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Beelden uit een glorieus verleden
LIMMEN – Beste mensen, sponsors en vrijwilligers. Na een actieve periode van 21 jaar heeft de Stichting Limbon
besloten om een slotmanifestatie te organiseren. Wij hebben ons 21 jaar ingezet op cultureel, historisch en sociaal
gebied in het dorp Limmen en later in de gemeente Castricum. U leest het goed: wij organiseren een slotmanifestatie die onze actieve periode benadrukt. Reden voor deze stap ligt verscholen in de gemiddelde leeftijd van onze
bestuursleden. Met veel plezier heeft eerst, de Stichting Limmen 1250 jaar, en later het Genootschap Limbon een
bijdrage geleverd aan de saamhorigheid van ons dorp. In het hart van deze krant kunt u daar meer over lezen. Daar
treft u ook een aantal foto’s aan van onze eerste activiteit, de viering van “Limmen 1250 jaar”.
10 oktober 1989 werd de Stichting
Limmen 1250 jaar een feit. De samenstelling van het bestuur beloofde
veel. Van al de plannen die werden
geopperd werd de feestweek er een
om nooit te vergeten. Ik herinner
mij de woorden van Burgemeester
Van het Kaar nog, die hij uitsprak
tijdens de opening van de feestweek
in 1990:“dat deze week maar lang in
het geheugen gegrift mag staan”. Het
feestjaar begon met het luiden van
1250 klokslagen en spectaculair vuurwerk, wij wensten elkaar onder de
kerktoren een gelukkig Nieuwjaar, het
feestjaar was begonnen. Ik pak er zomaar een paar momenten uit. De mo-

deshow in het Parochiehuis waardoor
de kledij onderdeel ging uitmaken
van het feest. De kasteel-ruïne aan
de Noordkant van Limmen, een fraaie
entree voor een nog fanatiek dorp.
Tijdens de Bloemendagen presenteerden wij de Limmer Nachtwacht ik kon
mijn ogen niet geloven. Het feestjaar
ging leven bij de bevolking en bij de
organisatoren.
Wij hebben gemeend om niet geruisloos van het Limmer toneel te verdwijnen en daarom besloten tot een
slotmanifestatie in de Burgerij op
zondag 27 maart. Hierbij nodigen wij
in de eerste plaats al diegenen uit die

Op transport, kruising Zomerschoon-Enterij.

hebben bijgedragen aan de realisering
van de evenementen, maar ook allen
die er aan hebben deelgenomen. Die
dag zal er in de Burgerij en fototentoonstelling zijn en zullen er filmpjes
worden vertoond van de verschillende
gebeurtenissen. Uiteraard heeft deze
manifestatie een feestelijk karakter
met levende muziek en aanverwante
attracties. Wij hopen hiermee onze
dankbaarheid jegens u allen tot uitdrukking te brengen. De toegang is
gratis.
Laten we nog eenmaal feest vieren.
Ik nodig u van harte uit. Piet van der
Steen, Voorzitter Genootschap Limbon.

Van de redactie...
Wat een positieve reacties hebben wij mogen ontvangen op de nieuwe, kleurrijke LOV-krant! Met onze metamorfose is de krant weer klaar voor de toekomst. Heeft u ideeën of leuke wetenswaardigheden? Klim achter de computer en mail ons op: redactie@lovkrant.nl

De redactie van de LOV-krant
wenst u allen een sfeervolle Kerst
en een gelukkig
maar vooral
gezond 2011!

mer

Het vorige num

Sinterklaasaktie 2010
groot succes

Foto’s: Peter van Renen.

‘Boompje groot, plantertje dood’
LIMMEN - Een oude wijsheid die echter dit keer niet opgaat. Immers, de
planter van de reuzenkerstboom die
zaterdag 4 december het verkeer in
Limmen bijna “ontregelde”, verkeert
gelukkig nog in blakende gezondheid. Zo ook de kerstboom die momenteel het plein voor de Corneliuskerk siert, getooid met vele lichtjes.
Sinterklaas was nog heel druk bezig
op deze dag en zag op geringe afstand
het transport voorbij trekken over de
Dusseldorperweg. Wijselijk keerde de
Sinttaxi en ging via een andere weg
naar de kindertjes voor het verdelen
van de surprises en pakjes. De Goedheiligman kan zich in deze drukke
dagen geen files en oponthoud veroorloven. Elk jaar opnieuw gaat Joop
Koppes, vrijwilliger van de kerk, al in
de zomermaanden op zoek in Limmen naar een geschikte kerstboom.
En altijd slaagt hij er in een boom te
vinden die voor de betreffende tuin te
groot is geworden, in de weg staat of
veel licht wegneemt. Soms zelfs zijn
de bomen zo groot geworden dat zij
bij zware storm een gevaar voor huis
en haard zouden kunnen betekenen.

Dit jaar was het oog gevallen op een
boom aan de Burg. Nieuwenhuijsenstraat. Vindingrijk als Joop is en
beschikkend over heel veel goede
kontakten binnen en buiten ons dorp
weet hij mens en machine te mobiliseren om de klus te klaren. Voorwaar
geen sinecure, bij een boom met een
stamomvang van 140 cm, en een
hoogte van ruim 10 meter en een
breedte van maar liefst ruim 5 meter.
Zie dat maar, zoals dit jaar in een bijna
vliegende sneeuwstorm, voor elkaar
te krijgen. Stipt om 08.30 uur stonden niet alleen een batterij fotografen
klaar om alles op de gevoelige “stick”
vast te leggen, maar ook professioneel zaagpersoneel, mobiele kraan,
tractoren en transportwagens en veel
mensen voor hand- en spandiensten.
Het gierend geluid van de kettingzaag
deed vakkundig en veilig het werk
en in korte tijd hing de boom in de
“stroppen”. Eenmaal horizontaal gestrekt bleef er weinig ruimte over aan
beide kanten van de weg. Met zwaailichten ging het transport vervolgens
richting Rijksweg, via deze weg naar
de Enterij en vervolgens de Dusseldorperweg om nabij de kerk te eindigen.

Daar stond de in de grond verankerde
stellage klaar en werd de boom feilloos op de plaats gezet. Enkele uren
later werd de spanning op de lampjes
gezet en straalden honderden lichtjes
ons tegemoet. De boom blijft tot ruim
na Kerstmis staan en zal vervolgens
een tweede “leven” krijgen maar dan
als brandhout. Opnieuw een staaltje
van saamhorigheid in ons mooie dorp
en een woord van dank aan allen die
hieraan spontaan en op voortreffelijke wijze hebben meegewerkt.

Familie Toth winnaar van de Apple ipad.

LIMMEN – De Sinterklaas-aktie van
de LOV is weer een groot succes geworden.
Meer dan 95.000 loten zijn er ingeleverd. De prijswinnaars hebben hun
prijs ontvangen. De weekhoofdprijzen
waren voor Inge Bakker (elke week
een bos bloemen van Bloembinderij

SUUS), Familie Krom (kappersbon
t.w.v. € 500,00 van Kapsalon Marga)
en Familie Toth (Apple Ipad van de
LOV). Ook kijken of u toch nog een
prijsje heeft gewonnen?
Op www.lov-limmen.nl kunt u de
uitslag vinden. De LOV feliciteert
iedereen die gewonnen heeft en bedankt haar sponsoren!

Kees G. Kroone

In de “sneeuwjacht”, voor de kerk, nu nog
zonder lichtjes.

V.l.n.r. Susanne van Bloembinderij SUUS met winnaressen Inge Bakker, mevrouw Krom
en Marga van Kapsalon Marga.
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Kijk op:
ker.nl
ersbedrijfjon
www.aannem

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-17-51
len, of bel
Kom kijken hoe wij spe
voor een rondleiding
072- 532 35 78

k i n d e r o p v a n g 0-13
Kits Oonlie is een fris, huiselijk en
kleinschalig kinderdagverblijf en is
sinds 2006 ISO/HKZ gecertiﬁceerd.

Uurtarief: ` 6,25

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

Prettige Kerstdagen
en een hoogglanzend 2011!
w w w. n i e l s s c h i l d e r w e r k e n . n l - 0 6 4 6 0 0 4 9 3 3

Schade?
Voor kwaliteitsherstel
belt u...
Autoschadebedrijf Kleverlaan bv: 072 505 75 10

KLEVERLAAN.NL AUTOSCHADEHERSTEL

wenst iedereen

Prettige
Kerstdagen
en een
Feestelijk Nieuwjaar!
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‘BABY VAN DE MAAND’

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

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

Fanny Admiraal

Voor vragen kunt u contact opnemen met Laura Meijland, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden

– Geboren op 6 november 2010 –

geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.

Dochter van Sander Admiraal & Noortje Beentjes
zusje van Adrie

Viggo van Saase

Evie en Lizzy Meijer

Tim Theodorus Johannes Hoogland

Vijay Min

Imke Schlaman

– Geboren op 11 september 2010 –

– Geboren op 20 november 2010 –

– Geboren op 16 november 2010 –

– Geboren op 28 oktober 2010 –

– Geboren op 14 november 2010 –

Zoon van Kees van Saase en Martine Admiraal
broertje van Noud

Dochters van Reus en Linda Meijer
zusjes van Isa

Zoon van Martijn en Margriet Hoogland Zonneveld

Zoon van Kim Bos en Dennis Min,
broertje van Xavi

Dochter van Paul Schlaman en Sandra
Admiraal
zusje van Justin

Bakkerij Bakker schenkt
opbrengst Ghana Bollen
aan weeshuis!

Wij zijn gestart met een nieuwe rubriek: ‘Ingezonden’. In deze rubriek plaatsen wij reacties van
onze lezers. Dit kan zijn op artikelen in deze LOV-krant maar natuurlijk ook op publicaties in andere kranten. Heeft u iets te melden en wilt u dat kenbaar maken aan het Limmer publiek? Stuur dan
een mail naar redactie@lovkrant.nl onder vermelding van ‘Ingezonden’. Uw reactie wordt op verzoek
anoniem geplaatst maar uw naam moet wel bekend zijn bij de redactie. De redactie behoudt wel het recht om ingezonden stukken te kunnen weigeren zonder opgaaf van redenen.

Mijn Limmen...

Steffie ontvangt een cheque t.w.v. €450,- uit handen van Peter Bakker.

Afgelopen mei 2010 is Steffie Zoontjes, winnares van Popstars 2008,
voor twee weken naar Ghana geweest. Zij heeft daar het weeshuis
Hanukkah bezocht, om een clip op te
nemen voor het nummer Lean On Me
en daarmee geld in te zamelen voor
een speciale therapieruimte bij het
weeshuis. Toen Peter Bakker van dit
concept hoorde, was hij dolenthousiast en wilde de zangeres hier graag
bij helpen!
De bakker creëerde een heerlijke
grote bol, met rozijnen en suikertjes
erin, genaamd de Ghana Bol! ‘Vanaf
het begin ging de verkoop al leuk! We
hebben de bollen ook verkocht op de
jaarmarkt. Er kwamen leuke reacties
binnen, en de mensen waren erg positief over de Ghana-bollen. Al met al
hebben we 225 bollen verkocht! Daarvan ging 1 euro naar het goede doel.
Ik heb besloten om dat bedrag te verdubbelen, wat het dus nu 450 euro
maakt!’ aldus Peter Bakker.

Steffie is dolenthouisast! ‘Ik vind het
zo geweldig dat de bakker ons zo wil
helpen hiermee!!
Nu hebben we zeker genoeg geld bij
elkaar gehaald om de gehandicapte
kindjes van het weeshuis goed te kunnen verzorgen in de speciale ruimte
die hiervoor gemaakt gaat worden!
Heel erg bedankt, voor iedereen die
zijn steentje heeft bijgedragen aan
dit geweldige project!’ Voor meer info;
www.mchildcare.nl

Ik reed laatst door het dorp, in mijn royale middenklasser, cd tje op van Hazes,
lekker hard aan, toen ik ineens besefte
dat Limmen, Limmen niet meer is. Ik
droomde van mijn fijne jeugd in ons
heerlijke dorpje; zorgeloos en niet beseffend dat dit niet altijd kon blijven
bestaan… Limmen was toen ontzettend
groot, met al zijn kroegjes, bakkerijtjes,
slagerijen, kruideniertjes, etcetera, etcetera. Haal nog effies een pak yogurt bij
Theo van Vliet, en laat het effe opschrijven zei me moeder dan. Melk haalden
we zo vers onder de koe vandaan bij
Cor Al. Er waren tientallen boertjes in
Limmen, waar je altijd wel kon helpen,
je verdiende niets maar leerde van alles wat. Het zwembadje kon makkelijk
bestaan van die 3500 inwoners (ik stam
uit 1963), nu schijnt het bijna niet meer
te kunnen met 7000 inwoners. Boertjes
zijn er helemaal niet meer, slechts een
enkeling maar die hebben zoveel koeien
dat ze ze niet eens meer bij naam kennen. Het hele dorp is volgeprakt met
appartementencomplexen en woonwijken, en de makelaars durven ons ook
nog een bollendorp te noemen. Slechts
een enkeling zet zich nog in voor de
bloemendagen, de rest heeft het te druk
met zichzelf of moet nog snel even ertussenuit want er is weer eens een welverdiende vakantie, we hebben alweer 3
maanden gewerkt sinds de kerst. Toen
was het op zondagochtend gezellig druk
in het dorp, de kerk was uit, Piet Boon
fietste met zijn bolknak zwaar genietend naar huis, waar de koffie op hem
wachtte, en zoon Jan zijn roes uitsliep.
De narcissen van Paul Konijn wuifden
vrolijk heen en weer in het voorjaarszonnetje aan de kerkweg waar nu de dokters zijn en de zogenaamde Appie, en de
zo druk bezochte apotheek... Iedereen

was tevreden, zelfs Dorus de Waard die
in Jaap Zonneveld geen concurrent zag.
Als je oud was en niet meer kon ging
je gewoon naar de Cameren, nu zit het
ouwevandagencomplex grootendeels
vol met buitenstaanders, en als jij er
aan toe ben moet je maar afwachten of
je niet naar Heemskerk moet of zoiets.
Waar zullen we vanavond eens een biertje gaan halen, toen was er nog keus,
nu is er nog maar 1 café. Op de plaatsen
waar vroeger de café’s stonden staan
nu appartementencomplexen, een trendy chique niet te betalen restaurant,
riante woonhuizen, en zelfs een Chinees.
Eigenlijk maakt het niet meer uit, je
mag er toch niet meer roken, en wat is
een cafe zonder roken? Dat is voor mij
zoiets hetzelfde als een carnavalsvereniging zonder raad van 11, of Limmen
zonder bloembollen of Limmen zonder
kermis. Of Kok Braak, zonder cock. Alleen de voetbalvereniging blijft nog een
beetje bij het oude, al groeit hij wel wat
uit de kluiten. Er zijn nu mensen die zich
ergeren aan lawaaierige trainingen. O
god laat deze mensen toch nooit hun
zin krijgen, straks mag je tijdens voetbal geen lawaai maken... Men is 80 jaar
bezig geweest om mooi strak asfalt uit
te vinden, om van die hobbelpaadjes af
te komen, en nu hebben we het eindelijk
voormekaar komen ze weer met drempels in de weg, moet je weer stapvoets,
zijn we weer terug bij af!!! Bollenpellen
kon je overal, nu niet meer, je moet absoluut 15 zijn, wat moet je dan doen om
aan geld te komen?? Slootje springen
mag ook niet meer, vanwege gekkekoeienziekte mag je het
land niet meer in,
Daar waar Dorus de
Waard vroeger grote
bekums maakte, om
zijn koper schoon te
branden, ook dat
mag zeker niet meer.

Het zwarte geld tierde welig; je kon er alles mee doen, van auto’s kopen tot boodschappen doen nu gaat bijna alles met
de pin of andere pasjes. Jaap Zonneveld
of Dorus de Waard kwamen langs, wogen je zelf gestripte koper met de unster
en betaalden je zwart je zakgeld, voor
die week, of soms zelfs de hele kermis!!!!
De echte kermis was nog op maandag,
ook dat is ons allang ontnomen. Dankzij een geselecteerd gezelschap, naar ik
meen onder leiding van K. de K. bestaat
onze eerst deun nog, anders waren we
die ook nog kwijt, trouwens, er zijn toch
bijna geen kroegen meer, en daarbinnen mag je toch niet roken... Als je op de
Nieuwenhuijsenstraat liep, keek je voor
naar de Kapelweg met de grote tennisballon van Boontje, achter zag je over
de volkstuintjes van onder andere Jan
Terluin en Henk Hollander heen de immens grote sporthal aan de Hogeweg.
Verder op bij ons woonde Chrissie van
der Eng, die was zo verschrikkelijk zuinig, dat ze door haar neus at om haar
kunstgebit te sparen, ze bewaarde alles
haar leven lang al, als daar brand had
uitgebroken moesten alle korpsen uit de
wijde omgeving komen blussen!!! Ik heb
de film ‘Dorp op drift’ gezien en hier van
genoten, was het nog maar zo dacht ik
bij mezelf. Ach ik kan nog zoveel opnoemen over die goeie ouwe tijd, sport in
beeld, nu kan je elke wedstrijd live zien.
In kleur nog wel! Ik rijd maar weer rustig
naar huis bijna alles is dicht, het is zaterdagavond, het dorp is uitgestorven...
(Naam bekend bij de redactie)
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NIEUWE JAARBEGELEIDING!
Gewicht
op

maat

Start
Tijd
Aantal bijeenkomsten
Kosten
Max. groepsgrootte:
Aanmelden tot

: woe 5 januari 2011
: 10.00 – 11.00 uur
: 20 (verspr. over een jaar)
: e 165,: 5 personen
: vrij 31 december

MEER INFORMATIE ELDERS IN DEZE LOV-UITGAVE OF OP DE WEBSITE: WWW.GEWICHTOPMAAT.NU

CV-installatie en -onderhoud
● Dakbedekkingen / dakgoten
● Sanitaire installaties
● Loodgieterswerkzaamheden
●

Consult op afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur
(Avonden in overleg)
Contactgegevens:
Karin De Kremer, 06-23550607, info@gewichtopmaat.nu
Nijverheidsweg 19, 1851 NW Heiloo

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

Gewicht op maat is aangesloten bij de BGN (Beroepsvereniging voor Gewichtsconsulenten Nederland)
waardoor de consulten (gedeeltelijk) vergoed worden door een aantal zorgverzekeraars.

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

TAICHI QIGONG
Laat door beweging, ademhaling,
visualisatie en bewustzijn
je energie stromen en vind
mentale en fysieke rust.



-H]HOI]LMQLQ6WLMO

Rust
Balans

3HUVRRQOLMNHNOHXUHQDQDO\VH
2QWGHNZHONHNOHXUHQMRXHHQ
PRRLH
SRVLWLHYHXLWVWUDOLQJJHYHQ
3HUVRRQOLMN6WLMODGYLHV
:RUGWEHZXVWYDQMRXZNOHGLQJ
NHX]H
+DDOKHWEHVWHXLWMH]HOI
6WLMOYROQDDUSHUVRRQOLMNVXFFHV

Ontspanning

DIERVOEDERS



ADMIRAAL



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

$QJHOD%HVVHOLQJ
.OHXUHQ&RQVXOHQWHHQ6W\OLVWH
7HO
LQIR#NOHXUHQVWLMOQO
ZZZNOHXUHQVWLMOQO

STROOIV OE R ME T INSE C TE N OF F RUIT
2,5kg € 3,75
V OE DE RP LANKE N E N HUISJ E S
vanaf € 19,50
C ARNIV OE R DIE P V RIE SV OE R V OOR HOND O F KAT
vanaf € 1,45





G

!DMINISTRATIE
3ERVICE
0EPPING

Vanaf januari weer trainingen
op dinsdagmiddag en woensdagavond in Limmen.
Informatie Ellen Gaillard (lid Taijiquan Nederland)
072-505 51 01, ellen.gaillard@quicknet.nl

DE schakel tussen
ondernemer en account

administratie opzetten - boekhoudkundige ondersteuning - debiteurenbeheer - crediteurenbeheer k/b/g mutaties - begrotingen - btw aangifte - opstellen
accountantdossier
periodieke
rapportages.
tel. 06 22 5484 49 of mail: jan@peppinglimmen.nl

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505-33-77
06-531 22 858
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

S T R OOI Z OU T

8kg € 4,50 - 25kg € 7,95
Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00-18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur / vrijdagavond open tot 20.00 uur

www.lov-krant.nl
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

6 dagen per week geopend

Lever bij ons uw lege cartridges
in om te laten vullen en bespaar zo
tot 80% op uw printkosten!
Ook voor toners van kopieerapparaat en laserprinter.
Bij iedere vulling krijgt u een stempeltje en een volle
kaart geeft recht op een gratis (zwarte) vulling.

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
il i f
l

Geen wachtlijsten, altijd dezelfde medewerkers

Wijkzorg in Limmen
Voor hulp bij het huishouden, verzorging of verpleging thuis bent u
bij ViVa! Zorggroep aan het juist adres. Een klein team enthousiaste
medewerkers staat voor u klaar. Wij hebben geen wachtlijsten en u
krijgt hulp van altijd dezelfde medewerkers.

Nieuw in Limmen
Massagepraktijk Delightful

ageprakt

eli

ghtf

u

l

D

ss

ijk

tPOUTQBOOJOHTNBTTBHF
tTQPSUNBTTBHF
tIZESPNBTTBHF
tBGTMBOLNBTTBHF
tIBNNBNNBTTBHF
tIPUTUPOFNBTTBHF
tIPUDIPDPMBUFNBTTBHF
tIPOJOHNBTTBHF

Ma

...Ze nemen gewoon
alle tijd voor een
heldere uitleg...

www.rotteveel.org

info@massagepraktijkdelightful.nl
www.massagepraktijkdelightful.nl
0PTUFS[JKXFH "9-JNNFO

Als u vragen heeft
t CFMEBOOBBS088 – 9958500
t LJKLPQXXXWJWB[PSHHSPFQOM
t PGNBBLUFFOBGTQSBBLNFUXJKLWFSQMFFHLVOEJHF,JUUZ7FSMBBOPG1JFUFS4DIPUTNBO
;JKLPNFOHSBBHCJKVUIVJTPNVBMMF
JOGPSNBUJFUFHFWFOEJFVOPEJHIFFGU

WIJKZORG LIMMEN
De Cameren
-BHF8FJEFJO-JNNFO

ViVa! Zorggroep
Kwaliteit van leven
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Een leven lang diëten?
Nee, dat is niet de bedoeling!! Eiwitdiëten, koolhydraatarm, no-fat, …
Allemaal leuk voor de korte termijn,
maar u kunt het niet op de lange
termijn volhouden. Meestal vliegen de kilo’s er best snel af, maar ze
vliegen er ook net zo snel weer aan.
Wat kan Gewicht op maat u bieden?
Voedingsadvies waar u echt iets aan
heeft! Een uitgebalanceerd dagmenu
bevat alle voedingsstoffen in de juiste verhoudingen.

nog niet echt een hongergevoel gehad. Wel lekkere trek, maar ik weet me
aardig in te houden”. “Ik ben weer helemaal met beide voeten op de grond
gezet toen ik afgelopen dinsdag bij je
was. Het is toch wel goed om dit met
een groepje te doen en ik ben ook blij
dat de anderen begrijpen hoe ik me
voel”. “Die Sinterklaastijd vind ik echt
moeilijk hoor. Gelukkig moest ik bij je
op de weegschaal, anders was ik echt
doorgeslagen”.

Om gedrag met betrekking tot eten
te veranderen, is tijd nodig. Daarom
ben ik in september begonnen met
de groepsbegeleiding ‘een jaar lang
begeleiding naar uw streefgewicht’.
Nu, na meer dan twee maanden is
iedereen flink afgevallen. De deelnemers zijn nog niet allemaal op hun
streefgewicht, maar daar hebben ze
dan nog bijna 10 maanden de tijd
voor. De eindstand wordt in september 2011 bekend gemaakt. De reacties
zijn veelbelovend: “Nooit geweten dat
ik nog zoveel brood en aardappelen
mocht eten!”. “Nee, ik heb eigenlijk

Ook in januari start ik weer een nieuwe jaargroep. Voor 20 bijeenkomsten
betaalt u € 165,-. Om de groep door te
kunnen laten gaan, zijn er minimaal 3
aanmeldingen nodig. Maximaal aantal personen is 5. Datum en tijd eerste
bijeenkomst: woensdag 5 januari 2011
om 10.00 uur. De overige bijeenkomsten worden in overleg met de groep
gemaakt. De eerste vijf weken zien
we elkaar wekelijks, vervolgens worden de afspraken met tussenpozen
van twee tot drie weken ingepland.
U kunt zich tot vrijdag 31 december
aanmelden.

Vanaf 1 januari 2011 ben ik iedere dag
te vinden op een nieuw adres: Nijverheidsweg 19 in Heiloo. Ook voor mensen uit Limmen is dat nagenoeg om
de hoek (bij de rotonde van de Texaco
naar rechts en dan meteen de eerste
weg weer naar links). Met 10 minuten
flink doorfietsen verbrandt u meteen
zo’n 120 kcal en dat is alvast mooi
meegenomen!
Naast groepsbegeleiding zijn individuele consults natuurlijk ook
mogelijk! Meer informatie via www.
gewichtopmaat.nu, info@gewichtopmaat.nu of via 06-23550607 (Karin
De Kremer).

Gewicht
op

maat

Een ereboog door de kinderen van Pierre en John Commandeur. Foto: Peter van Renen.

Erepoort voor Aannemingsbedrijf
N. Commandeur b.v.
De uitgebreide bedrijfsreportage in
deze krant omtrent het 50 jarig bedrijfsjubileum van Commandeur gaf
veel positieve reacties en felicitaties richting het bedrijf en de beide
broers die de dagelijkse leiding hebben.
Dat een dergelijk feest niet ongemerkt voorbij kan gaan was ook de
gedachte van de kinderen Comman-

deur. Van bouwmaterialen bouwden
zij als echte “bouwvakkers” een stellage boven de bedrijfstoegang aan
de Dusseldorperweg. Een ereboog
aan allen die bij het bedrijf betrokken
zijn was het resultaat. De foto geeft
aan hoe creatief de jongelui te werk
zijn gegaan. Commandeur is begonnen aan de volgende vijftig jaar, maar
laten we zeggen dat je elke tien jaar
zeker moet vieren!

Grote Postzegelveiling van de
Postzegelvereniging Noord-Holland

Taichi Qigong

Het is een veiling van belang: een
collectie losse postzegels maar ook
series, waaronder mooi klassiek
materiaal, tevens Davo-albums, insteekboeken, First Day Covers en
gefrankeerde brieven, dozen en naslagwerken, alles komt onder de hamer bij Postzegelvereniging NoordHolland die op 28 januari een grote
verkoop bij opbod organiseert in het
wijkcentrum De Oever, Amstelstraat
1 te Oudorp.

Volgens de gedachte van de traditionele Chinese gezondheidsfilosofie
creëer je hiermee evenwicht binnen je
eigen kleine natuur, maar ook met de
grote natuur om je heen. Wanneer je
energie in balans is, is de belangrijkste voorwaarde voor gezondheid aanwezig. Ervaar het door het te doen. In
januari starten op dinsdagmiddag en
woensdagavond weer nieuwe trainingen in Limmen. Voor meer informatie
Ellen Gaillard (lid Taijiquan Nederland),
072 – 505 51 01 of e-mail ellen.gaillard@quicknet.nl.

Bezichtigen van de kavels vanaf 18.00
uur; de veiling begint om 20.00 uur.
Behalve van Nederland en Overzee zijn er ook van diverse andere
landen zegels en albums. De toegang is
gratis en er is voldoende parkeergelegenheid. Verdere informatie en
kavellijst: www.postzegelverenigingnoordholland.nl.
Postzegels verzamelen
De Postzegelvereniging Noord-Holland bestaat bijna zes jaar en mag
zich elk jaar nog gelukkig prijzen met
een ledengroei, dit tegen de landelijke tendens in. Ik mocht een artikel
schrijven over postzegels waarop tulpen staan afgebeeld. Het toeval wilde
dat in het november nummer van het

een artikel geplaatst was over tulpen
als snijbloemen. Dit artikel vindt u
hieronder. Maar eerst een kaart uit
mijn eigen verzameling (afb.1). Dit is
een kaart van J. Schermer & Zoon, verzonden op 27 mei 1916 aan hun klant
in Zweden. Navraag bij de vereniging
Oud Limmen leert dat J. Schermer, de
eerste tulpenkweker uit Limmen was,
en zijn bedrijf aan de Westerweg had.
TULPEN ALS SNIJBLOEM
Het lijkt zo gewoon, vanaf december
een bosje tulpen kopen, maar daar
komt nog heel wat bij kijken. Vanaf
halverwege de vorige eeuw werd via
onderzoek duidelijk, dat het mogelijk
is om tulpen voor de kerst (2) in bloei

de helft van de in juli gerooide tulpen
voor de ‘broeierij’ gebruikt. Voor de
zeer vroege bloei gebruikt men zelfs
tulpen die in Frankrijk geteeld zijn
(4). Deze worden eerder gerooid en

bileumdagen’ zoals Valentijnsdag en
Russische vrouwendag (6), met veel
vraag en dus veelal hogere prijzen. Een
bosje tulpen verpakt in een krant (7),
ziet men niet meer, de tulpen zitten

Afbeelding 4

Afbeelding 7

zijn dus ‘vroeger’ zodat men eerder
de temperatuurbehandeling (preparatie) kan geven. Dit gebeurt praktisch
altijd bij gespecialiseerde bedrijven.
In West-Friesland, centrum van de
kleibollenteelt, treft men de grootste tulpenbroeiers aan en dat is geen
wonder; tulpen geteeld op de WestFriese kleigrond geven in de ‘broeierij’
de beste resultaten.

verpakt in folie, al dan niet met kleurenopdruk of prijsetiket. Ook bosjes
gemengde tulpen worden aangeboden en er worden tulpen verwerkt in
bloemstukken en trouwboeketten.
Met een simpel bosje tulpen tover je
zelfs bij een vorstin een lach op het
gezicht (8).

Afbeelding 2

Afbeelding 5
dubbele tulp Monte Carlo een prominente plaats inneemt. Natuurlijk
probeert men te profiteren van ‘ju-

Afbeelding 3
Afbeelding 1: De kaart komt uit 1916 van
een bollenkweker uit Limmen. De Duitse
benaming is bloembollen fokker.
maandblad van de Nederlandse vereniging voor Thematische Filatelie

eigenlijk gestart om klachten over
niet-bloeiende bollen in Amerikaanse
Staten, waar de temperatuur niet onder 10 °C komt, op te lossen. Het resultaat bleek van grote betekenis voor
het bollenvak. Thans wordt ongeveer

Paranormaal is heel normaal
Wegens groot succes van vorige jaar
heeft VREDEBURG (bovenzaal) wederom Truus Knijn vastgelegd en wel
op maandag 24 januari 2011.
Het begint om 20.00 uur, zaal open
19.30 uur. Entree € 5,- per persoon incl.
kopje koffie/thee. De toegangskaar-

ten kunt u afhalen bij Ria Admiraal
Dampegheestlaan 1 of Dorien Kerssens Molenweg 41. Heeft U interesse
dan kunt u een foto van een overledene meenemen.
Vredeburg Limmen wenst u tevens
prettige feestdagen en een feestelijk
2011.

Afbeelding 6

Kleur in kleding
gebruiken om te
communiceren
Er zijn kleuren die je een mooie, gezonde uitstraling geven. Maak je
unieke persoonlijkheid zichtbaar
door de juiste kleding te dragen die
je elke dag doen flatteren.

Een groot deel van de snijtulpen vindt
via de veiling (5) zijn weg, waarbij de

te trekken. Essentieel bleek een temperatuurbehandeling na het rooien,
waarbij met warmte de bloemaanleg
gestimuleerd wordt, gevolgd door negen weken 5 °C (3). Het onderzoek was

Laat door beweging, ademhaling,
visualisatie en bewustzijn je energie
stromen en vind mentale en fysieke
rust.

Afbeelding 8
Artikel ‘Tulpen als snijbloemen’ door
G. Mosselman met toestemming overgenomen uit Thema, Tijdschrift voor
thematische filatelie, jaargang 23, november 2010. Mocht u interesse hebben in het verzamelen en/of lid willen
worden van onze vereniging, kijk dan
op de website www.postzegelverenigingnoordholland.nl of bel of e-mail
mij hansruiter1@quicknet.nl (eventueel 06 2041 8001)

Door de juiste kleur en kledingstijl te
dragen, straal je uit wie je bent. Dat
kan succesvol zijn voor jouw werkzaamheden of sollicitatie en in het
dagelijks leven. Jouw uiterlijk is immers het eerste wat mensen zien
en het laatste wat ze van je vergeten. Lees nog meer op de site: www.
kleurenstijl.nl. Zoals workshops en
een persoonlijke analyse. Ook is er
een webshop met stijlvolle design
tassen, laptop tassen, notepads en
agenda’s www.tastoo.nl. Neem gerust een kijkje op onze site en laat je
verrassen door de mooie vormgeving,
waar gelet is op detail. Alle producten
komen rechtstreeks bij de ontwerpster vandaan. Zonnige groet, Angela
Dingerdis-Besseling

LINEDANCE TE LIMMEN
21 December de laatste Dansavond in 2010. In de Burgerij te Limmen.
Dansen kunnen aangevraagd worden.
We hopen weer op een heel gezellig avondje (met hapjes).
Entreekosten: 5 Euro voor de dansers en 3 Euro voor kijkers.
Dansers die eerder gedanst hebben kom weer eens kijken.
Verder wens ik een Ieder Vrolijke Kerstdagen en een Gezond Nieuw Dansjaar toe.
Annie Beentjes Voor inlichtingen 0725052823
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Valkering Beveiliging en
NVD beveiligingsgroep een
begrip in Noord-Holland
Ruim 30 jaar ervaring
In 1979, hetzelfde jaar dat de eerste Europese verkiezingen werden gehouden en Sony de allereerste Walkman op de markt bracht, ging in Limmen Valkering Beveiliging van start. De visie
van oprichter Bert Valkering dat beveiliging steeds belangrijker zou worden, bleek in alle opzichten juist. Het daaropvolgende jaar werd namelijk het oorspronkelijke dienstenpakket van
bouwkundige beveiliging al overschaduwd door het nieuwe aanbod van elektronische beveiligingssystemen. Valkering Beveiliging concentreerde zich op beveiligingsinstallaties, waarbij
de nieuwste ontwikkelingen op de voet werden gevolgd. Door de grote technische knowhow
en uitstekende dienstverlening groeide Valkering uit tot een begrip in Noord-Holland. De jaren
daarna zette de groei zich voort, waarbij steeds meer particulieren, bedrijven, maar ook gemeenten de weg naar Limmen vonden. Daarbij nam het aantal medewerkers geleidelijk toe tot
zeven, waarvan de meesten meer dan 10 jaar in dienst zijn.
In 2000 werd Valkering Beveiliging een volledige dochteronderneming van de NVD Beveiligingsgroep. Daarmee is ons dienstenpakket uitgebreid en de kwaliteit van onze dienstverlening nogmaals verder toegenomen. Samen met NVD Beveiligingsgroep bieden wij u een in alle opzichten
volledige dienstverlening op beveiligingsgebied.
Valkering Beveiliging:
“De ﬂexibiliteit van een kleine onderneming met de continuïteit van een grote organisatie”
Bovenstaande tekst staat op de zeer uitgebreide en uiterst informatieve, goed leesbare, website
van Valkering Beveiliging. Het geeft uitstekende informatie voor zowel bedrijven als particulieren. Een echt professioneel opgezette website. Zie: www.valkeringbeveiliging.nl
Een reden voor de redactie van de LOV krant om in gesprek te gaan met het bedrijf. Wij troffen bij
ons bezoek de oprichter van het bedrijf Bert Valkering (58 jaar) en zijn rechterhand-opvolger Rob
Bloedjes (33 jaar). Wij waren op een ijskoude eerste december dag in het niet direct opvallende
bedrijfspand aan de Middenweg 44 in Limmen, waar we met elkaar een kopje kofﬁe dronken
en de verhalen uit de mond van Bert Valkering direct opgetekend konden worden. Enthousiast
vertelde hij over de beginjaren en hoe het allemaal begonnen was. Ook spraken we over zijn
hobbies muziek maken en Sinterklaas zijn wat hij gemeenschappelijk heeft met de schrijver
van dit artikel. Gesprekstof voldoende om een pagina in deze LOV krant te vullen. Wij stelden de
volgende vragen aan Bert en Rob.
Zou Bert iets kunnen vertellen over zijn achtergrond en opleiding en hoe kom je nu in het vak beveiliging terecht?
Zoals de naam Valkering al doet vermoeden, kom ik uit een familie van bloembollenkwekers. Na mijn
opleiding MTS Elektrotechniek ben ik gaan werken bij Expert De Graaf in Castricum als elektriciën, waar
ik alles leerde over het aanleggen van huisinstallaties. Hier heb ik twee jaar met veel plezier gewerkt.
Ik wilde ook iets leren van de radio en TV techniek en kwam zo in contact met Oudejans aan de Torenstraat. Dit bedrijf bestaat echter niet meer. Hier heb ik ook twee jaar met plezier gewerkt. Hierna heb ik
nog een jaar gewerkt bij Zonal b.v. waar ik verantwoordelijk was voor de techniek in de caravans. Dit
was toch niet wat ik zocht.
Ben je direct begonnen met beveiligingsinstallaties of lag het accent in de beginjaren op andere
zaken van veiligheid?
Bij de buren van mijn zus in Bergen werd in 1979 ingebroken en mijn zwager opperde het idee om sloten
en grendels te gaan aanbrengen in woningen etc. en voor mij zelf te beginnen. Dit bleek een goed advies en had hier druk werk in, gesteund door mijn vrouw, die de administratie en de telefoon voor haar
rekening nam.
Tegenwoordig is alles digitaal, hoe ging dat dan bij de aanleg van je eerste echte installatie?
Ongeveer een jaar later ging ik mij in de elektronische beveiligingsinstallaties verdiepen en dit werd
later de belangrijkste afdeling. De eerste alarmcentrale was een simpele 2 groepencentrale. Hier viel
niets in te programmeren. Later kwamen alarmcentrales die je op afstand per telefoon via een modem
kon programmeren.
Wat zijn de grootste verschillen tussen toen en nu?
In het begin van de elektronische beveiligingsinstallaties moest je overal naar toe om iets te veranderen
of een storing op te lossen. Tegenwoordig kan je veel via up- en downloaden aanpassen.
Heb je in de loop der jaren een toename gezien in de criminaliteit? Heeft het accent zich ook verlegd
van particulier naar bedrijf?
De criminaliteit is m.i. niet hoger, maar wél harder. Ook is de manier van inbreken anders. Vroeger
kwam men nog niet via een dakkapel binnen, maar dat wordt steeds meer het geval. De bedrijven zijn
meestal wel goed beveiligd en dan gaat de cimineel vaker richting particulier. Kijk alleen maar naar het
aantal overvallen bij particulieren. Ik adviseer de particulieren daarom ook, als men ‘s avonds niet meer
weg gaat, om de installatie in te schakelen. In dat geval dus alleen de schilbeveiliging.
Doet Valkering Beveiliging/NVD alleen inbraakbeveiligingen of richten jullie je ook op b.v. toegangscontrole van bedrijven, registreren van bezoekers, waarneming d.m.v. camera’s op (industrie) terreinen, nabij stadions e.d.?
Valkering Beveiliging levert elektronische inbraaksbeveilgings- en brandmeldinstallaties, toegangscontrole en camera observatiesystemen. Wij zijn dan ook BORG gecertiﬁceerd voor inbraak- en brandmeldinstallaties. De NVD Beveiligingen heeft naast deze taken ook een bouwkundige afdeling, een
particuliere meldkamer, surveillance- en bewakingsdiensten. Kortom Valkering Beveiliging en de NVD
Beveiligingen kunnen alles leveren op het gebied van beveiliging.
Is Nederland vooruitstrevend op het gebied van beveiliging van personenverkeer en goederen? Worden er veel nieuwe uitvindingen gedaan?
M.i. steekt Nederland niet boven de andere landen uit. Het enige wat veel aan verandering onderhevig
is, zijn camera observatiesystemen. De camera’s worden voortdurend beter alsook de opslag van de
beelden. Ook gaat in de nabije toekomst het meest via de kabel, de KPN lijntjes verdwijnen.
Blijft het een strijd tussen goed en slecht? Met andere woorden, wat je vandaag uitvindt ligt morgen
al op de bureau’s van de georganiseerde misdaad?

Bert Valkering, trots als een pauw, twee jaar na het begin van het bedrijf in 1979.

De criminaliteit zal zich altijd op de hoogte blijven houden van de beveiligingsprodukten. Je kan als
particulier bij iedere leverancier terecht voor informatie over de produkten.
Het bedrijf is op een bepaald moment overgenomen door NVD. Is dat een keuze geweest om de toekomst veilig te stellen, of was het aangaan van een verbinding met een grote speler op de markt een
must om te overleven?
Dit is een bewuste keuze geweest om de toekomst voor het bedrijf veilig te stellen. Je komt op een
moment op een leeftijd dat je iets kan gaan mankeren. Onze kinderen hebben een andere opleiding
gedaan en kozen dus niet voor het bedrijf. Dan ga je op zoek naar een bedrijf die dezelfde cultuur heeft
als de onze. Er zijn diverse bedrijven binnen geweest, die ons bedrijf graag wilden overnemen, echter
mijn vrouw en ik hadden daar een ander idee over. Het gerucht dat een bedrijf ter overname wordt aangeboden gaat heel snel en zo kwam de NVD bij ons binnen. Wij deden al jaren zaken met de NVD en die
wilde ons bedrijf graag doorzetten.
Is de keuze goed geweest voor beide partijen?
De keuze is zeer goed geweest. De NVD is een sociaal bedrijf en heeft veel aandacht voor de medewerkers. De NVD heeft mij 10 jaar de vrijheid gegeven om de ingeslagen weg te continueren en dat vertrouwen heb ik dan ook niet geschaad. Valkering Beveiliging gaat nog steeds in opgaande lijn. Tevens is
de NVD bezig met een nieuwe manier van beveiliging in combinatie met meldkamer onder de naam
WOONVEILIG.
Bert, in het begin zei je dat december 2010 je laatste maand is. Draag je met een gerust hart de zaken
over aan Rob en de overige medewerkers?
Rob is al 15 jaar werkzaam bij Valkering Beveiliging en kent de klappen van de zweep. Rob heeft drie jaar
de tijd gehad om mijn werk over te nemen en dat doet hij perfekt.
Dan komt er voor Bert straks een “zee van vrije tijd”. Ben je niet bang om in een zwart gat te vallen?
Hoe ga die vrije tijd invullen?
Ik ben vanaf mijn 18-de tot mijn 38-ste jaar aktief geweest in de muziek met een Trio voor bruiloften
en partijen. Toen ik het met mijn bedrijf te druk kreeg ben ik gestopt met muziek maken. Dit pak ik nu
weer een beetje op en begeleid thans op het keyboard het dameskoor “ de Limbeats” .Tevens houden
mijn vrouw en ik van ﬁetsen, dus wij vermaken ons wel. Ook ga ik het kantoor, dat straks leeg komt
als het bedrijf gaat verhuizen, inrichten als muziekstudio voor het maken en opnemen van muziek en
monteren van video- en fotoreportages.
Wat is dan voor jou Rob, de grootste uitdaging voor 2011 wanneer Bert terugtreedt?
In 2011 gaat het bedrijf verhuizen naar een nieuw bedrijfspand aan de Droogmakerij in Heiloo, dat is
voor mij en mijn collegae een hele uitdaging.
De jeugd heeft de toekomst. Wat is de gemiddelde leeftijd van jullie medewerkers binnen Valkering
Beveiliging? En hebben zij allemaal al een lange staat van dienst zoals jij die hier nu 15 jaar bent?
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 35 jaar. Er is nog een medewerker 14 in dienst, een van 12
jaar en nog een van 8, van 3 en van 2 jaar.
Zijn er voor jullie bedrijfstak speciale opleidingen in de MBO, of doen jullie zelf aan opleidingstrajecten?
Een ieder die bij ons in dienst komt, dient het diploma MBV (monteur beveiliging) te behalen. Verder zal
de aspirant medewerker het vak in de praktijk bijgebracht worden. Het is een vak dat je in de praktijk
moet leren, dit kun je niet uit een boekje halen. Er wordt veel van je creativiteit verlangd.
Wat is de grootste opdracht geweest die jullie hebben uitgevoerd?
De grootste opdracht is geweest 47 scholen voor de gemeente Alkmaar en een uitgebreide inbraaksignalerings- en brandmeldinstallatie t.b.v. De Holle Bolle Boom in Tuitjenhorn.
Hoe ligt de verdeling tussen privé panden en bedrijfspanden beveiligen?
Die verdeling is ongeveer half om half.
Gaan alle (inbraak)meldingen rechtstreeks naar een centrale meldkamer en wat gebeurt er daarna?
Niet alle installaties worden op de meldkamer aangesloten. Er zijn ook installaties met alleen luid
alarm en installaties die via een aparte spraakkiezer naar privénummers bellen.
Als er een inbraakmelding op de meldkamer binnenkomt, belt de centralist naar de politie en dirigeert
deze naar het betreffende pand. Tevens worden er waarschuwingsadressen gebeld, die met een sleutel
van het pand ter plaatse dienen te komen. Ook is het mogelijk om de surveillancedienst van de NVD er
op af te sturen. Op die manier wordt de politie ontlast.
Hoe groot is jullie werkgebied? Is dat beperkt tot Noord Holland of reikt dat door de fusie met NVD
veel verder?
Ons werkgebied betreft Den Helder tot en met Amsterdam met nog wat uitschieters naar het zuiden.
De NVD heeft ook dochterbedrijven in Zuidholland, waarvan er enkele voor opdrachtgevers werken die
landelijk ﬁlialen hebben.
Bestaat er een keurmerk voor jullie bedrijfstak? Wat is daar het voordeel van?
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Het keurmerk voor onze bedrijfstak is de BORG en het uitvoerende orgaan is het NCP. Het voordeel hiervan is, dat je geen wildgroei krijgt in de beveiligingsmarkt. Iemand die een NCP erkend BORG bedrijf in
huis haalt, kan ervan uitgaan, dat dit bedrijf een installatie aanbrengt conform de richtlijnen van het
NCP. Het NCP erkende BORG bedrijf wordt ook jaarlijks aan een inspectie onderworpen door b.v. een
medewerker van de KEMA. Er worden dan onder meer enkele installaties gecontroleerd.
Als je spreekt over een particuliere beveiligingsinstallatie, oftewel een woonhuis, aan welke investering moet je dan denken?
Dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte van de woning. De prijs voor een eengezinswoning bedraagt
met een draadloze installatie ongeveer € 1.350,00. Een grotere woning zal natuurlijk duurder zijn.
Bedrijfspanden is uiteraard maatwerk. Hoe werf je nieuwe klanten en hoe overtuig je ze van het nut
(en de noodzaak) van een adequate beveiliging op maat?
De meeste klanten komen via bestaande klanten bij ons terecht. Iedere ondernemer weet dat als je een
nieuw pand bouwt, er een goede elektronische inbraaksignaleringsinstallatie nodig is. Het is algemeen
bekend, dat er vaak tijdens de bouw complete keukens of verwarmingsketels gestolen worden. Dus als
wij uitgenodigd worden voor een offerte hoef je de klant dan ook niet te overtuigen van het nut van een
installatie. Er zijn echter ook klanten die volgens de richtlijnen beveiligd willen worden overeenkomstig
de risico analyse, omdat het nu eenmaal een eis is van de verzekering. Maar je kan ook nog een stapje
verder gaan door de passief infrarooddetectoren uit te voeren in “anti mask”. Dit is om te voorkomen
dat iemand een detector afplakt. Dit gebeurt vaak in winkels en voor iets meer geld voorkom je zoiets.
Waarom steekt Valkering Beveiliging/NVD, kwalitatief en betrouwbaar, boven andere aanbieders
uit?
Ik zeg niet dat wij boven andere aanbieders uitsteken, maar wij streven er wél naar om steeds goede
kwaliteit te bieden en ook de service staat bij ons hoog in het vaandel. Ook onze garantie is erg soepel.
Is jullie bedrijfstak nog groeiende, of stagneert deze momenteel ook doordat er betrekkelijk weinig
gebouwd wordt?
Het aantal inbraaksignaleringsinstallaties groeit licht, maar de groei zit voornamelijk in de brandmeld- en de camerabewakinginstallaties. Zo’n 8 jaar geleden zag ik al een bepaalde verzadiging in de
elektronische installaties en een aantrekkende markt op het gebied van brandmeldinstallaties. Drie
medewerkers hebben dan ook cursussen gevolgd voor “het installeren van brandmeldinstallaties”, “het
onderhouden van brandmeldinstallaties” en “het projecteren van brandmeldinstallaties” Vol trots mogen wij ons dan ook op papier een branddetectiebedrijf noemen.

Valkering
Beveiliging

Een deel van het huidige, moderne wagenpark.

Bert doet een stapje terug, tijd voor leuke dingen samen met zijn vrouw Ellen. Rob en de overige
medewerkers gaan door op de ingeslagen weg. Een bewezen succesformule in een “no nonsense”
bedrijf. Wellicht is dat typerend voor Noord-Holland, met beide benen op de grond blijven staan en
de dingen doen en nakomen die je de klanten toezegt en waarvoor de klant ook bereid is te betalen.
Sinterklaas is inmiddels het land uit, dus ook voor Bert iets rustiger geworden, de kleding is gereinigd en opgeborgen tot november 2011. Tijd voor meer muziek dan maar? Succes in het mooie nieuwe
pand aan de Droogmakerij, gelegen in Boekelermeer Zuid 3, parallel aan de Kanaalweg in Heiloo.
Kees G. Kroone

Wij wensen u fijne feestdagen
en een voorspoedig 2011

Middenweg 44
1906 AR Limmen
Tel. 072 - 505 23 77
Fax 072 - 505 31 78
E-mail: info@valkeringbeveiliging.nl
www.valkeringbeveiliging.nl
“Helderheid en continuïteit, dat is fijn.”

Nieuw: Wijkzorg in
Castricum en Limmen
“Zullen we beginnen?” De 89-jarige mevrouw Tuijn laat er geen gras over groeien. Ze wordt geïnterviewd over wijkzorg,
en wat haar betreft komen we direct ter zake.

In haar prachtige aanleunwoning in
Limmen kreeg mevrouw Tuijn tot voor
kort dagelijks zorg van ViVa! Zorggroep: hulp bij het aantrekken van de
kousen en het druppelen van de ogen.
“Ik zag bij die dagelijkse zorg veel
verschillende gezichten, maar nam
het zoals het kwam,” aldus mevrouw
Tuijn. Dat is sinds ViVa! Zorggroep
wijkzorg introduceerde een stuk verbeterd. “Ik weet nu waar ik aan toe
ben. Pieter, Marion en Lida vormen
een team en een van hen komt bij
mij. Ik weet wie er komt en hoe laat
ongeveer. En als het later wordt, dan
bellen ze me eventjes. Helderheid en
continuïteit, dat is fijn.” Sinds ze is
gevallen met de fiets heeft mevrouw
Tuijn tijdelijk aanzienlijk meer hulp
nodig. Ook dat nemen Pieter, Marion
en Lida voor hun rekening: helpen bij
het opstaan, douchen en de stoma
van mevrouw Tuijn verzorgen. Dankzij
hen en fantastische mantelzorg door
haar kinderen kan mevrouw Tuijn in
haar eigen appartement blijven wonen. “En ik hoop snel weer in mijn
oude ritme te komen. Mijn pols is
nu nog ‘een prutje’, maar het gaat al
langzaamaan beter.”
Pieter en Marion leggen uit dat zij samen met Lida een zelfsturend team
vormen. Met elkaar verzorgen zij
veertien mensen in Limmen. “Wij zijn
er echt op vooruit gegaan,” zo laten ze

weten. “We hebben meer zelfstandigheid en dat is heel prettig. Bovendien
hebben we directer contact met onze
cliënten en met andere hulpverleners,
zoals huisartsen. Mevrouw Tuijn regelt het nog allemaal zelf, maar als ze
dat niet zou kunnen, regelen wij ook
een fysiotherapeut, een ergotherapeut, de medicatie, het contact met
de huisarts en bijvoorbeeld maaltijden. En wijkzorg is ook efficiënter: we
kennen onze cliënten en er gaat dus
geen tijd verloren aan kennismaken,
spulletjes zoeken, enzovoorts.
We werken ‘s ochtends tot circa 13.00
uur en beginnen dan rond 18.00 uur
weer. Als we meer cliënten zouden
hebben, zouden we de hele dag beschikbaar kunnen zijn. Fijner voor
onze cliënten en prettiger voor ons.
Dan kunnen we ook de telefonische
bereikbaarheid tussen de middag
verbeteren, waarover mevrouw Tuijn
terecht klaagt. Maar we zijn net gestart, dus dat komt goed. Regelmatig
bespreken we onze ervaringen en passen weer het een en ander aan. Dat
van die telefoon gaan we direct vanmiddag bespreken.”
Wilt u meer weten over wijkzorg?
Neem dan contact op met wijkzorg
Castricum/Limmen van ViVa! Zorggroep, telefoon 088-9958500
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Ondernemers laten
besparing op AOV liggen!
56% van de Nederlandse ondernemers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten. De premie hiervoor bedraagt al snel € 300,00 per
maand en wordt hoger naarmate men ouder wordt. Door veel ondernemers
wordt de AOV dan ook als één van de duurste verzekeringen ervaren.
BESPAREN OP AOV
QBENEFITS speelt hierop in en biedt een
AOV van verschillende verzekeraars met
een collectief tarief. Hierdoor is de premie
al snel zo’n 35% lager volgens de heer
Piepers van QBENEFITS. In het verleden
hebben de meeste ondernemers verschillende offertes aangevraagd en een individuele AOV afgesloten. De tarieven van
deze individuele verzekeringen zijn veelal
te hoog.
OVERSLUITEN NAAR EEN COLLECTIVITEIT
Klanten van QBENEFITS besparen jaarlijkse honderden euro’s wanneer de AOV
wordt ondergebracht in een collectiviteit.
Momenteel adviseert QBENEFITS een collectieve AOV van drie grote verzekeraars.
Een AOV bij één van deze verzekeraars
kan direct binnen de collectiviteit worden
geplaatst met een premiebesparing als
gevolg. Wanneer de huidige verzekering
bij een andere verzekeraar loopt, begeleidt QBENEFITS het traject om de AOV
over te sluiten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een kort vragenformulier over
de gezondheid en werkzaamheden van
de ondernemer.
WAAROM EEN AOV?
Wanneer een ondernemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, heeft
dat meestal gevolgen voorr het inkomen.
In tegenstelling tot arbeidsongeschikte
geschikte
werknemers, heeft de overheid voor
or ondernemers geen voorzieningen getroffen.
en.
Om het verlies van inkomen na arbeids-ongeschiktheid op te vangen, is het raadzaam om een AOV af te sluiten. Uit cijfers
blijkt dat 1 op de 10 ondernemers (tijdelijk)
arbeidsongeschikt raakt, waardoor een
AOV erg belangrijk is.
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
Ondernemers kunnen bij de meeste verzekeraars maximaal 80% van hun gemiddelde inkomen over de afgelopen drie
jaar verzekeren. Vaak is een lager verzekerd bedrag al ruim voldoende. Binnen de
verzekering dienen naast het bepalen van
het verzekerd bedrag,
keuag, de volgende
volg
zes te worden gemaakt:
maakt:
• Vaststelling van de eigen risico peri
periode.
Hoe langer het eigen risico, hoe lager
lage
de premie.
• Gelijkblijvende of geïndexeerde
eïndexeerde uitkering.
• Tot welke leeftijd de uitkering
g dient te lopen na arbeidsongeschiktheid.
• Hoe arbeidsongeschiktheid wordt vasteigen begesteld. Aan de hand van het ei
eandere
roep of rekening houdend met an

beroepen die de ondernemer nog kan
uitoefenen.
• Vanaf welk arbeidsongeschiktheidspercentage een uitkering dient in te gaan.
Naast de volledige AOV zijn er verschillende producten op de markt die alleen
als gevolg van een ongeval of ernstige
aandoening een uitkering verstrekken. Bij
dergelijke producten dient een ondernemer zich goed te realiseren dat er maar
een beperkte dekking is.
FISCALE REGELS AOV
De premie die een ondernemer voor de
AOV betaalt is onder voorwaarden ﬁscaal
aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De
Belastingdienst beschouwt de AOV premie
als uitgave ten behoeve van inkomensvoorziening. Hierdoor kan de premie in
mindering worden gebracht op het inkomen uit werk en woning (box 1), waardoor
het belastingvoordeel kan oplopen tot
52%. Bij een AOV premie van € 2.000,00
en belaste jaarwinst € 40.000,00, dient
er over € 38.000,00 belasting te worden
betaald. Over de € 2.000,00 AOV premie
hoeft geen 42% belasting te worden betaald, wat een voordeel van € 840,00 oplevert. De uitkeringen uit een AOV zijn wel
belast met inkomstenbelasting.
GEEN PROVISIE
Naast een collectiviteitskorting worden
do
AOV’s door
QBENEFITS zonder provisie
aangebode Hierdoor kunnen de preaangeboden.
o
mies verder omlaag.
Voor het adviestraject
QBENEF
stuurt QBENEFITS
een eenmalige factuur.
Daarnaast word
wordt er jaarlijks een bedrag in
rekening gebrac
gebracht voor het beheer en tusov de verzekering.
sentijds advies over
PECIAAL TARIEF VOOR
V
SPECIAAL
UDERE ONDERNEMERS
ONDERN
OUDERE
Voor
ondernemers heeft QBENEor oudere onde
FITSS een AOV met een speciaal tarief. In
tegenstelling
genstelling tot de AOV premies die voor
oudere
ondernemers op een hoog niveau
dere onderneme
blijven,
een AOV waarvan
jven, biedt QBENEFITS
QBEN
de
e premie na 53 jaar
ja ieder jaar goedkoper
wordt. Dit tarief is geheel nieuw in de Nederlandse markt en voor oudere ondernemers zeer aantrekkelijk.
aantre
OFFERTE AANV
AANVRAGEN
Indien
en u een vrijblijvend voorstel wilt ontvangen,
op
va
, kunt
ku u een offerte aanvragen
aanvr
het o
ondernemersdeel van
an www.qbeneﬁ
www.qbene ts.
nl. Wilt u een scan van
an uw huidige verzever
kering,
kering
g, dan kunt u een kopie
kop
pie van de polis
p
po
mailen naar info@qbeneﬁts.nl o.v.v. AOV
A
actie. Uiteraard kunt u ook bellen op
o telefoonnummer 072-850 1304.

OVERIGE DIENSTEN QBENEFITS
QBENEFITS adviseert ondernemers en
werkgevers op het gebied van inkomensrisico’s, werkgeversverplichtingen en arbeidsvoorwaarden. Naast collectieve aanbiedingen voor ondernemers, ondersteunt
QBENEFITS ondernemers met een aantal
speciﬁeke diensten:
• Adviesrapport over het WGA eigen risicodragerschap op www.wgaprivatisering.nl
• Verzuimanalyse en advies om door een
actieve aanpak het ziekteverzuim omlaag te krijgen.
• Pensioenscan om de kosten binnen

pensioenregelingen transparant te maken en te verlagen.
• Ondersteuning bij de invoering van het
ﬁetsplan en bedrijfsﬁtness binnen de
werkkostenregeling.
• Intranet voor werknemers dat speciaal
op maat wordt gemaakt om arbeidsvoorwaarden te verbeteren en te communiceren.
• Collectieve wagenparken waarin een
collectiviteitskorting wordt gegeven en
alle provisie wordt ingebouwd. Daarbij
wordt minimaal één keer per jaar het
tarief en voorwaarden gecontroleerd op
verbeteringen.

Postbus 25, 1906 ZG Limmen | Rijksweg 132, Limmen
T 072 850 13 04 | F 072 850 26 70
info@qbeneﬁts.nl | www.qbeneﬁts.nl
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Kerst bij Forte Kinderopvang Nu aanmelden voor
Expositie Limmen
in Limmen
In deze donkere dagen voor kerst
maken de kinderen van de vestigingen van Forte Kinderopvang in Limmen zich op voor een heerlijke, maar
vooral ook creatieve en sportieve
kerst. BSO Het Avontuur, kinderdagverblijf Eigen Wijs en peuterspeelzaal Klein Duimpje zullen dit jaar
weer uitgebreid kerst vieren.

Kinderdagverblijf Eigen Wijs viert
kerst aan de Lage Weide. Het pand zal
mooi versierd worden met veel lichtjes en een kerstboom. Overal in het
gebouw zullen de zelfgemaakte kerstknutsels van de kinderen opgehangen
worden. Ook zullen er, samen met
de kinderen, lekkere kerstkoekjes gebakken worden. Op de dag voor kerst
wordt er traditiegetrouw met alle kinderen samen gegeten in de nieuwe
grote hal. Op het menu zal een heerlijk kerstbrood, tulband en nog vele
andere kerstlekkernijen staan. En ook
voor de ouders is er wat lekkers bij de
koffie.

Bij BSO Het Avontuur zijn er voor de
kinderen in de kerstvakantie diverse
activiteiten gepland. Zo zullen de
kinderen een sportdag hebben en
uitstapjes naar het bos maken. Maar
ook zullen er kerststukjes worden
gemaakt, waarbij de kaars ook zelf
gemaakt zal worden. Bovendien zullen de BSO kinderen zich bezig gaan
houden met het bakken van overheerlijke lekkernijen zoals appelflappen. Naast de geplande activiteiten
is er ook ruimte om de tijd naar eigen
wens in te vullen: de pedagogisch
medewerkers helpen de kinderen met
het uitwerken van hun ideeën zodat
de kerstvakantie met “vet coole” activiteiten gevuld kan worden!

mige kerstliedjes op de achtergrond.
Kinderen, ouders en medewerkers
van Forte Kinderopvang hopen op
een fantastisch en zeer geslaagd
kerstfeest!

Na twee jaar een succesvol oud en
nieuw feest te hebben gevierd in
Limmen komt er dit jaar weer een

spectaculair feest in de Burgerij. Het
is een openbaar feest voor iedereen
boven de zestien jaar, zodat de Lim-
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LIMMEN - Het duurt nog even, maar
u kunt zich weer opgeven voor Limmen Creatief en Artistiek. Deze vindt
plaats in boerderij “De VREDEBURG”.
Dusseldorperweg 64 in Limmen. Dit
jaar vindt de EXPOSITIE plaats op
12 en 13 maart 2011. Gratis entree.
De tentoonstelling is beide dagen te
bezichtigen van 11.00 tot 17.00 uur.
Deze zeer gevarieerde ‘kunstmarkt’
geeft u een kijkje in de artistieke wereld, van hobbyisten en kunstenaars
uit Limmen, en omgeving. Bent u
creatief, en vindt u het leuk om uw
werk te exposeren, dan is dit de gelegenheid om anderen van uw talent te
laten genieten. Als u schildert, tekent
of beelden maakt, fotografeert, in
welke vorm dan ook. U bent van harte
welkom. Tevens is er ook de gelegen-

En ook Peuterspeelzaal Klein Duimpje
laat de gezellige kersttijd niet zomaar
aan zich voorbij gaan. Ook daar zullen de kinderen hun creativiteit kwijt
kunnen in zelfgemaakte kerstversieringen. Bovendien zullen er bij Klein
Duimpje veel muziek en lichtjes te
vinden zijn. In de laatste week voor de
kerstvakantie gaan de peuters gezellig rond de kerstboom zitten en wordt
er een kerstcakeje gegeten met stem-

Oud en nieuw feest
voor jonge Limmers!

Creatief En Artistiek
heid, om uw werk te koop aan te bieden! Dit jaar hebben wij de beneden
verdieping omgetoverd met geheel
nieuwe exposanten. Zo is er o.a een
foto- team aanwezig en kunt u met
uw kinderen of familie een prachtige
fotosessie laten maken. Op de zondag
zal er live muziek aanwezig zijn. Er is
dus genoeg te zien en te beleven voor
iedereen op de expositie.
De kosten voor deelnamen aan de Expositie zijn € 25,-.
Voor inlichtingen, en opgave voor
deze EXPOSITIE, kunt zich aanmelden
tot 15 februari 2011. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij onderstaande
personen. willy-min@hotmail.com
of a.wopereis@quicknet.nl of bellen
met Mevr. W.Calf 072-5333612.

merjeugd met oud en nieuw in Limmen kan blijven. De Burgerij is helemaal omgetoverd en het thema is
Dirty Disney! Je word de hele avond
voorzien van hapjes en drankjes, er
is een DJ aanwezig en om twaalf uur
toosten wij met een glas champagne!
Dit feest mag je niet missen dus als
je interesse hebt? Mail dan naar:
oudennieuwparty@hotmail.com
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D i r t y D i s n ey

New Years Eve
BURGERIJ LIMMEN

LIMMEN...
Limmen, waar zo’n 20 jaar geleden werd besloten om van
dit mooie bollendorp een woonwijk te maken en anno nu
er van dit prachtig landschap weinig meer over is.
Limmen, waar nu weer gepraat wordt over de Zandzoom
waarbij er weer een aantal kwekers van de kaart worden
geveegd.

Grote belangstelling voor de donateuravonden van
de Stichting Oud Limmen

Stichting Oud Limmen
Castricum en Limmen

(Ingezonden...)

Limmen, van oudsher een bollendorp. Vroeger zeer bekend
om zijn vakmanschap, waar veel bollen en bloemen geteeld werden.

Schilderij van Schilderes/kunstenares Willy Min

Limmen, met nog drie overgebleven Tulpenbloemenkwekers. Eèn van deze kwekers heeft een 1ste prijs veroverd
met een competitie, gehouden op Bloemenveiling Flora
Holland.
Hierbij deden 150 Bloemenkwekers uit Nederland mee en
deze Kweker uit Limmen kwam als nummer 1 uit de bus,
dit betekent dat deze kweker de beste Tulpen heeft van
2010.
Limmen, je ziet dat het vakmanschap nog steeds niet
verdwenen is, maar hoe lang blijft dit nog in Limmen bestaan?

Limmen, zeer bekend in de regio om de mozaïeken en de

bloemenroute, waarbij er dit jaar voor het eerst gepraat
wordt over doorgaan van dit schitterend evenement doordat er onderhand tekort animo voor is.

Limmen 2010, misschien de laatste prijs die er uit dit ‘Bollendorp’ komt doordat alle kwekers weggeveegd worden
door oprukkende huizenbouw.

Limmen, met zijn gezelligheid, het leukste dorp van de regio, denk maar aan de Kermis, Stratentoernooi, voetbal,
Limmen Ludiek en tal van andere activiteiten.

Limmen, de eerste 5 mensen die weten wie deze kweker is
en dit melden bij de LOV redactie, krijgen in januari een
mooi bos tulpen van deze Topkweker.

LIMMEN - 18 + 25 februari 2011 organiseert de Stichting Oud Limmen
haar jaarlijkse donateuravonden met
als thema: “De Hogeweg en Het Stet
+ omgeving door de jaren heen”

zaalbezetting van minimaal 100 personen noodzakelijk. Er staan reeds
50 mensen op de reservelijst dus zijn
er nog 50 nodig om de avond door te
laten gaan.

Kees Kroone, geboren en getogen op
de hogeweg zal vóór de pauze over de
Hogeweg vertellen en Piet v/d Steen,
geboren en getogen aan Het Stet zal
na de pauze dit deel voor zijn rekening nemen. De belangstelling voor
de beide avonden was dermate groot
dat alle toegangskaarten reeds verzegd zijn. Om toch alle donateurs de
gelegenheid te bieden de avond bij
te wonen wordt aan een 3e avond gedacht en wel op vrijdag 18 maart 2011
mits er voldoende belangstelling voor
is. Om uit de kosten te blijven is een

U kunt u opgeven middels een mail
aan Oudlimmen@hotmail.com of
op maandagmorgen tussen 10.00 en
12.00 uur en maandagavond tussen
19.00 en 21.00 uur bij de Stichting
Oud Limmen aan de Schoolweg 1. De
kosten voor donateurs zijn € 2.50 en
voor hen die donateur worden € 15.00
(donateurbijdrage 2011 inbegrepen).
Mocht de aanvraag voor kaartjes te
groot worden hebben huidige donateurs voorrang bij de verdeling.
Haast u want op is deze keer echt op,
een 4e avond komt er niet.
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Echte Smaak beleef je bij
René Groente & Fruit !!!
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Echte Smaak beleef je bij
René Groente & Fruit !!!
Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen
• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09
Dusseldorperweg 75 1906 AJ
Limmen tel: 072 - 5051360

Dusseldorperweg 75 1906 AJ
Limmen tel: 072 - 5051360

Kerstaanbieding:

Geachte klant,

1 HELE KIST ZOETE
PERSSINAASAPPELS

Tot mijn grote spijt deel ik U mee, dat we
gaan stoppen met deze groentezaak in
Limmen. En wel per 29 december as.
We nemen de groentezaak over van mijn zus
en zwager in Schoorl. Zij moet vanwege haar
gezondheid het rustiger aan gaan doen. Dat
is de reden van ons vertrek.

slechts

€ 17.50

• De Kerstbestellijst ligt voor U klaar.
Vanaf 3 januari 2011 bezorgen wij elke
donderdag in Limmen. U kunt uw bestelling
telefonisch doorgeven aan Beukers Groente &
Fruit op telefoonnummer 072-5091369.

• Bestel op tijd, dit voorkomt teleurstellingen.
• OP = OP
• 24 december sluiten wij om 16.00 uur.
• 29 december zijn we het laatst geopend.

We hebben een mooie tijd gehad in Limmen,
en danken U hartelijk voor Uw klandizie!

• We wensen U schitterende kerstdagen en
voor al een gezond 2011

René , Trijnie en Marieke

Ook bij René kunt u Pinnen !!!

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

)VOIRH-RWXEPPEXIYV
7)-KIVIKMWXVIIVH

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
Kerkweg 40a
1906 AW Limmen
tel : 072-5055950
troelvoorkids.nl

1 ARTIKEL = 20% KORTING
2 ARTIKELEN = 30% KORTING
3 OF MEER ART. = 40% KORTING
OP DE WINTERKLEDING EN WINTERJASSEN

Eten en genieten!
HERTENBIEFSTUKJES
met FRUIT
voor 4 personen
Benodigdheden:
4 hertenbiefstukjes
4 stoofpeertjes
1 bakje cantharellen
2 dl. kalfsfond

2 el hazelnootolie
20 cranberrys
150 gr. roomboter

Bereiding:
Cantharellen schoonpoetsen met keukenpapier, onderkant
van de steeltjes afhalen.
Nu de kalfsfond tegen de kook brengen en hier de cranberry’s aan toevoegen.
De stoofpeertjes zachtjes verwarmen in eigen vocht.
Bak de hertenbiefstukjes in een mengsel van roomboter en
hazelnootolie. (Van de hazelnootolie wordt wildsmaak veel
beter)
Bak de hertenbiefstukjes bij gewicht van 150 gr. aan beide
zijde 3 minuten, haal ze uit de pan en laat ze even rusten
onder aluminiumfolie.
Bak nu de cantharellen in de pan van de biefstuk.
Maak de borden op zodra de cantharellen klaar zijn.
Dit is een makkelijk hoofdgerecht
en altijd een succes.

Eet
smakelijk!

OOK 50% KORTING OP ALLE KERSTARTIKELEN
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Snel naar Kuijper
Kuijper naar Snel
Wij slaan half januari a.s. de handen ineen!!!
Deze tekst, met daarbij een schitterende kleurenfoto van twee rasechte kwaliteitsondernemers uit ons dorp, sierde de achterpagina van “De Uitkijkpost” van 1 december jl. Een
verheugend bericht, immers kort tevoren kondigden Siem en Ed Kuijper met hun team,
met pijn in het hart, de sluiting aan van de groente- en fruitspeciaalzaak aan de Rijksweg
in Limmen. Dit eigenlijk trieste bericht sloeg in als een bom bij klanten en collega’s. Kuijper sluit de deuren na meer dan vijftig jaar een begrip te zijn geweest in Limmen en wijde
omgeving.
Wat een verrassing dan om dit bericht met op de foto de blijde gezichten van Siem Kuijper
en John de Boer van Keurslagerij Snel te zien. Zij slaan de handen ineen en Siem Kuijper zal
in dienst treden bij Snel. Dit is dan binnen de dit jaar geheel gerenoveerde en gerestylede,
hypermoderne slagers-speciaalwinkel. Twee vaklieden pur sang die elkaar gevonden hebben en die al jarenlang een zakelijke relatie hadden. Dit bericht is dan ook door iedereen in
Limmen met vreugde ontvangen. Er gaat dus geen vakmanschap verloren, deze formule is
zelfs een versterking van twee speciaalzaken. Een aanwinst voor de winkelhoek KerkwegVuurbaak.
Een reden te meer om in gesprek te gaan met zowel groenteman als slager en hen de visie te
vragen voor de toekomst en de samenwerking. Donkere sneeuwwolken pakken zich samen
boven Limmen, het vriest zeker 6 graden als dit geschreven wordt: winterweer.
Het weer bij uitstek voor (kant-en-klare) winterkost als hachee, hutspot, erwtensoep, bonen en erwten, boerenkool. Ingrediënten die je bij de groenteman haalt en daarbij mag een
mooi stuk vlees of ambachtelijke rookworst van een echte slager zeker niet ontbreken.
Zowel Siem als John zijn enthousiast om aan onze reportage mee te werken.
Siem, het besluit tot sluiting is samen met broer Ed en jullie team, welbewust genomen. Ziekte en
onvoorstelbaar veel uren werken lagen ten grondslag aan jullie beslissing. Heeft het jullie slapeloze
nachten bezorgd?
Dit was zeker geen gemakkelijke beslissing voor ons. Wij hebben jarenlang met veel plezier en passie
voor het vak gewerkt en dan is het zeker moeilijk om de knoop door te hakken om te gaan stoppen.
Voor mij is dit altijd mijn hobby geweest, en dat is ook de reden dat ik de vele uren die ik moest maken
voor lief nam. Maar toen Ed ernstig ziek werd en genoodzaakt werd te stoppen moest ik zijn taken ook
nog op mij nemen en dat werd mij gewoon te zwaar. Ik voelde aan mijzelf dat ik dit op deze manier niet
vol zou gaan houden. Het plezier dat ik altijd in mijn werk heb gehad was er op een gegeven moment
niet meer, omdat het aantal uren en de tijdsdruk toenamen. Voordat ik er zelf aan onderdoor zou gaan
hebben we besloten om deze moeilijke beslissing te nemen.
Naast klanten die dagelijks in de winkel komen, hebben jullie ook veel horecaklanten.
Hoe reageerden beide klanttypes op de voorgenomen sluiting?
Het besluit nemen is een ding, maar het dan nog gaan vertellen aan ons geweldige team en de klanten
die al jaren bij ons in de winkel komen is toch wel erg moeilijk. Maar ondanks dat iedereen het enorm
jammer vind, begrijpen ze de beslissing wel en geeft het een goed gevoel dat ze achter ons staan. Iedereen leeft met ons mee en dat doet ons zeker goed.
De horecaklanten dachten er eigenlijk hetzelfde over. Toen ik Karina van strandpaviljoen “Zoomers”
het nieuws vertelde kwam zij met een geweldig afscheidscadeau. Als blijk van waardering voor de ﬁjne
samenwerking die wij hadden geeft zij ons een afscheidsreceptie cadeau. (Deze is op 19 december van
16.00 tot 18.00 uur bij strandpaviljoen “Zoomers”, te vinden aan de strandopgang rechts Castricum).
Keurslagerij Snel, een begrip in Limmen van meer dan 100 jaar, was een van jullie vaste afnemers.
Hoe was de eerste reactie op de sluiting door John de Boer en zijn medewerkers?
Met stomheid geslagen, verbaasd, jammer!
In betrekkelijk korte tijd hebben jullie elkaar gevonden. Ging dit gemakkelijk?
Ja, binnen een week hadden we samen alles geregeld. John en ik leverden elkaar al jaren spullen. Zo
maakte ik o.a soepgroente en fruitsalades voor Snel. John leverde mij vleesproducten die ik in mijn
soepen en witlofschotels verwerk. Toen John het nieuws hoorde, had hij zoiets van: waar ga ik deze producten nu vandaan halen? Hij had al elders gekeken maar dat beviel hem allemaal niet. Dus zodoende
ontstond al snel het plan dat John wel wilde dat ik voor hem zou komen werken. Zowel John als ik waren
direct enthousiast en wilden graag de samenwerking met elkaar aangaan.
Hoe moeten we ons deze samenwerking, dit “handen ineen slaan”, voorstellen?
Wie kwam er op het lumineuze idee van de slogan “Snel naar” enz.?
John had altijd al het idee om er iemand bij te halen die een aanvulling zou kunnen zijn, voor het maken
van soepen, maaltijden e.d. Toen Siem vertelde dat hij noodgedwongen moest stoppen heeft hij hem
gevraagd om voor ons deze maaltijden, soepen e.d. te komen maken, opdat Limmen deze specialiteiten
behoudt.

Foto: Siem Kuijper (l.) en John de Boer van Keurslagerij Snel

mijn eigen ruimte heb om de groente te kunnen verwerken tot eindproduct. Aangezien ik mijn aparte
koelmeubel in de winkel krijg en mijn eigen werkplaats, zal het vlees en de groente goed van elkaar
gescheiden blijven. De groenteproducten die in de winkel te vinden zullen zijn, zijn “achter” ingepakt.
Zo zullen de vlees- en groente producten elkaar niet “bijten”.
Blijft de naam Kuijper gehandhaafd?
Siem treedt in dienst bij Keurslagerij Snel.
Wat zal het productpakket van “Kuijper” gaan omvatten?
O.a. gesneden groenten, stoofschotel, soepgroente, groentepizza’s, witlofschotels, soepen, enkele
(fruit)salades, stampotten, rabarber, stoofpeertjes en verse jus d’orange.
Gaat de groenteman ook de professionele klanten, zoals b.v. horecabedrijven weer leveren? Immers,
“Kuijper” is een begrip en staat borg voor een bijna niet te evenaren kwaliteit en dienstverlening.
Het zal puur en alleen gaan om de al eerder genoemde producten. Ik kom bij Snel werken. Horeca kon ik
er nu bij doen, mede omdat Ed en mijn rechterhand Ton mij meehielpen met de inkoop, het klaarmaken
en wegbrengen van deze bestellingen en omdat zij medeverantwoordelijk waren voor het snijwerk. Dus
dat kost mij nu te veel tijd om dat er ‘even bij te doen’. Helaas past dan horeca niet meer in deze nieuwe
formule.
John, hoe reageerden jouw medewerkers toen je hen vertelde over de nieuwe formule van samenwerking?
Zowel onze vakmanslagers, als de dames, die zowel in de verwerking van vlees en vleeswaren als de
verkoop werkzaam zijn, reageerden enthousiast. Een aanwinst voor ons assortiment, zeker doordat er
nog meer vakmanschap binnen de winkel komt.
Komen er vaste gezichten van “Kuijper” mee naar de nieuwe locatie?
Alleen Siem komt er werken. Met bepaalde werkzaamheden zal hij worden bijgestaan door een van
de medewerkers van John. Voor de verkoop heeft John al genoeg medewerkers in dienst. Dus de vertrouwde gezichten van “Kuijper” zullen niet te vinden zijn bij John. Wel zullen wij de vaste klanten van
“Kuijper” graag welkom heten.
Blijft de groenteman al zijn vers-producten zelf inkopen en verwerken tot eindproduct?
Siem gaat zich richten op het gehele “groenteaanbod”. Dat betekent dat hij van de inkoop tot en met
het verwerken van het eindproduct verantwoordelijk zal zijn. Aangezien hij de producten zelf gaat verwerken, weet hij wat hiervoor nodig is en natuurlijk beschikt hij hierbij over de nodige kennis waardoor
hij dit dus zelf gaat doen.
Wanneer gaat bij Snel de winkel “op de schop” om ruimte te maken voor “Kuijper”, daarbij denkend
aan de altijd grote drukte voor Kerstmis en Oud en Nieuw?
Zijn de verbouwingen ingrijpend of gaan deze bijna onmerkbaar voorbij aan het winkelend publiek?
Siem stopt op 18 december en zal vanaf half januari bij John in dienst treden.
Voor Siem even rust na een drukke periode, en zo heeft hij nog even tijd om de laatste afhandelingen
omtrent zijn zaak te regelen. Voor John even de tijd om Siem’s nieuwe werkplaats in te richten. Aangezien er ruimte is om een nieuw koelmeubel in de winkel bij te kunnen plaatsen zullen de klanten
hiervan geen verbouwingshinder ondervinden. In de winkel zal dat binnen één dag, in de eerste week
van januari 2011 gerealiseerd gaan worden.
Wat zal voor de bezoekers het voordeel of gemak zijn wanneer jullie vanaf medio januari 2011 inderdaad “de handen ineen slaan?”
Ondanks dat het assortiment van Siem zich beperkt tot de panklare groente en kant-en-klare maaltijden hoeft een gedeelte van zijn klanten zijn specialiteiten hierdoor niet te missen. Daarnaast voor de
klanten twee vliegen in een klap, zowel John’s als Siem’s specialiteiten zijn nu te vinden onder één dak.
Gemakkelijker kan eigenlijk niet, met een waarborg voor uitsluitend de beste kwaliteit.

Siem komt bij John werken, waar hij zijn eigen werkplaats krijgt. John schaft een koelmeubel aan die
gevuld kan gaan worden met de versproducten waar de klanten deze producten zelf uit kunnen pakken.
Siem komt dus niet in de winkel te staan, maar werkt achter de schermen aan deze producten. Het gaat
hierbij echter alleen om de kant-en-klare producten en gesneden groenten. Zo zullen de stoofschotel,
soepgroente, geschrapte worteltjes, maar ook soepen, groentepizza’s, witlofschotels, rabarber e.d terug te vinden zijn bij John. Het idee van de geniale slogan is afkomstig uit “de hoge hoed” van John.

Hebben jullie er allebei veel zin in?
Het klinkt uit beider monden volmondig: JA!!
Siem kan hierdoor toch nog met zijn ‘hobby’ doorgaan, en voor John is het een aanwinst in zijn bedrijf.
We hebben er met elkaar enorm veel zin in, zijn de laatste woorden van John.

John, de winkel is in 2010 geheel opnieuw gerenoveerd en voorzien van de laatste koel- en vries technieken. Gaat er opnieuw een verbouwing plaatsvinden? Is er voldoende ruimte beschikbaar?
Een kleine verbouwing van één dag: het bestaande voorverpakmeubel wordt verplaatst en daarnaast
wordt zo’n zelfde meubel geplaatst. Hierin komen de producten van Siem te liggen.

Hij keert ras terug naar de worstmakerij, de ketels gekookte worst zijn klaar. Nabij het hakblok
worden een paar prachtige runderrollades ingewikkeld. Met een blij gezicht helpen de meisjes hun
klanten aan ﬁjn vlees en mooie vleeswaren. En met de heerlijke geuren van lauwwarme huisgemaakte metworst (en een ﬂinke plak in de mond), wens ik beide ondernemers heel veel succes en
weet eigenlijk zeker dat deze samenwerking een hecht team gaat worden.
Kees G. Kroone

“Bijten” de producten elkaar niet? Ik bedoel met de huidige wet- en regelgeving, de HACCP (= Hazard Analysis and Critical Control Points), een risico inventarisatie voor voedingsmiddelen (= EU
regelgeving), het toezicht en de naleving op dit alles. Stuiten jullie niet op grote investeringen of
problemen?
De oude kantine bij John stond na de verbouwing van afgelopen jaar leeg en werd min of meer als
opslag gebruikt. Deze wordt zodanig aangepast dat ik mijn snijmachines er in kwijt kan, waardoor ik

SNEL, keurslager
Kerkweg 18, Limmen
Tel. 072-5051263
www.snel.keurslager.nl
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21 JAAR GENOOTSCHAP LIMBON
Het is allemaal begonnen in de herfst
1989. Op 10 oktober om precies te zijn.
In een opwelling van romantische onvrede, saamhorigheidsgevoel en nostalgie besloot Piet van der Steen jr.
een genootschap te stichten om deze
spontaan opgekomen aandrang in daden om te zetten. In Limmen moest iets
groots verricht worden! De aanleiding
was het eerste jaarboekje van de Stichting Oud Limmen van 1987. Dit begint
met een artikel waarin de auteurs Ad
Valkering en Kees Droog schrijven dat
de eerste melding van het dorpje Limmen dateert uit 740 onder de naam
LIMBON.
Een simpele rekensom maakte duidelijk
dat Limmen in het jaar 1990 dus 1250
jaar zou bestaan. Een acceptabele reden
om dat uitbundig te vieren. De genootschapsleden van het
eerste uur waren: Jos
Baltus, Henk Brandsma,
Otto Bruschke, Dik Denekamp, Meintje Guyt, Jos
Kramer, Peter Könst, Ben
Lieferink, Klaas Meegdes, Sandra Metselaar,
Kees Mous,Tineke Mooy,
Jan van Os, Lenoor Pronk,
Frans Scheepmaker, Jan
Schuurman, Piet van der
Steen, Frans en Coby van
Wees, Jos Zomerdijk en
Frits Zonneveld. De eerste vergadering vond
plaats bij Kees Mous.
Tot voorzitter werd Piet
van der Steen gekozen
met Frans Scheepmaker als vice-voorzitter.
Jos Zomerdijk werd de
penningmeester nadat
Jan Schuurman zich had
teruggetrokken. Het secretariaat is in verschillende handen geweest

maar zou uiteindelijk na Tineke Mooij
terecht komen bij Jos Kramer. Tijdens de
voorbereiding van het jubileum haakte
er nog een aantal leden van het eerste
uur af. De getrouwen hebben zich toen
verenigd in het genootschap Limbon, dat
notarieel zou worden bekrachtigd onder
de naam Stichting Genootschap Limbon,
daar de aanduiding genootschap alleen
niet rechtsgeldig was. De doelstelling
van de nieuwe stichting luidde: Initiatief
nemen tot, en bijdragen aan het herdenken en vieren van historische momenten
in de meest ruime zin, die de saamhorigheid van de Limmer bevolking bevorderen. De viering van 1250 jaar Limmen was
een overweldigend spektakel dat begon
met 1250 klokslagen vanuit de toren van
de Corneliuskerk in de nieuwjaarsnacht
bij de intrede van het jaar 1990 en dat
zou eindigen met een spetterend vuur-

werk aan het einde van dat jaar. In de
loop daarvan vonden er tal van evenementen plaats die even zovele hoogtepunten zouden vormen. Zoals de extra
feestelijke bloemendagen waarbij een
groot deel der Limmer bevolking in middeleeuwse kledij was uitgedost. Zo ook
in de feestweek in de Circustent van Willem Ruis met vele topartiesten. En dan de
sportwedstrijden en meerkampen tussen
de buurten waarbij een heus kasteel met
slotgracht bestormd moest worden. Tenslotte het daverend slotfestijn in d’ Enterij met grote artiesten. In 1995 heeft het
genootschap zich verdienstelijk gemaakt
met het organiseren van de festiviteiten
bij 50 jaar bevrijding, in samenwerking
met het oranjecomité. Bij de eeuw- en
millenniumwisseling deed het van zich
spreken met een onvergetelijk Limmenniumfeest. In 2001 nam het met de dor-

pelingen in stijl afscheid van Limmen
als zelfstandige gemeente met op 31 december een galgenmaal, een feestavond
en een imposant vuurwerk. De viering
van 60 jaar bevrijding in 2005 werd een
groot succes, ditmaal zonder samenwerking met het oranjecomité. Inmiddels
had de doelstelling zich na de fusie zodanig uitgebreid, dat het bevorderen van de
saamhorigheid zich niet meer uitsluitend
richtte op de Limmerbevolking, maar zich
uitstrekte over alle kernen van de nieuwe
gemeente Castricum. Door de organisatie van het Muziekfesti-CAL in 2008 heeft
het Genootschap Limbon hieraan een bijdrage willen leveren, samen met u allen.
Een overzicht van deze tot de verbeelding
sprekende evenementen vindt plaats op
27 maart in de Burgerij, dit mag u niet
missen!

Namens

@A:K:GA66C7#K#

‘Autobedrijf van het Jaar 2010’

plaatwerk – verspanen – poedercoaten

> Verkoop nieuwe auto’s, occasions en brommobielen > Reparatie, onderhoud en
service alle merken (lease)auto’s > Verhuur, leasing, carwash en poetsservice

www.kleverlaan.nl

Compleet, goed, betaalbaar

Genootschap LIMBON

Hogeweg 193 - 1906 CX Limmen
Telefoon (072) 505 3146 - Fax (072) 505 2514

Bedankt voor de fantastische evenementen!

info@alulaswerk.nl - www.alulaswerk.nl

Achterweg 52a
1906 AG LIMMEN
Tel: 06 - 53382706
072 - 5053211
Fax: 084 - 7552225

NIEUWBOUW - VERBOUW
w w w. b o u w b e d r i j f n i c o m . n l

Inter Bloemen Service B.V.
Prunus 45
1424 LD De Kwakel
t: 0297-389400
info@ibs-bv.nl

De musealee hhoek
oekk ko
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De participanten zijn:

Bloembollen museum
Harmonie Excelsior
Stichting Oud Limmen
Hortus Bulborum
Ons Huis
Protestantse kerk

MijnEigenKadootje biedt uw medewerkers
de mogelijkheid zelf een passend geschenk te
kiezen via internet. Ga voor meer informatie
naar www.mijneigenkadootje.nl
www.excelsiorlimmen.nl
www.oudlimmen.nl
www.hortus-bulborum.nl
www.pknlimmen.nl
www.pknlimmen.nl

De leverancier voor een origineel kado
aan medewerkers of relaties in de december maand.
Voor meer informatie: www.kerstpakkettenspecialist.nl

D E M O B I L I T E I T S PA R T N E R I N U W E I G E N R E G I O !
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Oproep
Bent u op enig moment als vrijwilliger betrokken geweest bij een
evenement laat het ons dan weten door een mailtje te sturen naar
kramer.jg@quicknet.nl. U ontvangt van ons een uitnodiging thuis.
Wij hebben al een lijst gemaakt maar hechten eraan om iedereen te
ontmoeten die ons ooit heeft geholpen bij de vele evenementen.
Wij willen u verzoeken foto’s aan te dragen van de volgende evenementen:
50 jaar bevrijding, Limmennium feest, afscheid van de gemeente Limmen,
60 jaar bevrijding en het Muziekfesti-CAL. U kunt uw foto’s, voorzien
van uw naam en adres, inleveren bij Piet van der Steen Molenweg 27.
Na inscannen ontvangt u ze terug.
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Brood- en Banketbakkerij

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

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

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN
www.ncommandeur.nl

Voor een feestelijke Kerst:

De
kertstfolder
is in
de winkel
r
verkrijgbaa

• KERSTKRANS OF KERSTSTAAF
• WEIHNACHTSTOL

22a

DUSSELDORPERWEG
1906 AK LIMMEN
TELEFOON 072-505 24 24 - FAX 072-505 16 09

• MOSCOVISCHE TULBAND

• ROZIJNEN OF OUDERWETSE TULBAND
(zonder rozijnen)

Voor de jaarwisseling: (vanaf 30 dec)
• APPELBOLLEN

VA L K E R I N G

• APPELBEIGNETS

• APPELFLAPPEN • OLIEBOLLEN

Administratie- en Belastingadviseurs

MET OF ZONDER ROZIJNEN

Maandag 27 dec. en maandag 3 jan. zijn wij gesloten

Wij wensen u Prettige Feestdagen
en een voorspoedig 2011

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

Fijne Feestdagen!
Rijksweg 141, 1906 BG Limmen
Telefoon (072) 505 32 66
Fax (072) 505 12 31
E-mail: info@dirkvandersteen.nl

room op:
w
o
h
s
s
r
u
u
4
e2
Kijk voor onz
dersteen.nl
n
a
v
k
ir
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w
w
w

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

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

www.stuifbergen.eu

studio

welgraven

studio

studio

welgraven

studio

welgraven

welgraven
studio

welgraven
studio

welgraven

studio

welgraven

Wij wensen u kleurrijke feestdagen
en een voorspoedig maar bovenal gezond 2011!
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Frans Duijts komt op 13 februari 2011 naar Limmen...

Sporthal De Enterij bestaat
in februari 2011 dertig jaar!
LIMMEN - Het waren spannende tijden... Ongeveer 4 jaar geleden werd
er bijna besloten om De Enterij te
sluiten. Gelukkig is het tij op het
laatste moment gekeerd, alhoewel
het van de gemeente afhangt of de
sporthal na 2012 ook gewoon kan
blijven bestaan. De Enterij bruist
weer als nooit tevoren. Vele verenigingen maken gebruik van de prachtige sporthal en jong en oud zijn
volop in beweging.

voorverkoop en € 15,- aan de zaal. De
toegang is vanaf 16 jaar.
Een woord van dank is natuurlijk op
zijn plaats voor de heren van OGL.
Door hun tomeloze inzet zijn we in
staat geweest de sporthal in Limmen
te behouden. Wij vertrouwen erop dat
de gemeente ook na 2012 de bewoners

van CAL niet in de steek laat en dat ze
ons prachtige complex niet verloren
laten gaan!
Wij wensen u allen een sportief, gezellig en vooral gezond 2011!
Tot ziens op 13 februari,
Fernand en Jaap

Nieuwe cursus EHBO
in Limmen

Zo zijn wij voor de Castricumse verenigingen Helios en CSV de thuishal. Dit
is de manier om als CAL samen te leven. De zaalvoetbalvereniging groeit
weer gestaag. De judoclub Groefsema
is met lessen gestart en natuurlijk is
er menig evenement of feest in De
Enterij gevierd. Evenementen voor het
goede doel of gezellig samen zijn... de
sporthal heeft een hele belangrijke,
sociale functie waarvan het hele dorp
op zijn tijd kan genieten!
Het moge duidelijk zijn: LIMMEN KAN
NIET ZONDER SPORTHAL!
Nu wij in februari 30 jaar bestaan is
dit natuurlijk reden om dit groots te
vieren. Dit doen wij zondag 13 februari met een concert van Frans Duijts
met zijn prachtige band Tilt. De zaal
is open om 17.00 uur en de avond
duurt tot 22.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in De Enterij voor € 10,- in de

Heeft u dat wel eens meegemaakt:
voor uw ogen gebeurt een ongeluk,
klein of groot, thuis of op straat. U
zou willen helpen maar u weet eigenlijk niet goed hoe. Hierin kunt
u binnenkort verandering brengen.
Het Nederlandse Rode Kruis organiseert binnenkort weer een cursus
Eerste Hulp Bij Ongelukken in Limmen.
Tijdens deze cursus leert u hoe u in
ongevalsituaties correct moet handelen. Hoe u een slachtoffer zo goed
mogelijk kunt helpen zodat ergere
schade voorkomen wordt, het slachtoffer zo min mogelijk pijn heeft en de
gevolgen van het ongeluk zo veel mogelijk beperkt blijven. U leert inschat-

ten of, en door wie, verwondingen
verder behandeld moeten worden.
Tijdens de verbandleerlessen leert u
een wond zo goed mogelijk zelf te verbinden. Ook komt de reanimatie en
de bediening van een AED uitgebreid
aan bod. De cursus bestaat uit 10 lessen van 2,5 uur en wordt gegeven op
de woensdag avond in de brandweerkazerne aan de Rijksstraatweg. De
kosten bedragen 129 euro, inclusief
oefenmateriaal. De cursus start begin februari 2011. Voor informatie en
aanmelding kunt u contact opnemen
met mevr. H. v.d. Linden, tel. 072 505
1929, e-mail: heleenvanderlinden@
quicknet.nl, of mevr. A. Korving, tel.
072-5053045.

ring. “Daar komt nog bij dat een huurauto 9 van de 10 keer niet is ingericht
voor de specifieke bedrijfstak waar hij
voor zal moeten worden ingezet”, volgens Zonneveld.

zaken als een imperiaal, trekhaak en
materiaalkasten zijn aanwezig en op
sommige modellen zit zelfs een airco!
Daarbij komt nog dat Gratis Leenbus
de helpende hand kan bieden bij het
verzamelen van gegevens, invullen
van het Europees Schadeformulier en
de juiste melding naar de verzekeraar.
“Full Service noemen wij dat!”, zegt
Zonneveld.

De oplossing
“Het concept van de Gratis Leenbus
is eenvoudig, doeltreffend en voordelig”, vervolgt Zonneveld. “Gedurende
de periode dat de schade aan de bedrijfsbus door ons wordt hersteld,
zetten wij een gratis Renault Kangoo
of Trafic in, volledig uitgerust en zonder bijkomende kosten.” En die volledige uitrusting kunnen wij beamen:

Gratis Leenbus van
Zonneveld groot succes!
Autoschadespecialist P. Zonneveld in Limmen heeft een nieuwe markt aangeboord met het leveren van een Gratis Leenbus gedurende de tijd dat de
bedrijfsbus beschadigd is geraakt en voor herstel in de werkplaats staat. Dit
initiatief is inmiddels regionaal met groot enthousiasme onthaald! Wij spreken Peter Zonneveld, directeur en initiator van deze unieke service, op zijn
kantoor aan de Rijksweg in Limmen. Met een brede grijns op zijn gezicht vertelt hij enthousiast over het succes van dit bijzondere initiatief dat hij, samen
met marketingbureau Crowd Surfing uit Uitgeest heeft ontwikkeld.
Het probleem
Onder de titel Gratis Leenbus (www.
gratisleenbus.nl) heeft Zonneveld
een unieke en spectaculaire service
op poten gezet, waarvan zowel bedrijven met bedrijfsbussen, als wa-

genparkbeheerders en assurantietussenpersonen groot voordeel kunnen hebben. De service Gratis Leenbus
biedt uitkomst als een bedrijfsbus bij
een aanrijding betrokken raakt en de
beschadigde bedrijfswagen enige da-

gen vanwege herstel niet gebruikt kan
worden. Zeker voor kleinere bedrijven
en zzp-ers in bijvoorbeeld de aannemers-, schilders-, loodgieters- en klussenbranche kan dit voor grote problemen zorgen. Denk maar eens aan
stilstand van lopende projecten en
het onvermijdelijke uitstel van klussen die daarna gepland staan. Naast
een extra financiële strop, kan dit natuurlijk ook voor ontevreden klanten
zorgen. Uiteraard kan een huurauto
worden ingeschakeld, maar de kosten
daarvan zijn niet mals en meestal niet
gedekt onder de eigen autoverzeke-

Peter Zonneveld denkt met de nieuwe
dienstverlening Gratis Leenbus een
ideale oplossing te hebben gevonden
en alle reacties wijzen daar ook op!
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Brood- en banketbakkerij

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids

Bakker

Kerkweg 40a
1906 AW Limmen
tel : 072-5055950
troelvoorkids.nl

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Uw adres met de kerst voor;

1 ARTIKEL = 20% KORTING
2 ARTIKELEN = 30% KORTING
3 OF MEER ART. = 40% KORTING
OP DE WINTERKLEDING EN WINTERJASSEN

OOK 50% KORTING OP ALLE KERSTARTIKELEN

...Voor een vrijblijvend
en objectief
hypotheekadvies!

www.rotteveel.org

• W.N.Stol groot en klein
• Moscovische tulband
• Puttertulband
• Krententulband
• R.B Kerstkransen of staaf
• Kerstkransjes
• Diverse broodsoorten
Doe uw bestelling in de winkel voor woensdag 22 december

Ook met oud op nieuw:

• Oliebollen
• Krenten oliebollen
• Appelbeignets
• Appelbollen
Alles vers gebakken op de Vuurbaak en
Dusseldorperweg!

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org

Peter en Jola en al hun medewerkers
wensen iedereen een zalig kerstfeest
en een gezond 2011

Met DSH-Schuifwanden creëert
u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden exact
Uitsluitend op afspraak:
woensdag t/m zaterdag
van 08.00 tot 12.30 uur
en vrijdagmiddag
van 13.30 tot 18.00 uur

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

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

of op zolder. Kortom: overal
waar kastruimte nodig is. Geen
centimeter blijft onbenut.

www.lov-krant.nl

Ruimteproblemen zijn volledig
verleden tijd.

-(0$$.7+(70(7),;(7

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

O

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

Rodi Rotatiedruk wenst iedereen
Fijne Feestdagen
en een
Gelukkig en Gezond 2011

O

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

O

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
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Limmer Plankeniers toneel
van de bovenste plank
De in de vorige LOV krant aangekondigde toneelvoorstellingen van het
blijspel. “De familie Bruinsma in de
bocht: “wie van de drie”, waren allen tot de laatste plaats uitverkocht.
Toneel van eigen bodem, met louter
amateurs, met een hoofdletter T geschreven. In één woord subliem spel
en lachen van het begin tot het einde. Dolkomische ontwikkelingen en
intriges speelden zich af op de planken van het toneel in “De Burgerij”.
Een schitterend decor van de hand
van kunstschilder John Droog.
Alles speelde zich af in de hotellobby, waar receptioniste Sandra
(Corry Heesbeen) de scepter zwaaide
en in slechts 6 weken haar nieuwe rol
prima had ingestudeerd. Een van de
vaste bewoners van het hotel, Christina Barones van Eijk, die inmiddels zes
mannen heeft “versleten”, beweegt
zich in de lobby alsof zij eigenares
van het hotel is. Zogenaamd niets
horend, maar van alles op de hoogte.
De barones, perfect gestalte gegeven
door Mary Winder, geknipt voor deze
rol, met een echt “bekakt” spraakje
speelde de mensen bijzonder goed tegen elkaar uit.
Wanneer er in het hotel intrek wordt
genomen door de familie Bruinsma,
Vader Sjef (John Groot), Moeder Truus
(subliem vertolkt door Martine de
Reuver), een echte “Truus” en door
haar man keer op keer voor schut
gezet en als “muts” bestempeld, en

dan zoon Boris, (perfect spel door Bart
Winder) evenals vader gehuld in een
“campingsmoking”, oftewel glanspak
van het jaar dubbel 0. Zowel vader als
zoon zijn waarschijnlijk lui geboren,
want “werken is voor de dommen” is
een gebruikelijke uitdrukking. Beiden
bewegen zich ook graag op het liefdespad en zijn hondsbrutaal en direct
in hun avances naar andere dames.
De familie Bruinsma logeert tijdelijk
op kosten van de Woningbouwvereniging, wegens verbouwing van hun
woning, aldus vader Sjef. Waneer de
receptioniste dit verifieert blijkt echter dat de familie de kosten zelf zal
moeten betalen. Sjef gedraagt zich
op zijn zachtst gezegd “redelijk a-sociaal” in de richting van receptioniste
Sandra. De tot in detail en prefect
neergezette rol van de lieve jongen
Alex, (Mark Bonne) die zich draaiend
en heupwiegend richt op elke andere
man die hij ziet en totaal ongevaarlijk
is voor het vrouwvolk in het spel, ontwikkelt zicht tot een echte koppelaar.
De avances van Alex richting Boris
zijn geweldig om te zien en te horen.
Het duurt even tot het tot Boris’ brein
doordringt hoe Alex in elkaar steekt,
maar dan wordt hij bijna homovijandig.
De vrouw van Thomas ter Velde
(mooie rol voor Ronald Baars), is op
het buitenechtelijk liefdespad en deze
Annelies (Tineke Groot) neemt uitgerekend met haar lover Menno (Paul
van der Steen) intrek in het hotel.

Daar zal een grand diner plaatsvinden
waar haar man Thomas de minister
van cultuur zal ontmoeten. De in allerijl opgetrommelde tafeldame Manon (blond, en aantrekkelijk: Saskia
de Ruijter) voor Thomas, wordt verwisseld door de intriges met Truus die
aan Thomas gekoppeld moet worden.
Snelle ontwikkelingen volgen elkaar
op, en uiteraard loopt het op een gegeven moment spaak als mensen elkaar ontmoeten in de hotellobby. Op
de achtergrond zien we diverse keren
de uitstekende figurante, de dame
van housekeeping, in onberispelijke
witte blouse en zwart rokje, goed gedaan door Ria Terluin.
Maar eind goed al goed, het gebruikelijke recept bij een blijspel, dit keer
geschreven door de bekende Carl Slotboom. Na afloop van de laatste voorstelling werd John Groot (Sjef) gehuldigd door voorzitter Jan Pepping. John
was namelijk ruim 25 jaar verbonden
aan de Limmer Plankeniers. Regiseur:
Stina Hof, souffleur: Ciska Lieferink,
grime: Marjoke Groot en rekwisieten:
Tiny Bruschke, allen hebben bijgedragen aan het grote succes van deze
voorstellingen. Limmen mag trots
zijn op zoveel amateurtalent.
In 2011 bestaan de Limmer Plankeniers 35 jaar. Daar komt de LOV krant
dan nog uitgebreid op terug en gaan
we achter de coulissen kijken.
Kees G. Kroone

Jeugdvisclub
‘Samen Beet’
Elk kind tot 15 jaar dat zelfstandig
wil vissen, dient een visvergunning
te bezitten. Zonder vergunning mag
alleen onder begeleiding van een
meerderjarige visser, die in bezit is
van een visvergunning. Als je in Limmen wilt vissen, moet je daarvoor
dus een vergunning kopen. De makkelijkste manier is, om dat te doen bij
jeugdvisclub Samen Beet (tot 15 jaar)
of bij HSV Limmen (vanaf 15 jaar).
Beiden zijn gevestigd op hetzelfde
adres: bij Rob Jak, Dampegeestlaan
13 te Limmen. Via www.hsvlimmen.
nl of via www.samenbeet.nl kun je
alle informatie vinden die je nodig
hebt over de verenigingen.
Het seizoen 2010 was een succesvol
jaar voor jeugdvisclub Samen Beet. 65
kinderen kochten een visvergunning
en mochten daarmee gratis deelnemen aan de activiteiten van de club:
een competitie, een veldexcursie, een
sponsorwedstrijd en samen met de
hengelsportvereniging Castricum een
jeugdcursus. Liefst 32 kinderen hebben aan de competitie deelgenomen.
Samen met enkele introducés waren
zij goed voor een vangst van 519 vissen. In de oudste leeftijdsklasse (11-16
jaar) werd Rob van der Heijdt kampi-

meer is dan vis vangen. In oktober
werd op een koude herfstochtend de
koppelwedstrijd gevist. 17 koppels van
kinderen, ouders, familie en vriendjes
deden mee. De vangst was heel redelijk, het winnende koppel was Ron
Droog met Timo Schneider. Zij vingen
64 vissen in een uur tijd. Totale vangst
bedroeg deze wedstrijd 388 stuks! Aan
de koppelwedstrijd was een sponsoractie gekoppeld, waarbij de kinderen
hun vangst beloond zagen met geld
voor de clubkas en een bijdrage voor
de bouwactiviteiten van harmonie Excelsior.
Ook voor 2011 staan er weer leuke activiteiten op het programma. Naast
viswedstrijden zal er ook weer op een
speelse manier informatie worden gegeven over wat vissen kan betekenen
voor een kind. De wedstrijden worden
gevist aan het Stet te Limmen. Deze
duren over het algemeen een uur of
5 kwartier, afhankelijk van het weer
en de vangst. Na elke wedstrijd is er
prijsuitreiking en krijgt iedere deelnemer een prijs. Kinderen die eens
willen kennismaken met het vissen,
kunnen gratis een keer deelnemen
en krijgen na afloop een tuigje mee.
Langs de waterkant zijn meestal 4 tot

Foto: De volledige cast van dit blijspel van De Limmer Plankeniers.

De Kerstklokken luiden
de uitverkoop in bij Troel Voor Kids
De uitverkoop is weer begonnen bij
Troel en dat is met de Kerst voor de
deur weer mooi meegenomen! Voor
feestelijke nieuwe kleding die ook na
de kerst zeer draagbaar is, kunt u bij
ons goed terecht. Bij 1 artikel krijgt
u 20% korting, 2 artikelen 30% korting en bij 3 of meer artikelen maar
liefst 40% korting op de wintercollectie!!
Mocht u bijvoorbeeld nog een nieuwe
winterjas zoeken (of wellicht al voor
volgend jaar) dan is nu het moment
om uw slag te slaan. Ook de winterjassen doen mee in deze actie. Het rek
met de winterkleding met 50% korting blijft natuurlijk ook staan. Ook
zal, als het weer het toestaat, TROEL’S
OUTLET-KRAAM weer voor de deur
staan met kortingen tot wel 60-70%.
Verder zijn er allerlei leuke kerstartikelen te vinden die met 50% korting
bij u de kerst mogen vieren.
Het is natuurlijk niet alleen de uitverkoop wat de kerstklok slaat. De eerste

levering van de nieuwe voorjaarscollectie van Noppies hangt alweer in
de winkel. Deze collectie typeert zich
door vrolijke kleuren, leuke vesten,
het populaire trainingsjasje voor jongens en leuke jurkjes en rokjes voor
meisjes. Gelukkig hebben we de collectie vanaf dit seizoen weer gewoon
t/m maat 104. Ook voor 2011 staan
weer mooie, stoere en lieve collecties
in de planning. Tevens breiden wij
weer uit met 3 nieuwe collecties. Dit
betreft het modieuze en betaalbare
Jubel en Sturdy, maar ook leuke jurken, topjes en rokjes van The Dutch
Design Bakery, alle 3 de merken van
maat 92 t/m 140. Van dit laatste merk
hebben we dan ook gezellige vrolijke
babypakjes, jurkjes en rompers (maat
56 t/m 68).
De andere merken zullen hun voorjaarscollecties uitleveren van januari
t/m maart. Dus wilt u regelmatig wat
nieuws voor de kinderen, dan moet u
ook regelmatig even binnenlopen.

Met de carnaval op komst zullen wij
weer een aantal data plannen waar
op u zich kan inschrijven voor een
workshop schminken. Kom samen
met vriendinnen, zusjes of anderen
om in 1 avond de grondbeginselen van
schminken te leren. Voor €20 leert u
de basisbeginselen van het schminken en kunt u aan het einde van de
avond uw zoon of dochter hopelijk
omtoveren in bijvoorbeeld een prachtige poes of prinses. Koffie/thee en
wat lekkers zijn inbegrepen en maken de gezellige avond compleet. Wij
schminken alleen met Grimasproducten. De producten worden tevens verkocht in de winkel. Inschrijven voor de
workshop kan via de website, www.
troelvoorkids.nl, of in de winkel.
Troel wenst U een fijne Kerst en een
geweldig uiteinde en hopen u ook
volgend jaar weer regelmatig te zien.
Want waarom het dorp uit wanneer u
ook dicht in de buurt kan slagen!!

oen met 3 gewonnen wedstrijden en
een totale vangst van 76 stuks. In de
groep tot 11 jaar was Jelle Koot de beste. Hij won 2 wedstrijden, werd een
keer 2de en ving in totaal 37 vissen.
Zijn broer Gijs ving de langste vis van
het seizoen, een brasem van 28 cm.
De veldexcursie aan het eind van de
zomer was zeer leerzaam, spannend
en leuk. Met het zwembad als basis
werd er met vlooiennetjes en zoekkaarten gekeken wat er nog meer
in het water voorkomt. Deskundige
begeleiders hielpen de kinderen met
behulp van de kaarten om planten,
waterdiertjes en vissen te herkennen. In het Stet visten Peter van der
Heijdt en veelvuldig jeugdkampioene
Mandy Schouws een demonstratiewedstrijd. Tussen alle informatie door
werden door hen liefst 150 vissen gevangen. De reddingsbrigade van Wijk
aan Zee toonde allerlei mogelijkheden om jezelf of je in het water gevallen vismaatje te helpen. Zij sloten
af met een stoere demonstratie met
reddingsklossen. Ruim 50 kinderen en
ouders volgden het 2 uur durende programma en leerden dat vissen zoveel

5 begeleiders aanwezig om te helpen.
Ook komen er veel ouders mee, die
zowel kinderen helpen als een gezellige avond hebben. De wedstrijden
zijn op zaterdagavond van half 7 tot
ongeveer kwart voor 9, dat is inclusief
stekloting en prijsuitreiking.
Elk evenement van Samen Beet wordt
digitaal vastgelegd door fotograaf Peter van Renen, en via de site kunnen
leden en hun ouders foto’s opvragen.
Eenmaal in ons bestand worden ze
automatisch toegestuurd.
Het lidmaatschap voor 2011 bedraagt
€ 12,50 voor de vergunning en alle activiteiten. We starten de competitie
rond begin mei, half oktober zijn de
activiteiten voorbij. Alle informatie
is te vinden op www.samenbeet.nl.
Vragen kunt u stellen op peter@samenbeet.nl. Een leuke impressie van
onze activiteiten door Peter van Renen vastgelegd vindt u in deze krant.
De eerste datum om te onthouden: de
klaverjasdrive t.b.v. de jeugdvisclub
is op zondag 16 januari 2011 in café bar
de Lantaarn aan de Dusseldorperweg.

PA G . 1 8

LOV-KRANT

2 DE K E R ST D A G
De band CROSSROAD
Gouwe ouwe
Vrij entree
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(F)O U D E N N I E UW F E E ST
Kaarten verkrijgbaar á e 50,00

WINTERKERMIS
21 - 2 2 - 2 3 J A N U A R I
V R I J D A G Housefreakerz
Z A T E R D A G La Stampa, Rob Ronalds
Z O N D A G Pip en ruud
en verschillende DJ’s
LET OP:ID KAART VERPLICHT.

ZORGVULDIG
GESELEC TEERD
VERKOOP NIEUW EN GEBRUIK T

TOPKLASSE KERSTBOMEN
(gratis thuisbezorgd in de
omliggende gemeentes)

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

nd
Informeer vrijblijve en
raties
naar wanddeco
ieken
decoratieve techn

R E PA R AT I E E N O N D E R H O U D
APK KEURINGEN
A I R CO S E R V I C E
S C H A D E R E PA R AT I E S

KAANDORP
TEL. 072 505 3066
info.kaandorp@quicknet.nl

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

K I J K O P K A A N D O R P. C I T R O E N . N L E N U V I N DT E E N
U I T G E B R E I D O V E R Z I C H T VA N O N Z E O C C A S S I O N S

Regelt u alvast uw
favoriete skibestemming…
Al vanaf € 2,58
per maand

Rietveld Makelaars wenst u
Fijne Kerstdagen en een
Gezond en Succesvol 2011

Inclusief
wintersportdekking!

…dan regelen wij
voor u de beste doorlopende reisverzekering
van Nederland.

Univé Noord-Kennemerland
Heemskerk, Maerelaan 6
Tel. (0251) 65 70 75
Limmen, De Drie Linden 1
Tel. (072) 505 35 81
www.unive-noordkennemerland.nl

Daar plukt ú de vruchten van!
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40 euro per maand van de
belastingdienst krijgen?!
Limmen - Richard Bloedjes van Univé
Noord-Kennemerland brengt de lezers op de hoogte van interessante
weetjes en bruikbare tips op financieel en verzekeringsgebied.
December is een dure maand en hét
moment om keuzes te maken voor
volgend jaar. Wilt u op een voordelige manier geld sparen of ‘vrije tijd’
sparen om bijvoorbeeld eerder met
pensioen te gaan? Kijk dan eens naar
de mogelijkheden om deel te nemen
aan een bedrijfsspaarregeling. U kunt
hierbij denken aan een levensloopregeling of een spaarloonregeling.
Voor 1 januari dient u hier een keuze
in te maken. Kortom, een goed moment om hierbij stil te staan. Ik ben
me ervan bewust dat onderstaande
uitleg vrij ingewikkeld is. Mocht u
tijdens het lezen de draad kwijtraken,
schroom dan niet om ons te bellen of
langs te komen. De Belastingdienst
maakt het u helaas niet gemakkelijk
om hiervan te profiteren. Wij helpen u
hier graag bij.
Levensloopregeling
De levensloopregeling bestaat sinds
1 januari 2006. Met de levensloopregeling kunt u als werknemer een
deel van uw brutosalaris sparen. Dit
spaargeld kan worden gebruikt voor
een periode van onbetaald verlof.
De reden waarom verlof wordt opgenomen is niet belangrijk. De meest
bekende soorten verlof zijn: ouderschapsverlof, sabbatical of eerder
stoppen met werken. U heeft hiervoor
wel toestemming van uw werkgever

nodig. Per jaar kunt u maximaal 12%
van het brutoloon sparen. In totaal
mag u maximaal 210% van het bruto
jaarloon sparen. Als voorbeeld: wilt u
70% van uw inkomen behouden om
3 jaar eerder te kunnen stoppen met
werken? Dit betekent dat u 17,5 jaar
het maximale bedrag van 12% per jaar
(ongeveer een maandsalaris) opzij
moet zetten. De beperking zit vooral
in de uitkering, u heeft te allen tijde
toestemming van uw werkgever nodig om aan het geld te komen.
Spaarloon
Met een spaarloonregeling kunt u
als werknemer belastingvrij een deel
van uw brutoloon sparen. Dit bedrag
mag maximaal 613 euro per jaar bedragen wat neerkomt op 51 euro brutoloon per maand. Dit geld wordt op
een geblokkeerde spaarloonrekening
gestort. U kunt gedurende vier jaar
hier niet aankomen. Als deze periode
verstreken is, dan hoeft er over het
vrijgekomen geld geen belasting of
sociale premie afgedragen te worden.
Mocht u het spaarloon tussentijds
toch willen gebruiken, dan kan dat
voor de aankoop van een woning, studie, kinderopvang of het betalen van
een oudedagsvoorziening. Dit laatste
kan voor u heel interessant zijn. Daarom wil ik u hier graag iets meer over
vertellen.
2x belastingvoordeel
Als u de inleg voor uw spaarloonregeling gebruikt voor een oudedagsvoorziening, kunt u optimaal profiteren
van uw belastingvoordeel. U kunt

deze inleg, mits u daarvoor jaarruimte heeft, aftrekken in uw aangifte
inkomstenbelasting. Zo profiteert u
nogmaals van het belastingvoordeel.
Ik zal dit aan de hand van een rekenvoorbeeld proberen toe te lichten. U
spaart per maand 51 euro van uw bruto salaris. Dit kost u netto 30 euro bij
een belasting van 42%. Uw belastingvoordeel bedraagt nu al 21 euro per
maand. Deze 51 euro kunt u aftrekken in uw belastingaangifte (indien
u jaarruimte heeft) zodat u nogmaals
20 euro terugkrijgt (bij een belasting
van 42%). Uw totale belastingvoordeel loopt op tot 41 euro per maand
(21 + 20 euro). Op deze manier spaart
u 51 euro per maand als aanvulling op
uw oudedagsvoorziening terwijl het
u 10 euro netto kost!
Conclusie
De keuze tussen levensloop en spaarloon is niet eenvoudig te maken. Kort
gezegd, valt te concluderen dat als je
veel geld kunt missen en snel kapitaal
wilt opbouwen, de levensloopregeling
de beste oplossing is. Indien je het
meeste belastingvoordeel wilt benutten, is de spaarloonregeling de beste
oplossing. Al met al weer een heel rekenkundig verhaal en kan ik me voorstellen dat u meer wilt weten over
deze varianten. Ik zie u dan ook graag
in één van onze winkels om onder het
genot van een kopje koffie voor u de
beste oplossing te bepalen. Bellen kan
uiteraard ook. Univé Noord-Kennemerland is in Limmen te vinden aan
De Drie Linden 1, tel. (072) 505 35 81.
www.unive-noord-kennemerland.nl
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De Lantaarn in Limmen
Zondag 2de kerstdag speelt de band
Crosstown in het voorcafe. CROSSTOWN is een coverband uit het midden van Nederland. Vijf muzikanten
uit uiteenlopende muzikale richtingen hebben de koppen bij elkaar
gestoken om muziek te gaan maken
waarin die verschillende invloeden
bij elkaar komen.
De band speelt een mix van rock,
funk, rock & roll, soul, reggae, carib-

De Band CROSSTOWN

bean enz. Zeer gevarieerde stevige
muziek met songs uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. CROSSTOWN
speelt songs van Lynyrd Skynyrd, The
Commodores, Neil Young, Bob Marley, Stevie Wonder, Lenny Kravitz, The
Specials, The Doobie Brothers, Inner
Circle, Eddie Grant, Wilson Pickett en
vele anderen.
Oud en Nieuw kun je vieren in de
Lantaarn vanaf half 10. Deze avond
draaien DJ Steve D en DJ Juicy Jugs
alle soorten muziek. Voor de Foud en
Nieuw Party zijn kaarten in de voorverkoop. TIP: Leuk cadeautje voor de
feestdagen!
In het nieuwe jaar starten we met
een winterkermis in het weekend van
21, 22, 23 januari. Vrijdag 21 januari
starten we met de Housefreakerz in
de voor- en achterzaal te horen. On-

Op het programma staan Sonates
voor violoncello en piano van Beethoven en Brahms, maar ook de Fantasiestücke van Schumann en de beroemde Polonaise Brillante van Chopin.
Aan het eind van het recital komen we
in de twintigste eeuw terecht met het
spectaculaire stuk Requiebros van de
Spaanse cellist en componist Gaspar
Cassado. Als “toetje” spelen Yumi en
Albert één van de schitterende tango’s van het befaamde Argentijnse fenomeen Astor Piazolla wiens muziek

zo ontroerend klonk tijdens de huwelijksplechtigheid van Prinses Maxima
en prins Willem Alexander.
Het is opmerkelijk dat twee zulke verschillende mensen met uiteenlopende achtergronden en tradities op zo’n
harmonieuze manier kunnen samenwerken en prachtige muziek maken.
Yumi Toyama is een Aziatische schone met een mysterieuze uitstraling
en een ingetogen presentatie; Albert
Brüggen is een kunstenaar uit de Nederlandse school met nuchterheid
van de Noord-Hollander. Zij hebben
echter een uitzonderlijke muzikaliteit
en de liefde voor het vak gemeen en
dat maakt hun regelmatige gezamenlijke optredens tot een belevenis.
Yumi Toyama is geboren in Hiroshima
(Japan) en begon op 3-jarige leeftijd
met pianospelen. Zij kreeg haar opleiding in de Verenigde Staten aan
het Peabody Conservatory of Music,
een onderdeel van de universiteit
van Baltimore. Daarna studeerde zij
verder aan de F.Chopin Academy of

Music in Warschau (Polen) waar zij in
1993 haar Masters degree haalde bij
R.Smedzianka en M.Szriber. Zij treedt
regelmatig op als soliste en kamermusicus in binnen- en buitenland en
ze won een aantal prijzen op internationale pianoconcoursen. Ze maakte
verschillende radio- en televisieopnamen, zowel in Duitsland voor de ARD
als voor de Poolse nationale omroep.
Onlangs is er in Zwitserland een CD
van haar opgenomen. Naast dit alles
heeft zij een bloeiende lespraktijk.
Albert Brüggen werd geboren in Haarlem. Op 7-jarige leeftijd begon hij met
cellospelen. Hij studeerde aan het
Sweelinck Conservatorium in Amsterdam waar hij in 1993 afstudeerde. Bij
verschillende internationale grootheden volgde hij meestercursussen en
won de tweede prijs op een internationaal cello-concours in Eindhoven. Na
het beëindigen van zijn studie legde
Albert zich toe op het spelen op oude
instrumenten; hierdoor is hij een veel
gevraagd continuospeler in heel Europa. Hij speelde en speelt nog altijd
met belangrijke barokorkesten. Hij is
lid van het Orkest van de 18e eeuw,
Musica Alta Ripa (Hannover) en vaste
cellist bij Cantus Cölin in Keulen. Bovendien speelt hij regelmatig in diverse andere ensembles. Albert werkte
mee aan talloze CD-opnamen.
Het concert begint op 23 januari
2011 om 15.00 uur. Entree: € 12,-. Reservering van kaarten: telefonisch:
072-5052235. Via website: www.limmencultuur.nl; via e-mail: limmencultuur@hotmail.com. Of wanneer
nog beschikbaar: aan de kerk.

Groovenatic’s

Zaterdag 22 jauari is La Stampa aan
de beurt met gastoptreden van Rob
Ronalds. La Stampa de gezelligste
feestband van Noord-Holland en natuurlijk bekend van de Limmer kermis. Rob Ronalds is bekend van o.a.
“Meisjes van de nacht” en “Och was
ik maar bij moeder thuis gebleven”.
In het voorcafé draait DJ Cor de volendamse top 20. Zondag 23 januari sluiten Pip en Ruud af in de achterzaal en
in het voorcafé 70’Party met DJ Steve
D. Pip en Ruud hebben in het voorprogramma van Guus Meeuwis gespeeld
en staan 6 Feb. weer in het voorprogramma van Jan Smit. Hun nieuwste
single heet FREE. Kaartverkoop voor
de winterkermis start 18 December.
KERSTKADOTIP-KERSTKADOTIPKERSTKADOTIP-KERSTKADOTIPTEVENS WENST HET TEAM VAN “DE
LANTAARN” IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN EN ALLE GOEDS VOOR 2011

Prachtig duo
Concerteert in Limmen
Op zondag 23 januari zal Limmen
Cultuur opnieuw een feestelijk concert organiseren. In de PKN-kerk aan
de Zuidkerkenlaan treden dan de
pianiste Yumi Toyama en de cellist
Albert Brüggen op. Onder het motto
“Van Beethoven tot Piazolla”spelen
zij een aantal schitterende stukken
van componisten die bij eenieder tot
de verbeelding spreken.

der invloed van hun voorliefde voor
de echte Housemuziek, werden de
grondleggers van dit fenomeen in
wording (DJ’s Juicy Jugs & Steve-D)
gedreven tot het organiseren van
energieke housefeesten op de meest
uiteenlopende locaties in de omgeving van Castricum. Ook hebben
wij niemand minder dan Ralvero en
Groovenatic’s achter de draaitafels
staan.

DJ Ralvero

Pip en Ruud

Conquista
opent Jongeren Café
LIMMEN - Conquista opent Café
voor de jongeren van ons Limmen.
Op vrijdag 7 januari zal de jongerenavond voor 16 jaar en ouder worden
geopend in jongerencentrum Conquista aan de Kerkweg.
Op deze avond kunnen de jongeren
in Conquista Café samenkomen met
vrienden om muziek te draaien, potje
poolbiljart of gewoon gezellig aan de

bar te hangen. Elke vrijdagavond is
vanaf half negen het café geopend.
Natuurlijk is Conquista altijd op zoek
naar vrijwilligers en kunnen jongeren
vanaf 21 jaar barmedewerker worden
in het Café. Daarvoor kun je een keer
binnenstappen op vrijdagavond, of
een mail sturen naar cafe@conquista.nl.
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s Gourme -, fondue- of steengrillsch
otel

Carpaccio

295

per portie voor 1 pers.
met GRATIS carpaccio
dressing

Vitello tonato

kalfsfricandeau met
tonijnmayonaise en
kappertjes
per portie voor 2 pers.

Konijnenbout

met portsaus in braa
dslee
Alleen even opwarm
en

Per 2 stuks

895

495
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Wine & Food Experience in
Vredeburg zeer succesvol
LIMMEN – Twee super gepassioneerde vrouwen stonden afgelopen 11 december in de altijd sfeervolle Vredeburg geweldig uit te pakken. Ylenia
Borsato (De Italiaanse Kok) en Monique Meegdes (Confusion Wines) hadden de Vredeburg omgetoverd in een
Wijn en Spijs Walhalla voor ruim 120
wijnliefhebbers en culinaire levensgenieters.
Confusion Wines – Monique Meegdes
Confusion Wines pakte traditiegetrouw groots uit met ruim 80 betaalbare kwaliteitswijnen uit alle hoeken
van de wereld. Zelfs een paar uit Nederland: Achterhoeks Goud. Er werden deze avond maar liefst 9 nieuwe
wijnhuizen gepresenteerd. Er was dus
veel nieuws te proeven.
Bodega Sottano – Argentinie, Weltevrede Estate – Zuid Afrika, Cave de Ingersheim – Frankrijk, Domaine Gravade – Biologisch, Mundo – Biologisch,
Domaine de la Clapiere – Frankrijk,
Vecchia Storia – Italie, Dos Camelidos
– Chili, Sant Felo – Spanje. “Vrijdagavond werden de laatste wijnen uit
Zuid Afrika nog per koerier in Limmen
afgeleverd. Het ging maar net goed”,
zegt Monique.

Alle geschonken wijnen van deze
avond zijn nog steeds met zeer aantrekkelijke kortingen te bestellen. Op
www.confusionwines.nl is de complete proeflijst nog steeds te raadplegen.
De Italiaane Kok – Ylenia Borasto
“Ja, ik ben familie-van Marco. Marco
Borsato heeft één neef, en dat is mijn
man. Remco kwam naar Nederland
toen hij elf was; ik ontmoette hem
toen hij oma Borsato bezocht in Verona, mijn geboortestad.
Koken is onze passie; het eerste wat
opvalt als je bij ons binnenkomt, is de
heel kleine bank naast een heel grote
tafel! Er moeten hier veel mensen
kunnen eten; als ik iedereen rond de
tafel heb, ben ik gelukkig. En bij lekker
eten hoort natuurlijk een mooi glas
wijn. En dan zit je bij Confusion Wines
natuurlijk goed. Mijn moeder heeft
mij in mijn jeugd leren koken. Als ik
uit school kwam, lagen de ingredi-

enten klaar waarmee ik mijn lunch
moest maken. Geweldig vond ik dat.
Op mijn achtste kookte ik mijn eerste
spaghetti, en die was nog lekker ook.
Dat plezier in koken, en hoe weinig
tijd lekker koken kost, dat is wat wij
willen overbrengen in onze workshops. De Italiaanse keuken is heel
puur, er wordt eenvoudig gekookt
met weinig, maar altijd verse ingredienten. Een goede kwaliteit is natuurlijk cruciaal.
Remco en ik vonden het een geweldig
geslaagde samenwerking met Confusion Wines. De passie die wij voor het
koken hebben heeft Monique overduidelijk met wijnen. Dus een perfecte combinatie met een goede klik. Het
was wel aanpoten, in Limmen weten
ze wel wat lekker eten is. Ik weet zeker
dat we in de toekomst meer met elkaar zullen gaan samenwerken. Neem
eens een kijkje op mijn website www.
italiaansekok.nl voor lekkere Italiaanse recepten.

Stichting

Bloemendagen
Limmen

Bloemendagen 2011
centraliseren of niet?

De top 3 van meest favoriete wijnhuizen deze avond was ;
1. Vina Casa Silva – Chili
2. Bodega Sottano – Argentinie (nieuw
in het assortiment)
3. Domaine de Tariquet - Frankrijk

De discussie- en brainstormavond
die de Stichting Bloemendagen Limmen georganiseerd heeft in oktober was een succes! Er is die avond
toegezegd dat er een vervolgavond
zou komen waarbij de punten die
uit deze avond naar voren kwamen
weer besproken zouden worden.
Deze datum is nu bekend en hierbij
wordt een ieder die die avond aanwezig was en natuurlijk alle andere
belangstellenden uitgenodigd om op
donderdag 27 januari om 20.00 uur
aanwezig te zijn in de Burgerij.

En de gerechten:
• 3 soorten bruschetta’s: met zalm,
met à l’Italienne (eigen recept) en
met pancetta, aardappelen en rozemarijn
• Pasta alla puttanesca
• Pasta al limone
• Panna cotta met aardbeien crème
• Worteltaart met een créme van
mascarpone en limoen
• Torta caprese, zuid Italiaanse chocoladetaart

• Wist u dat de LOV-krant ook op i nternet staat?
• Dat het internetadres www.lovkrant.nl is?
• Dat u daar de nummers vanaf 2005 tot heden kunt bekijken?
• Dat de winkeliers uit Limmen ook hun eigen site hebben?
• Dat het internetadres www.lov-limmen.nl is?
• Dat u daar ook de laatste trekkingen van de Sinterklaasaktie vindt?
• Dat u daar de evenementen-agenda kunt vinden?

Het zal een belangrijke en informatieve avond zijn want op deze avond
wordt er namelijk vastgesteld of de
Bloemendagen 2011, van zaterdag 30
april t/m donderdag 5 mei, worden
gecentraliseerd of niet.
De Stichting heeft voor het komende
jaar zichzelf een keuze uit 2 stellingen
voorgelegd:
Stelling A
Bij 25 (volwassen) stukken of meer
wordt de route gehandhaafd (evt. met
wat inkortingen)
Stelling B
Bij minder dan 25 (volwassen) stuk-

ken worden de mozaïeken gecentraliseerd, bijvoorbeeld aan het Koningsdam.
Om op tijd te weten hoeveel mozaieken er ongeveer komen te liggen
en om te bepalen of er voor Stelling
A of B gekozen wordt, dient iedereen
die een volwassen stuk maakt, zich
vooraf in te schrijven. De deadline
hiervoor is zaterdag 22 januari 2011.
Op het inschrijfformulier hoeft alleen maar aangegeven te worden of
men mee doet en of het een beun,
een volwassen mozaïek of een volwassen werkstuk is. Onderwerp, legadres, aantallen nagels, enz. opgeven
is niet nodig. Dit inschrijfformulier is
te downloaden vanaf de site: www.
bloemendagenlimmen.nl of aan te
vragen via info@bloemendagenlimmen.nl. Er wordt ook geprobeerd om
zoveel mogelijk (oud) deelnemers binnenkort een inschrijfformulier thuis
te sturen.
Het voorlopige inschrijfformulier
moet ingeleverd worden op uiterlijk
zaterdag 22 januari bij de voorzitter
Cees van den Berg, Schoolweg 20.
De Stichting Bloemendagen Limmen
gaat ervoor, u toch ook?

Spaar Air Miles voor AAP.
Dat kost u niets

Ga naar www.aap.nl
of bel gratis 0800 - 1118
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elektrische gordijnrails!
Cadeaubon Winkeliersvereniging Limmen:

service
kwaliteit
garantie

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

De redactie van de LOV-krant
wenst u allen een sfeervolle Kerst
en een gelukkig
maar vooral
gezond 2011!

Een leuk geschenk!
Een verrassend kerstgeschenk 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 ieder een gevarieerd aanbod.

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

Wij wensen u een
Heerlijke Kerst
en een
Mooi 2011 toe!
Marga's Haarmode Limmen 072 505 2456
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J.O.C. Conquista

Maandoverzicht
December/januari
Kids (4-9 jaar) Zaterdag 10:30 – 12:00
18-12 Kerststukjes maken
25-12 Gesloten i.v.m. 1e Kerstdag
01-01 Gesloten i.v.m. Nieuwjaarsdag
08-01 Spellenspektakel

15-01 Lunchbox pimpen
22-01 Stokpaarden versieren
29-01 Filmochtend ‘Ice Age 3’

Club (9-12 jaar) Woensdag 14:00 – 17:00
15-12 Open inloop
22-12 Open inloop
22-12 Clubavond 19:00 – 22:00 Kerstbingo
29-12 Gesloten i.v.m. verbouwing
29-12 Gesloten i.v.m. verbouwing

05/01 Rad van avontuur
12/01 Open inloop
19/01 Open inloop
26/01 Open inloop

Club X-tra (12-16 jaar) Vrijdag en Zaterdag 19:00 – 22:00
17-12 Open inloop
18-12 Kerststukjes maken
24-12 Gesloten i.v.m. Kerstavond
25-12 Gesloten i.v.m. 1e Kerstdag
31-12 Gesloten i.v.m. Oudejaarsavond
01-01 Gesloten i.v.m. Nieuwjaarsdag
07-01 Nieuwjaarsfeest
08-01 Open inloop

14-01 Après Ski Party
15-01 2 in 1 Game-avond
21-01 Open inloop
22-01 Bouncebal
28-01 Open inloop
29-01 Film-avond

Conquista, zie www.conquista.nl voor meer informatie, of email: info@conquista.nl
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LIMMEN
Wanneer het Ù uitkomt;
Maandag t/m Zaterdag open
van 8.00 - 21.00
en Zondag open
van 16.00 -21.00 uur.

Voor al Ùw wensen;
...een uitgebreid
assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS, VOOR U!
VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

LIMMEN

wenst iedereen fijne feestdagen
en een gezond & gelukkig 2011!

