
nieuwjaarsreceptie!
Het bestuur van TIOS wenst iedereen alvast hele
fijne feestdagen en een sportief, gezond en gezellig 2008.

Boetes
De wijkagent en andere agenten in de wijk volgen de situatie in hun buurt. Denk erom dat op
het te vroeg afsteken van vuurwerk een HALTstraf staat of erger dat de officier van justitie de
boete bepaalt!. Dat geldt zeker voor het in bezit
hebben van illegaal vuurwerk.
P. van der Maas
wijkagent Limmen - Akersloot
Email: pim.van.der.maas@noord-holland.politie.
nl

Avondvierdaagse
nu ook in Limmen ?
Als dat aan Conquista ligt wel, na de succesvolle
start van het timmerdorp wil het jongerencentrum nu ook de avondvierdaagse gaan organiseren. Eerder hebben hiervoor al diverse mensen
zich bereid verklaard om in welke vorm dan ook
iets voor dit evenement te betekenen, wat ons de
hoop geeft dat ook dit een leuk en terugkerend
festijn kan worden. De afstanden zullen waarschijnlijk 5 en 7 kilometer per avond zijn, via de
LOV krant zullen wij u op de hoogte houden van
de ontwikkelingen.
Oproep!!!
Veel hulp is ons al toegezegd toch zouden we
voor een goede organisatie nog wat extra mensen erbij kunnen hebben, spreekt het u aan om
tijdens de avonden een taak op u te nemen geef
u dan op bij Janneke Kerssens tel.: 505 2811

(Conquista) of Jos Hollander tel.: 505 2966
De taken waar wij hulp bij kunnen gebruiken
zijn o.a. het bemannen van een stempelpost, verkeersregelaars e.d.
Wordt vervolgd

Nieuwe cursus EHBO/reanimatie
Zag u laatst het reclamespotje over die mevrouw, die nog een heel leven voor zich heeft dankzij een
geslaagde reanimatie? Of de niet-overleden advertenties in de streekkrant van mensen, die hetzelfde
overkomen is? U zou de redder kunnen zijn! Maar daarvoor moet u wel een cursus volgen.
Hiertoe heeft u begin 2008 gelegenheid in Limmen. Bij voldoende belangstelling start Het Nederlandse
Rode Kruis in Limmen dan een nieuwe cursus EHBO/reanimatie in de brandweerkazerne aan de Rijksstraatweg. De lessen zullen wekelijks gegeven worden op dinsdagavond. In 12 tot 14 lessen van 2 uur
leren en oefenen de deelnemers de theorie en de praktijk van de Eerste Hulp Bij Ongelukken en de
reanimatie. De kosten bedragen € 130, inclusief lesmateriaal. Voor nadere informatie en aanmelding
kunt u contact opnemen met mevr. N. Valkering, tel. 072-5051413 of mevr. A. Korving, tel. 072-5053045.

TIOS nieuwjaarsreceptie 6 januari 2008
Op zondagmiddag 6 januari 2008 organiseert
sportvereniging TIOS een gezellige nieuwjaarsreceptie in Sporthal d’Enterij. Van 15.00 uur tot
18.00 uur is iedereen die TIOS een warm hart toedraagt van harte welkom!
Omdat TIOS in 2008 haar 50 jarig bestaan viert,

en steek het vuurwerk aan met een speciaal lont
of een sigaret. Steek vuurwerk alleen af op 31 december van 10.00 uur ’s ochtends tot 2.00 uur ’s
nachts. En tenslotte, ruim het vuurwerkafval op
straat zo snel mogelijk op om te voorkomen dat
kinderen op Nieuwjaarsdag proberen vuurwerk
proberen aan te steken dat nog niet is afgegaan.

De redactie van de LOV-krant
wenst u allen fijne feestdagen
en een goed en gezond 2008!
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CV-installatie en -onderhoud
Dakbedekkingen / dakgoten
Sanitaire installaties
Loodgieterswerkzaamheden

Schipperslaan 3, 1906 BG Limmen
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

Pedicuresalon
Bel voor afspraak:
072 505 27 25
Ratelaar 10 - Limmen

Heidy

Tip: Geef iemand eens een heerlijke
voetenbehandeling cadeau!!

DIERVOEDERS

Wij kunnen bijna alles voor u verzorgen.
Vraag naar onze speciale folder (bestellijst) over wild.

ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
VOOR
V
OOR D
DE
E BUI
BUIT
T EN
ENV
VOGELS
O G EL S

PINDANETJE S, MEZEN BOLLEN ,
V OEDERSL INGERS, WIN TERPAKKET,
Z ONNEPITTEN, VOED ERKRAN SEN E.A.
T EV ENS O P V O O R R A A D D I V E R S E
V O GELV O E D E R H U I S J E S

Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
ma. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur / zaterdag 8.30-16.00 uur
dinsdagmiddag na 13.00 uur GESLOTEN / vrijdagavond open tot 20.00 uur

studio

welgraven
Schipperslaan 9, 1906 bg Limmen
Postbus 20, 1906 zg Limmen
Tel. 072 - 505 51 66
Fax 072 - 505 32 77

1+1=3
Samen zijn we meer waard voor u
Amstelveen
Bankrashof 3
1183 NP Amstelveen
020 640 30 66

Heerhugowaard
Rustenburgerweg 93
1703 RV Heerhugowaard
072 574 04 24

Amsterdam
Buikslotermeerplein 422
1025 WP Amsterdam
020 462 06 20

Koog aan de Zaan
Museumlaan 16
1541 LP Koog a/d Zaan
075 621 46 21

Den Haag
Zinkwerf 15
2544 EC Den Haag
070 308 31 50

Limmen
Rijksweg 103
1906 BG Limmen
072 505 70 00

Haarlem
Wateringweg 133
2031 EG Haarlem
023 541 06 00

www.vanhier.nl

Wij staan voor kwaliteit, smaak en verse producten. Met
dit in ons achterhoofd willen we benadrukken dat het
bestellen van uw vleeswaren, salades en worstsoorten
niet nodig is. Waarom? Heel simpel, redenen hiervoor:
• Op het laatste moment kunt u nog een keuze maken
• De vleeswaren en worstsoorten worden dagvers afgesneden
• U wordt sneller geholpen, omdat wij uw bestelling niet
hoeven op te zoeken
• De salades zijn op dezelfde dag nog vers bereid
Kortom; eigenlijk is het vanzelfsprekend dat u op 24
december zonder bestelling snel en vers uw lekkernijen
koopt. Graag tot ziens.

info@studiowelgraven.nl
www.studiowelgraven.nl

Maandag 24 december geopend!
Wij wensen allen Prettige Feestdagen
en een gezond 2008

Wij wensen iedereen
Prettige Kerstdagen
en een goed 2008!

websites
drukwerk
idee vormgeving
opmaak

De ‘oude’ nummers
nog eens zien?
Kijk op www.lovkrant.nl
Kopy insturen?
redactie@lovkrant.nl

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen
Tel. (072) 505-30-72 • Fax (072) 505-34-00

