LOV
De krant van Ondernemend Limmen

‘Kerstboom van het jaar..’
Elke jaar wordt er weer een boom in
Limmen uitverkoren om ‘De Kerstboom’ van het jaar te zijn. Op een
zaterdagmorgen komt er dan een
groep vrijwilligers met een taart en
zaag bij een tuin aan. Met kraan en
aanhanger krijgt de boom dan een
extra lange eretocht door het dorp.
Auto’s moeten verplaats worden en
wegen worden afgezet om de boom in
al zijn wijdheid de ereplaats te geven
die het verdient. Elk jaar valt er weer
een andere boom in de prijzen. Ook
bomen uit naburige dorpen maken
de komende jaren een kans. Diezelfde
zaterdag nog wordt de boom in het
licht getooid om daarna een ankerpunt te zijn aan het eind van de Kerkweg. Licht in de duisternis. Warmte en
sfeer in tijden van kou en tegenslag.
Dat wenst elke Kerstboom je toe,
maar in het bijzonder ‘De Kerstboom’
daar vlak onder de toren van de Corneliuskerk. Daar waar dat verhaal over
Gods droom die zich laat zien in een
klein kwetsbaar kind steeds weer opnieuw doorverteld blijft worden. Een
verhaal dat je raakt, zoals dat steeds
weer gebeurt als je een net geboren
baby tegen je aan houdt. Mag Kerst
en het Kerstverhaal ons ook dit jaar
weer raken en in beweging zetten
om mee te werken aan het geluk van
alle mensen. De honderden lichtjes in
‘De Kerstboom’ wensen ons allemaal
een zalig Kerstfeest en een gelukkig
Nieuwjaar.
Pastor Johan Olling

december 2012

voor Limmers, door Limmers

Sinterklaasactie
groot succes!
De Sinterklaasactie 2012 van de LOV
is weer een groot succes geworden. Er zijn in
3 weken tijd meer dan 103.000 loten ingeleverd.
De vele prijs-winnaars hebben hun prijs inmiddels thuis
ontvangen.
Wij danken onze sponsoren , met
name Univé regio + voor het
beschikbaar stellen van het Vip
arrangement AZ.
De trekkingsuitslagen vindt u op
www.lov-limmen.nl

Vieringen in de Corneliuskerk
Kerstavond: maandag 24 december
16.00 uur Kerstverhaal voor de kleuters met liederen
17.30 uur

1ste Kerst gezinsviering met Kinderkoor
Woord- en Communieviering met KERST-MUSICAL

19.15 uur

2de Kerst gezinsviering met Kinderkoor
Woord- en Communieviering met KERST-MUSICAL

21.30 uur

Plechtige Kerstviering met Gemengd koor
Eucharistieviering

23.30 uur

Feestelijke Kerstviering met Liturgisch koor
Woord- en Communieviering

Eerste Kerstdag: dinsdag 25 december
10.30 uur Woord en Communieviering met Gemengd koor
Tweede Kerstdag: woensdag 26 december
10.30 uur Woord- en Communieviering met Harmonie “Excelsior”
Op Tweede Kerstdag van 14.00 uur tot 16.00 uur staan de kerkdeuren open
en vanaf 15.00 uur zal de Familie Valkering de kerstsfeer in de kerk naar nog
Hemelser hoogte tillen door zang en gitaarspel.
Oudejaarsavond: maandag 31 december
19.00 uur Gebedsviering voor iedereen in Limmen
m.m.v. het Liturgisch koor

Limmer
Ondernemers
Vereniging

Op de foto een dolblije Benck de Winter
met haar nieuwe Ipad.

Zaterdag 5 januari in de Burgerij

Bruisend FRISZ-feest..!
Conquista en de Burgerij organiseren
voor jongeren van 12 t/m 15 jaar een
nieuwjaars FRISZ-feest. Om deze leeftijdsgroep een eigen coole feestavond
te bieden zet de Burgerij op 5 januari
van 20.00 uur tot 00.00 uur zijn deuren open. De muziek wordt verzorgd
door B & E Sound uit Limmen. DJ’s
Bob en Ed staan in de startblokken
om al jullie verzoeken te draaien. De
zaal wordt wat verkleind en feestelijk aangekleed om het allemaal nog

Nieuwjaarsdag: dinsdag 1 januari 2013
10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor

Zonder vrijwilligers
geen ‘boom van het jaar’
Limmen, zaterdag 8 december 2012,
de sint is uitgezwaaid en de kerstboom van Limmen wordt ingehaald.
Elk jaar wordt uit een tuin in Limmen
of omgeving een boom uitverkoren
om als kerstboom het plein van de
Corneliuskerk te verlichten.

Piet Baltus en Maurice Groot, beide
van Loonbedrijf Baltus te Limmen offeren al 11 jaar hun vrije zaterdag op
om samen met meerdere vrijwilligers
de door Joop Koppes uitgezochte
boom om te zagen, op een grote platte wagen te vervoeren naar het kerkplein en daar te plaatsen in een speciale standaard. José Baltus zorgt voor
een veilig transport door op voortreffelijke wijze het verkeer te regelen en
als de boom staat komen de dochters
van Piet & José om de boom te voorzien van verlichting.
De eigenaar van de boom heeft een

Bijzondere ’Kersttruck’
naar Albert Heijn Limmen
Het wagenpark van Zandbergen’s Transport in Limmen is aanzienlijk, maar
het pronkjuweel van de vaste leverancier van Coca Cola is momenteel de
vrachtwagen van Peterbilt, een Amerikaanse fabrikant van vrachtwagens uit
de zwaardere klassen.
,,Een buitenkansje’’, noemt een
woordvoerder van het transportbedrijf het. Zandbergen heeft truck een
maand in bruikleen en zal de wagen
vooral inzetten voor promotionele
doeleinden. ,,Wij vinden het mooi
passen bij de kerstgedachte en willen in tijden van veel pessimisme ook
eens wat vrolijks laten zien.’’
De wagens van Peterbilt zijn onder

meer bekend uit de Coca Cola-reclame
van ’Holidays are coming’. ,,Via Paccar, de onderneming waar Peterbilt
en DAF onder vallen, waren er twee
in Nederland. We hebben de mensen
van DAF Nederland benaderd of we
er eentje in bruikleen konden krijgen
en ze hebben hun medewerking verleend. Vervolgens zijn we hier op de
werkvloer met zijn allen enthousiast

heerlijke doos gebak mee voor bij de
koffie en Keurslagerij Snel zorgt dat
de inwendige mens op temperatuur
blijft door heerlijke verse warme erwtensoep te sponsoren.
Dankzij deze vrijwilligers en sponsoring kunnen de Limmers dit jaar
alweer voor de 11e keer genieten van
een prachtige kerstboom voor de kerk
en hopelijk wordt deze traditie nog jarenlang voortgezet.

en conquista

organiseren samen
5 januari 2013
nieuwjaars Frisz Party

met: B&E sound

Aanvang 20:00 einde 00:00
Leeftijd: vanaf 12 t/m 15
Kaarten voorverkoop € 4,00
Aan de deur € 5,00

Kijk voor de hele fotoreportage van
dit gebeuren op:
www.corneliuskerk-limmen.nl

Dusseldorperweg 103, Limmen
t. 072 505 1519 • m. 06 2074 1511
info@deburgerijlimmen.nl
www.deburgerijlimmen.nl

aan de slag gegaan om er iets moois
van te maken.’’
De wagen werd onder meer bestickerd
en van verlichting voorzien. De afgelopen dagen reed de truck in de regio
rond. ,,a.s. Zondag 16 december kunnen de inwoners van Limmen de truck
van dichtbij bekijken. Dan staat ie bij
de vestiging van Albert Heijn aan de
Vuurbaak. Binnenkort zit er ook een
Kerstman achter het stuur en hij zal
een bezoek brengen aan onze klanten
in het land.’’
De wagen leent zich uitstekend voor
festiviteiten rond kerst, maar volgens
Zandbergen is de truck ook geschikt
voor andere promotionele activiteiten. ,,Rondom de grote voetbaltoernooien en de Olympische Spelen is

Coca Cola altijd heel actief. Ik kan
me goed voorstellen dat daarbij deze
vrachtwagen ook wordt ingezet.’’
Op 26 en 27 december is de ’kerst-

gezelliger te maken. Zoals de naam
al zegt: “FRISZ-feest”, wordt er alleen frisdrank geschonken. De prijzen
zijn voor deze gelegenheid extra low
budget; € 1,50 per consumptie. Kaarten zijn voor € 4,- in de voorverkoop
verkrijgbaar bij de Burgerij en -tijdens
openingsuren- bij Conquista. Op de
avond zelf kost een kaartje € 5 aan de
deur van de Burgerij. Dit is inclusief
garderobe. Om 2013 vetwreedkeigaaf
in te luiden kom je dus op 5 januari
naar het nieuwjaars Frisz feest!! Beter
kun je het nieuwe jaar niet beginnen…
Denk er nog wel aan dat je vanaf je 14e
verplicht ben om je ID te kunnen tonen deze avond. Tot dan en share dit
met je vrienden!!
Conquista is in de Kerstvakantie extra
open. Kijk daarvoor op de website en
onze Facebookpagina. Bij voldoende
belangstelling gaan we ook een keer
samen eten en een leuke film kijken.
Sluiten we samen 2012 gezellig af !
Natuurlijk kun je ook op de vaste openingstijden bij ons terecht. De Kids
krijgen het druk met het maken van
een kerstkrans en nieuwjaarskaart.
De tieners en jongeren kunnen lekker chillen, poolen en gamen. Tot bij
Conquista !
truck’ ook te bezichtigen in de Brabanthallen in Den Bosch tijdens het
Trucks Eindejaarsfestijn.
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Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Denkt u er nog aan om op tijd
uw Kerstbestelling in te leveren?

Wintersale!
20-30-40-50% korting
op onze winterkleding 2012!

Lifestyle kinderwinkel

Troel Voor Kids
Kerkweg 40a • Limmen

w w w. t ro e l vo o r k i d s . n l

Dit kan tot en met zaterdag 22 december!

Uw adres voor al uw:

• KERSTSTOLLEN,
GROOT OF KLEIN
• DIVERSE TULBANDEN
• R.B. KRANSEN

LIMMEN

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

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

Cadeaubon Winkeliersvereniging Limmen:

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

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl
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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 SNSregiobank in het Univé kantoor.
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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!
Er is deze keer maar één inzending en daarom is Fabiënna Mararetha Maria Beentjes automatisch ‘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 en het geboortekaartje, 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. Voor
vragen kunt u contact opnemen met de redactie, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als ’Baby van de Maand’.

Vijf jubilarissen
bij Excelsior Limmen
Op 25 november jl. was het gezellig
druk in de Burgerij. Vele genodigden
hadden aan hun uitnodiging gehoor
gegeven en hadden de storm getrotseerd om te komen luisteren naar Muziekvereniging Excelsior Limmen.
Deze keer werd er muziek gemaakt
om 5 jubilarissen in het zonnetje te
zetten: Angélique van Zelst - Koot,
Peter Koot, Emil van der Aar (alle drie
25 jaar lid), Hans de Goede en Nico
Jan Kroone (beide 40 jaar lid). De eerste vier werden lovend toegesproken
door de voorzitter en de praatjes zaten vol met leuke anekdotes en herinneringen. De voorzitter zelf (= Nico
Jan Kroone) kreeg van de secretaris
een speech op rijm! Alle jubilarissen
kregen een ere-speld en een oorkon-

de, verstrekt door de muziekbond van
Nederland.
De partners werden verwend met een
goed gevulde tas vol lekkers.
Natuurlijk hoopt Excelsior dat alle le-

De r ub r i e k L i mme r Kroo st
i s p owe re d by

den nog lang lid mogen blijven.
De muzikale omlijsting van deze
middag was van de Slagwerkgroep
onder leiding van Floris van Tol en de
Harmonie onder leiding van Liesbeth
Zonneveld.
Het eerstvolgende ‘concert’ waarbij
de Harmonie te horen zal zijn is tijdens tweede Kerstdag in de Corneliuskerk, bij de jaarlijkse muzikaal opgeluisterde viering.

– Geboren op 22 augustus 2012 –
Dochter van Nandie Beentjes

Opbrengst collecte Multiple Sclerose
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is met 18 collectanten het
mooie bedrag van € 1062 in Limmen opgehaald. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds zich inzetten voor onderzoek naar MS en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen,
maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en
wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage . Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis! Wilt u ons
bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op
met het Nationaal MS Fonds, tel.010-5919839 of via www.nationaalmsfonds.nl

St.Nicolaas feest in de Burgerij

V.l.n.r.: Emil van der Aar, Peter Koot, Angélique van Zelst - Koot, Hans de Goede, Nico Jan Kroone.

wenst jullie
prettige
feestdagen!!
Peuteropvang Zuid
Toscanestraat 4
Alkmaar

KDV Plan Oost
Kennemerstraatweg 380A
Heiloo

Fabiënna Margaretha
Maria Beentjes

KDV Hoefsmid
De Hoefsmid 9
Heiloo
KDV Daalmeer
Joh. Naberstraat 77D
Alkmaar

BSO Alkmaar Zuid
Johanna Naberstraat 81A
Alkmaar
Peuteropvang Noord
Pater Schiphorststraat 1-3
Alkmaar

KDV ALKMAAR
Kees Boekestraat 2
Alkmaar

Centrale administratie
Laan van Muijs 7
1852 RD Heiloo

Bakkerij Bakker bakt mee
voor 3FM Serious Request

Het goede doel
Hét 3FM SR-broodje is bij Bakkerij
Bakker te koop voor € 5,- per stuk,
waarvan € 1,- ten goede komt aan
het goede doel. Dit jaar is dat het terugdringen van babysterfte in Afrika
en Zuidoost Azië. Een stille ramp die
jaarlijks 5,5 miljoen slachtoffertjes

BSO Ypestein
De Hucht 4-6
Heiloo

KDV Laan van Muijs
Laan van Muijs 7
1852 RD Heiloo

kleurplaat en kleurtjes mee naar huis.
Deze plaat moest dan maandag voor
10 december ingeleverd worden.
De keuze was heel erg moeilijk, er waren hele mooie platen bij.
Uiteindelijk heeft de commissie een
keuze gemaakt uit diverse leeftijden.
En de winnaars zijn: Mat v.d. Tocht,
Meike v. Zilt, Roos Briefjes, Lars v.
Keulen, Carmen Bakker en Lieke Nuyens.
Deze prijs winnaars hebben hun
kadootje inmiddels ontvangen.

Rijk gevuld vruchtenbroodje ten bate van het Rode Kruis

Bakkerij Bakker bakt dit najaar een
bijzonder broodje: het 3FM Serious
Request broodje. Een cranberry-mueslibroodje in de vorm van een knoop,
rijk gevuld met cranberries en rozijnen en afgewerkt met abrikozenmoes
en suiker.

BSO Alkmaar Noord
Pater Schiphorststraat 1-3
Alkmaar

KDV Limmen
Middenweg 26a
Limmen

Limmen Cultuur had op 2 december
voor de kinderen een leuke Sint Nicolaasmiddag georganiseerd. Het Sinterklaas toneelspel dat werd gespeeld
door de verenigingen Forento en Pancratius.
Natuurlijk waren de kinderen heel
nerveus, maar dat was snel voorbij.
Er werd gezongen en geroepen om de
zwarte pieten zo veel mogelijk te helpen. De middag was eigenlijk te snel
voorbij.
Na afloop kregen de kinderen een

maakt. Wist u dat elke 6 seconden ergens ter wereld een baby sterft?
Landelijke actie
Veel Nederlandse ambachtelijke bakkers doen dit najaar mee met deze actie en gezamenlijk proberen ze zoveel
mogelijk geld bijeen te brengen voor
het Goede Doel. Op 24 december staat
een delegatie deelnemende bakkers
bij het Glazen Huis in Enschede om
een cheque met daarop een “mooi”
bedrag aan te bieden aan de 3FM DJ’s.
Serious Request Broodje: Bijzonder om
te geven, lekker om te krijgen!
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Achterweg 15
1906 AG Limmen
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl
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Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen
• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09

Uw interieurspecialist

GPG_75_541889 A5.indd 3

03-11-10 09:13

aannemingsbedrijf
n. commandeur bv

timmer- en betonwerkzaamheden
www.ncommandeur.nl

tapijten

gordijnen

&

zonwering

karpetten

laminaat

vloeren

dusseldorperweg 22a 1906 AK Limmen
telefoon 072-505 24 24 - Fax 072-505 16 09

...Je droomhuis
realiseren met een
hypotheek op maat!

www.rotteveel.org

elektrische gordijnrails!
service
kwaliteit
garantie

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

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org
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‘Het feest der herkenning’

www.cateringlimmen.nl

Deze gezellige avond uit in ‘d Enterij
wilt u natuurlijk niet missen!
Entree voor deze avond is € 10 en
deze kaarten kunt u bestellen bij AH
Limmen en bij de heer A. Dekker –
Koningsdam 25 te Limmen. (06 4768
3591)
Laten we er met z’n allen weer een
mooi feestje van maken!
Graag tot ziens op zaterdag 02 maart
2013 in Sporthal ‘d Enterij!

06 20 74 15 11 - 072 505 15 19

CateringLimmen
Italiaanse
Borrelschaal

Begin het nieuwe jaar goed:
Olijven
Tapenade
Aoli
Gemarineerde champignons
Italiaanse vleeswaren
Italiaanse kazen
Brood

€ 5,50 p.p.
U kunt deze schaal bestellen vanaf 8 personen.
De schaal wordt bij u thuis bezorgd (in Limmen).
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206

8

8

19

206

18

18

Een goede kado-tip voor de komende feestdagen!

Dampegeest, een
Herenhuis in Limmen
stond daar, waar nu het
et grote Huis Dampegeest
voetbalvereniging Limmen
middenterrein van de
zich via de Achterweg
ligt. Terwijl de toeschouwers
met verre neven
begeven, rijdt een koets
naar het voetbalterrein
naar de lommerrijke
via de Groote Postweg
en Vrouwe van Limmen,
langs de
en nichten van de Heer
Dampegeest, rijd de koets
het terrein van de Hofstede
De ontvangst
Dampegeesterlaan. Op
tot vóór het grote Huis.
en strak geschoren hagen,
nog wat
recht aangelegde grachten
maaltijd wordt opgediend,
en er worden vóór de
in de entreekamer is hartelijk
de bel van
wetenswaardigheden uitgewisseld.
scheidsrechter fluit, klinkt
voor de wedstrijd en de
in volgorde het
Terwijl de spelers zich opmaken
De livreiknechten brengen
de aanvang van het diner.
waar ooit
daar
de hoofdbediende voor
rolt
bal
genuttigd. De
ontbrandt, het eten wordt
eten naar binnen. De wedstrijd
de mangelkamer etc. Prachtige
zaal, de keuken, de provisiekamer,
en de hal
de entreekamer lag, de grote
tapijten
met dure Smirna
de houten vloeren bedekt
verlaten het
ruimtes, schitterend ingericht,
is afgelopen, de spelers
De pendule slaat, de wedstrijd
en Vrouwe en de
met marmeren vloertegels.
Dampegheest”. De Heer
het sportcomplex van “De
voor het huis.
veld en het publiek verlaat
kolf op de vlakke oprijlaan
de maaltijd in een spelletje
rustig en
er
ligt
gasten verpozen zich na
van de Dampegheest
over dit tafereel, het terrein
Een gouden zonnetje schijnt

266

H

De Hofstede
Dampegeest
onder Limmen
Door Kees Druijven

vredig bij.

De geschiedenis van dit Huis

en zijn bewoners

Het boek is onder meer verkrijgbaar bij Stuifbergen te Limmen en ook verkrijgbaar bij de Stichting Oud Limmen op de maandagen van 10.00 tot 12.00 uur en
van 19.00 tot 21.00 uur.
De officiële uitreiking van het eerste exemplaar wordt gedaan tijdens de
Nieuwjaarsreceptie, (6 januari 2013, aanvang 16.00 uur) van de v.v. Limmen op
het sportcomplex ‘Dampegheest’, aan de voorzitter Nico Beentjes.

M.T.B. sport voor iedereen !!
De Stichting Kids and Parents Bikeschool ( K.P.B. ) heeft besloten de drempel voor deelname aan de steeds populairder
wordende mountainbikesport te verlagen. Sinds april worden op het OGL terrein aan de Pagenlaan (ingang Eikepage)
voor jong en oud MTB lessen verzorgd. Naast deze lessen zijn we ook gestart met “vrij fietsen”, waarbij je met je eigen
fiets voor 1 euro gebruik kunt maken van het technisch, spannend en verlichte MTB parcours.
De “vrij fietsuren” zijn op maandag, dinsdag en donderdagmiddag van 16.00-18.00 uur en zondagmorgen van 9.3012.00 uur.
Melden bij de GP Groot unit op het terrein. Ook het houden van recreatieve MTB kinderfeestjes is aantrekkelijker geworden. We hebben allemaal minder te besteden en daar mogen onze opgroeiende kinderen niet te veel onder lijden.
Al vanaf 55 euro kan 2 uur lang genoten worden van deze groeiende spannende sport.
Voor verdere info: www.kpbiking.nl voor vragen bel of mail naar: 06-50506087 info@kpbiking.nl
De ‘Lola Garcia Band’ verzorgt het gastoptreden bij de Jazz Session Club ‘Vredeburg’
op zondag 16 december 2012

Optreden ‘Lola Garcia Band’
Al eerder is de Lola Garcia Band te gast
geweest op de jazz sessies in Limmen.
De band ziet het als een uitdaging om
dan steeds weer met nieuw repertoire

te komen. Daarbij wordt gezocht naar
een grote diversiteit in materiaal dat
niet in alle gevallen in het jazz idioom-vakje te plaatsen is en ook moei-

lijker uitvoerbare stukken worden
niet geschuwd. Bij dit optreden zult
u verrast worden door composities
die u deze middag niet direct zou verwachten, maar waarbij improvisaties
nooit ontbreken. Daarnaast streeft de
band naar een toenemend aantal eigen composities in het aanbod. Hiervan zullen enkele bij dit optreden ten
gehore worden gebracht.
U zult ervan kunnen genieten op zondag 16 december in de Vredeburg in
Limmen vanaf 16.00 uur. U bent allen
welkom en de toegang is gratis.
De komende sessiedata: 16 december,
20 januari, 17 februari, 17 maart en 14
april.

n iedereen
Wij wense
dagen
fijne feest
en een
ieuwjaar!
feestelijk n

Dusseldorperweg 103, Limmen - info@deburgerijlimmen.nl

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

tot “Ferroforte” ofwel “IJzersterk”. En
dat is de groep! In wisselende samenstellingen wordt door het vijfkoppige
ensemble gespeeld, waarbij zowel vocale als geheel instrumentale werken

Door Kees Druijven

Met als gastoptredens deze avond:
*
Harmonie Excelsior o.l.v. Liesbeth
Zonneveld.
* PROTOCOL - Spektaculair slagwerk
optreden van deze Noord-Hollandse
formatie, drie ritmische goochelaars!

De ‘after-party’ wordt verzorgd door –
The Garlicks.

Het eerste concert in 2013 dat door
Limmen Cultuur op 20 januari as. georganiseerd wordt belooft een ware
verrassing te worden. Langzaam maar
zeker bouwt men in de jaarlijkse concertseries aan een “kleine” traditie:
eenmaal per seizoen een optreden
van een ensemble dat de prachtige muziek uit de Barok ten gehore
brengt. Dit jaar laat Limmen Cultuur
ons kennis maken met het Ensemble
Ferroforte; een groep rasmusici uit de
regio Alkmaar die werken van zowel
beroemde als minder bekende componisten voor ons speelt.
De naam Ferroforte ontsproot aan een
kostelijke woordspeling. Marc Antonio Ferro was één van de eerste Italiaanse barokcomponisten. Zijn naam
en “forte” werden aaneengesmeed

Zondag 20 januari 2013 in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan in
Limmen.
Aanvang: 15.00 uur. Entreeprijs € 10,00
inclusief koffie of thee.
Reserveren: Telefonisch: 072 5052235;
Via e-mail: limmencultuur@hotmail.
com.

onder Limmen

Zet deze datum in je (digitale) agenda, want op zaterdag 02 maart 2013
is er het PERCUSSION EVENT in Sporthal ’d Enterij. Ter gelegenheid van het
55-jarige bestaan van de Slagwerkgroep Excelsior Limmen presenteren
wij voor u een fantastische avond, die
voor de slagwerkgroep onder leiding
staat van Floris van Tol.

Ferroforte...
‘B
 etoverende Barokmuziek
aan Zuidkerkenlaan’

De Hofstede Dampegeest

We hebben weer iets te vieren!

Het programma voor het aanstaande
concert bevat een keuze uit vocaal en
instrumentaal repertoire van onder
meer Scarlatti, Bononcini, Buxtehude,
Mancini en anderen.

18

Vrijdag 30 november j.l. waren enkele
leden van de Stichting Oud Limmen
op visite in De Cameren. Samen met
de activiteitenbegeleidster organiseerden ze een middagje oude foto’s
kijken.
Onder het genot van een kopje kof-

fie vierden zo’n 18 bewoners/sters het
“feest der herkenning” bij foto’s van
het dorp Limmen en zijn bewoners
van jaren geleden.
Voor de leden van de Stichting Oud
Limmen was dit tevens een prachtige
gelegenheid informatie te krijgen over
oude foto’s die nog niet bekend was.
Het werd een zeer geslaagde middag
en afgesproken is dat het op vrijdag 11
januari 2013 herhaald zal worden, uiteraard met weer andere foto’s.
Mocht u geen bewoner van De Cameren zijn maar toch graag komen
kijken neemt u dan even contact op
met de Cameren, mogelijk is er nog
een plaatsje vrij.

worden uitgevoerd. Alle leden van Ferroforte zijn professionele musici. De
spil van het ensemble is Pieter Rynja,
clavecimbel. De overige leden zijn
Liesbeth Brinkman (mezzo-sopraan),
Gregor Overtoom (viool), Simon
Overtoom (cello) en Claudia Veenstra
(blokfluit).
Het ensemble heeft tal van optredens
in geheel Nederland verzorgd, terwijl
ook enkele toernees in het buitenland, waaronder Hongarije en Roemenië, werden gemaakt.

• sanitair
• riolering

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

WIJ WENSEN JULLIE FIJNE
FEESTDAGEN EN
EEN GLANSRIJK 2013!

K E R K W E G 11, 19 0 6 AT LI M M E N
0 6 51 8 5 77 8 9 fax 07 2 5 0 5 5 6 35
A A N@K U I LMA N M E E ST E R S C H I LD E R S .N L
Brugstraat 35, 1906 WT Limmen - Tel. (072) 505 55 40 - Mobiel: 06 53‑28 52 93

JAAR
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Salsa Dansschool Happy Time in Limmen

Zumba Fitness & Salsa Danslessen
in Limmen
Limmen - Zoals u van ons gewend bent gaat Salsa dansschool happy time
in het nieuwe jaar van start met zijn zumba fitnesslessen. Dit gaat plaatsvinden op de dinsdagavond in de locatie van het cultureel centrum Vredeburg gelegen aan de Dusseldorperweg 64 te Limmen. Voor afgaan geven
wij op dinsdagavond 8 en 15 januari een aantal gratis zumba fitness proeflessen waar u gratis aan kunt deelnemen. Bij deze willen wij u graag uitnodigen, om samen met onze cursisten 1-uur lang gratis mee te doen met
de lessen. De zeer getalenteerde zumba docent Guusje gaat u gedurend de
zumba fitness workout begeleiden.
Ter introductie
Om in het nieuwe jaar gezond en fit te
willen blijven, is dit een unieke gelegenheid om mee te doen met de
Zumba fitness workout. Zumba is
een swingende fitness workout gebaseerd op diverse Latijns-Amerikaanse
dansen. De muziek is vrolijk en afwisselend. Van salsa tot hiphop en van
merengue tot Braziliaanse samba,

flamenco. Zumba laat je bij iedere
les op¬nieuw genieten van de heerlijke muziek en de feeste¬lijke sfeer,
terwijl je door de makkelijkheid te
volgen dans¬passen heel wat calorieën verbrandt. Danservaring is niet
nodig. De effectiviteit van Zumba
is bewezen door een onafhankelijke
universiteit. Uit het onderzoek is naar
voren gekomen dat u met Zumba tot

wel 1000 calorieën per uur verbrandt,
Afvallen dus.
Salsa dansschool happy time is al geruime tijd actief met het geven van
salsa, merengue, bachata danslessen
o.a. in Alkmaar,Castricum, Huizen en
Haarlem. Op deze locatie gaan wij op
vrijdag 11 januari 2013 van start met
de salsa lessen. Voor de liefhebbers
die graag aan deze lessen willen deelnemen, kunnen geheel gratis deelnemen met de proeflessen. Op Zat 5, en
Do.10 januari om 19:30 gaan de proeflessen plaatsvinden. Cursisten die al
eerder salsa hebben gedanst kunnen
ook hier aan deelnemen.
De zaal is vanaf 19:00 tot 22:00. Als u
ooit aangedacht heeft om eens het
Zuid-Amerikaanse salsa dans te willen gaan leren, is dit de unieke gele-
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genheid om kennis mee te maken.
De manier van les geven bij salsa
dansschool happy time is voor de
zumba liefhebbers als de salsa cursisten heel onspannend, waardoor iedere cursist alle danscombinaties en
variaties moeiteloos kan volgen. De
lessen zijn enerzijds heel ontspannen
doelgericht en duidelijk boven alles.
Salsa dansschool happy time staat
bekent door zijn manier van lesgeven
en zijn professionele begeleiding. Reageer nu Vol is Vol.
De gevestigde locatie is Cultureel centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64
te Limmen.
Oud en Nieuw Sylvester Tropical
party
Ook dit jaar organiseert dansschool
happy time wederom een grandioze
Oud en Nieuw Tropical Sylvester Party
in het Fletcher hotel te Heiloo. Dit
wordt alweer de 11e editie uiteraard
met glitter en glamour in de sfeer volle zaal van het fletcher hotel.Top gezelligheid met live tropische muziek
van de allround formatie The tropics

...Nú voor later zorgen?
Zorg voor een
optimaal spaarplan!

sound band,dj Ronaldo en de Caribbean brassband. Er zullen verschillende
soorten muziek te horen zijn,van tropische en ook uit de jaren 60,70, 80 en
90.Tijdens de jaarwisseling zal er een
fantastische Caribbean brass band
show gaan plaatsvinden. Daarna zal
er gezamenlijk geproost worden met
een heerlijk glas champagne en warme oliebollen op het Nieuwjaar 2013.
Om 0.15 u wordt er een overheerlijke
midnight buffet geserveerd voor het
publiek. Om 03.00 uur is het de einde
van de feestavond.
Voor informatie en aanmelden of
feestavond kunt u bellen of mailen
naar:
Henry Menes tel: 06-26768424 / 0235313215 / Ria en Dorien Cultureel centrum Vredeburg tel 072-5051950
Info: www.salsahappytime.nl
E-mail:h.menes1@chello.nl
www.salsahappytimefacebook.nl
Met vriendelijke groet,
Henry Menes

www.rotteveel.org

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

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

KERSTBOMEN
DE ALLERMOOISTE BOMEN
VOOR U GESELECTEERD !!

GRATIS THUISBEZORGD IN DE
DIRECT OMLIGGENDE GEMEENTES.
TEVENS OPRUIMING VAN ONZE

KERSTACCESSOIRES

ALLES 1.00 OP=OP

8 kilo

per stuk

STROOIZOUT
€ 4,95 25 kilo € 10,00

PINDANETJES

€ 1,25 5 stuks € 5,00 10 stuks € 9,50
6 kilo

PAVO SLOBBER
€ 6,95 15 kilo € 12,50

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

Achterweg 52a
1906 AG LIMMEN
Tel: 06-53382706
072 5053211
Fax: 0847552225

NIEUWBOUW - VERBOUW
www.bouwbedrijfnicom.nl
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Kerst vieren
met De Zonnebloem

Nieuws van Hengelsportvereniging Limmen

Jeugdvisclub Samen Beet
vist voor KiKa
Op zondag 14 oktober visten 17 koppels een uur lang in het Stet, om geld
in te zamelen voor het goede doel, dit
jaar KiKa, de stichting die onderzoek
naar kinderkanker financiert. Het
was in de aanloop naar de wedstrijd
droevig gesteld met de vis, want een
riooloverstort had de vis de polder
in gejaagd. Op zaterdag begon de vis
weer te bijten en op zondag konden
de 34 vissers in totaal 497 vissen laten
tellen! Door het zoeken van allerlei
sponsors ( ouders, buren, ooms, tantes, grootouders en vrienden) waren
deze vissen veel geld waard.

De winst was voor de broertjes Lars
en Stan Baltus, die samen 58 vissen
vingen. Op de 2de plaats Lex van der
Heijdt en zijn vader, met 57 stuks, en
op de derde plek Quinten Oudendijk

De Zonnebloem Limmen nodigt alle
ouderen van Limmen uit voor een gezellige en muzikale kerstmiddag op 22
december.
Het koor voor wereldmuziek,” Cascantar”, uit Castricum, verzorgt deze
middag met een gevarieerd kerstconcert dat als thema heeft: “The light
shall brighten the night.”

en Piet Pepping met 45 stuks. Nadat
al het geld was ingezameld kon een
bedrag van € 259 aan Kika worden
overgemaakt. Als u denkt: ”ze zijn
niet bij mij geweest en ik wil toch wat
schenken” dan kan dat op giro 8118
t.a.v. KiKa.
In de vliegende storm van 2 december
kon met enkele deelnemers nog een
foto worden gemaakt .
De competitie van de jeugd werd als
volgt afgesloten:
A-groep ( vanaf 11 jaar)
1/. Quinten Oudendijk
2/. Monique Aardenburg
3/. Robin Baltus
In de B-groep ( tot 11 jaar)
1/. Thycho Cornet
2/. Rodin Oudendijk
3/. Koen Briefjes
De vangsten waren dit jaar matig, pas
vanaf de derde wedstrijd werd er een
beetje gevangen.
HSV Limmen
Bij de senioren waren er 4 competities. Baars, witvis, 55+ en bootjes.
De baarscompetitie werd gewonnen door Rob Jak, inmiddels zijn 6de
titel kon bijschrijven. Tweede werd
Karl Nuijens en derde Jan Walta. De
witviscompetitie werd in de A-groep

gewonnen door Co Duinmeijer, voor
Mandy Schouws en Peter van der Heijdt. De B-groep was een prooi voor
Karl Nuijens, voor Piet Pepping en
Sjaak Schoorl. Bij de 55+ wedstrijden
was Rien Faasse de beste met witvis
vangen en Gerrit Tuijn de beste met
baarzen. De bootjeswedstrijden kennen geen echte competitie, de uitslagen worden elke keer op een andere
basis berekend. De meest succesvolle
vissers waren Ron Droog en Dolf Rijs.
Bijzondere wedstrijduitslagen: De
baarsdag werd gewonnen door Rob
Jak met 338 baarsjes en 2 witvisjes! Er
werden die dag bijna 2600 vissen geturfd. Nico Schouws wist een witviswedstrijd te winnen met 23 ¼ kilo aan
brasem. Bij de botenwedstrijden was
de topvangst ruim 16 kilo voor Ron en
Dolf, en meest bijzondere vangst was
hier een giebel van 31 cm.
Voor 2013 staan wederom veel activiteiten op het programma: 10 witviswedstrijden, 6 baarswedstrijden,
8 wedstrijden voor de 55+, 4 bootjeswedstrijden en een jeugdcompetitie.
Ook willen we in 2013 een benefietwedstrijd gaan houden voor 3FM Serious request. Tevens vindt u op de
site van HSV Limmen bijna wekelijks
een column Van Peter van der Heijdt
of Rob Jak over de hengelsport in de
regio en soms ver weg, met mooie
foto’s van bijzondere vangsten en
natuuropnames. Kijk op www.hsvlimmen.nl voor senioren en op www.samenbeet.nl voor de jeugd.
(foto’s Peter van Renen)

Met pensioen...
En dan?
Ja, dan vertrek je naar Ghana en ga je weeskinderen helpen!
Toen voor Gerrit en Tineke Koenders-Admiraal de pensioengerechtigde leeftijd in zicht kwam, was er die drang om iets voor anderen te gaan. Tineke is
een dochter van Arie Admiraal en Plausch Wach en geboren en getogen in Limmen. Met Limmen is, ondanks dat zij door werk en huwelijk naar elders ging,
altijd een sterke band gebleven. Zo ook met Akersloot waar familie van Tineke
woont. Door een andere dame, Anke van Tiel, werd ik opmerkzaam gemaakt
op deze bijzondere en gedreven mensen, die zich helemaal ten dienste van
weeskinderen in Ghana hebben gesteld. Zij hebben een Stichting opgericht
en die staat voor “Voetbal en Onderwijs & Weeskinderen en Ontwikkeling”,
althans dat zegt de beknopte flyer die ik meenam bij een interessante bijeenkomst in Akersloot. In gebouw “Kruispunt” waar zij voor een breed publiek
(veel belangstelling vanuit Limmen) een bijzondere Power Point presentatie
hielden over hun werk en diverse projecten.
Wat en waarom?
• Voetbal koppelen aan onderwijs,
waardoor kinderen langer onderwijs blijven volgen.
• Opvang, begeleiding, zorg, onderwijs en ontwikkeling van de weeskinderen.
• Onderwijs is de basis voor persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van Ghana.
• Alle activiteiten zijn ondergebracht
in de Stichting Kans voor open
doel, www.kansvooropendoel.nl
• Bankrekening ING 4425042, t.n.v.
Stichting Kans voor Open Doel
Utrecht.

• D
 e Stichting heeft een samenwerkingsverband met Stichting kinderen in ontwikkeling, www.kindereninontwikkeling.nl
Van oorsprong is Tineke verpleegkundige en was Gerrit ruim 40 jaar
werkzaam bij de politie. Reeds in
1998 hebben zij kennis gemaakt met
Ghana door hun jongste dochter die
er destijds werkte. In 2010 kozen zij
samen voor Ghana. Ze huurden een
woning, er werden waterputten geslagen, toiletten en overige sanitaire
voorzieningen werden gerealiseerd,
elektriciteit voor een school aange-
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legd, maar er was ook grote tegenslag
toen op 30 juni 2011 brand uitbrak in
een weeshuis en deze tot de grond toe
afbrandde. Gelukkig waren en geen
doden of gewonden te betreuren en
konden
Gerrit en Tineke de 12 peuters en 6 baby’s s’ nachts in hun huis opvangen.
Ze zijn ruim 2 maanden gebleven!
Daarna was hun nieuwe onderdak
klaar en konden ze weer terug naar
het weeshuis.
De Republiek Ghana ligt aan de Westkust van Afrika, het wordt begrensd
door Ivoorkust (Côte d’Ivoire), Burkina
Faso (heel bekend in Limmen!), Togo
en ligt aan de Golf van Guinea. Het
is 8 x zo groot als Nederland en heeft
25 miljoen inwoners, waarvan 5% rijk
en 95% arm. Grote tegenstellingen
dus. Het heeft een Britse koloniale
geschiedenis vandaar dat de officiële
landstaal engels is. De bevolking bestaat uit vier grotere etnische groepen
en een flink aantal kleinere “stammen”
Er heerste een goede politieke stabiliteit en de verschillende etnische
groeperingen leven in harmonie met
elkaar. 70% Christenen en 15% Moslims, de overige zijn traditionele religies.
Het echtpaar Koenders woont en
werkt in de Obuasi Municipality in de
Ashanti Region, een verzameling van
53 dorpen, met een totale populatie
van 205.000.

Het koor staat onder leiding van Hetty Kienhuis en brengt kerstliederen
uit de hele wereld o.a. uit Engeland,
Frankrijk, Rusland, Polen, Italië, ZuidAfrika,Venezuela, Dominicaanse Republiek en Nederland. Medewerking

verleent een klein instrumentaal ensemble bestaande uit Nora Farkas, viool, Bert Krakers, blokfluit en dwarsfluit en Hannie Krakers, accordeon en
piano.
Een warme sfeer en prachtige muziek
zorgen er voor dat u met een echt
kerstgevoel weer naar huis gaat.
Het optreden van Cascantar vindt
plaats in de sfeervol versierde Burgerij op zaterdag 22 december, aanvang
14.00 uur. De zaal is open om 13.30
uur.
Voor problemen met vervoer kunt u
bellen met Nel Seignette 072-5051324.

Kerstmis bij Troel
Na een drukke Sinterklaasperiode is het nu tijd voor kerstmis, ook bij Troel. Leuke kerstprentenboeken, kerstboomfiguurtjes, kerstCD’s, maar ook leuke kerstmuziekboxen
en kerstchocolaatjes. Allemaal cadeautjes om de kerst
speciaal te maken. Maar ook voor een nieuwe kerstoutfit
van de kinderen kunt u bij ons terecht. En dat kan ook nog
eens met leuke kortingen.
Met kortingen van 20 tot 50% korting op de winterkleding wordt het een
aantrekkelijke kerst. De laatste rage voor moeders, oma’s en tieners zijn
klikarmbanden met hele leuke buttons. Bij ons zijn de buttons slechts 2,50
euro per stuk, zodat je bij elke outfit een bijpassende armband kunt maken.
Ook voor bij je kerstjurkje.
Half december verwachten we ook al weer de eerste levering van de voorjaarscollectie van Noppies. In januari en februari volgen de andere merken.
We gaan dit voorjaar ook weer meer uitbreiden in merken tot maat 140.
Oude bekenden als Moodstreet, Blue Seven, Jubel en Sturdy zullen onze
winkel weer verrijken. Daarmee blijft Troel een winkel voor vele leeftijden.
Zowel voor de kersverse ouders en -grootouders, jonge gezinnen, vriendjes
en vriendinnetjes en vooral ook de opa’s en oma’s. Dus we hopen weer veel
mensen te mogen begroeten in de winkel aan de Kerkweg 40a te mogen
begroeten deze weken. Voor meer informatie kunt u ook altijd even kijken
op www.troelvoorkids.nl

Er is altijd een tekort aan water, er
valt nl. op jaarbasis slechts 125 tot
175 mm., de gemiddelde jaar rond
temperatuur is 25,5C, met vaak een
hoge luchtvochtigheid. Vandaar dat
er dringend behoefte aan waterputten met schoon drinkwater is, zo ook
aan goede sanitaire voorzieningen en
mensen leren hoe de hygiëne zodanig
toe te passen dat er geen ziektes uitbreken of verspreid worden.
Er wordt ook aan scholing van volwassenen gedaan opdat die zelfstandig het werk, geleerd van Gerrit en
Tineke, in praktijk kunnen brengen.
De ontwikkelingshulp die de Nederlandse overheid wereldwijd verspreid
komt heel vaak bij verkeerde mensen
aan, er is corruptie, geld verdwijnt.
Dit alles ten koste van de grote groep
mensen die het zo hard nodig hebben.
Vandaar dat er zulke projecten als Benin (Marjan Kroone), Burkina Faso
(WOL) en de stichting waar ik hier
over schrijf op kleinere schaal zeer
goed werk verrichten.
Gerrit en Tineke zijn hard bezig met
het werven van fondsen om hun doelen te realiseren. Zij zijn heel dankbaar
dat zij al zoveel steun vanuit Limmen
en Akersloot hebben gekregen. Binnenkort gaat hun project ook zorgen
voor onderzoek tegen vroegtijdige
moedersterfte, zal er geld ingezameld
worden om kinderen naar school te
laten gaan en uiteraard al voor de bestaande werkzaamheden. Er is altijd

geld nodig, maar één ding is zeker er
blijft niets aan de bekende strijkstok
hangen, het komt echt bij de mensen
terecht!
Op 22 december a.s. zal Kay Pronk een
cycle cross organiseren op het terrein
aan de Pagenlaan (ingang Eikenpage)
in Limmen. De opbrengst komt uiteraard naar het goed doel.
Er is ook een bedrag van € 2.500,00
ontvangen van “De Rietlanden” in
Akersloot en nog eens een royale donatie van Stichting de 2e Ronde. Van
deze gelden zal een weeshuis in Abosamso worden opgeknapt en een modelklaslokaal gerealiseerd in Kumasi.
Het doel is om zoveel mogelijk studenten gebruik te laten maken van de
gezamenlijke computer, de boeken en
overig lesmateriaal. Dit alles betekent
toch duidelijk dat de Stichting Kans
voor open doel leeft in onze regio.
Anke van Tiel zal vanaf nu alle PR
voor de stichting gaan verzorgen. Zij
woont aan de Hoogegeest 9, 1921 CG
AKERSLOOT en is bereikbaar onder
(0251) 31 15 25. Elke financiële bijdrage
is vanzelfsprekend van harte welkom.
Steun het goede doel, zeker nu met de
Kerstdagen in het vooruitzicht. Is het
niet geweldig als je na je werkzame leven jezelf helemaal geeft voor je medemens? Een bijzonder compliment
voor Gerrit en Tineke en alle mensen
die hen steunen!
Kees G. Kroone
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Wij bedanken onze opdrachtgevers van het Gezondheidscentrum Limmen
voor het vertrouwen in de Limmer Ondernemers!

www.veldt-tegelwerken.nl

www.aannemersbedrijfjonker.nl

www.dibolimmen.nl

www.nukolimmen.nl

■

Aanleg en onderhoud

Bouwbedrijf
C. Bos bv

www.vanstralenlimmen.nl

Niels Zomerdijk
06 46004933
www.nielsschilderwerken.nl

van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Gezellige Kerstdagen en een Gezond 2013..!
■

Datanetwerken

Visweg 31, 1906 CN Limmen
T 072 - 505 16 57, F 072 - 505 16 89
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‘De Plankeniers’
waren weer
flink op dreef...
Limmens eigen toneelvereniging mag terugkijken op een geslaagde opvoering
van het blijspel “Kaviaar met smeerkaas”, geschreven door Mart Moors. Drie
maal een uitverkocht huis in “De Burgerij”, plus nog een middag voor “De
Zonnebloem”. Het publiek heeft kunnen smullen van de verwikkelingen in
dit toneelstuk in drie bedrijven. Een korte beschrijving door de toneeluitgever
zegt: “Door een ongelukkig toeval krijgt de asociale familie Stomp nieuwe buren. De elitaire familie de Prael van Goudenjagt komt naast hen wonen. Deze
deftige mensen zoeken een tijdelijk onderkomen terwijl hun nieuwe villa
wordt gebouwd. Ze hadden geen slechter adres kunnen treffen! De spanningen tussen de families lopen hoog op. Ze kunnen elkaar niet luchten of zien!
Hevige conflicten ontstaan! En wanneer er een ongewenste liefde opbloeit, is
het kermis in de hel….”
Ik wil iets nader ingaan op de rolverdeling en het spel. Er werd uitstekend
toneel op de planken gezet, waarbij
twee debutantes het zeker niet onverdienstelijk hebben gedaan, t.w.
Laurentine, een deftig meisje, gespeeld door Petra Castricum en haar
zusje Elisiane, ook met een zekere
RRRR in haar keel, prima neergezet
door Manon Dekker. Elisiane krijgt
“verkering” met de a-sociale Ronny,
een harde bonk met een laag IQ, maar
toch wel met een goed hart. Ronny
werd vertolkt door Bart Winder. Hij
leeft in trainingspak, en Ronny neemt
het niet zo nauw met de letter van de
wet, het mijn en dijn, maar hoe kan
het anders met een vader genaamd
Flint Stomp, gespeeld door Piet van
der Steen. Nog nooit gewerkt, hand
ophouden en veel drinken. Het taalgebruik van de aso familie Stomp
is ronduit grof, maar dat kan ook
bijna niet anders als je in een “achterstandswijk” woont waar beroepswerkloosheid en alcohol een sport
zijn die hand in hand gaan. Ook wordt
er met de nodige stemverheffing ge-

sproken, maar dat is meer om indruk
te maken. Daar maakt de deftige familie zich ook schuldig aan. De familie Flint bivakkeert veel in de voortuin
op plastic stoeltjes en met bierkratjes.
Moeder Harma Flint, wordt perfect gespeeld door Mary Winder. Simpel van
geest, maar goed voor man en kinderen. Verder kent de familie Stomp nog
een dochter genaamd Anky, die het
oudste beroep ter wereld uitoefent
en daar kennelijk goed aan verdient.
Het wordt door Pa en Ma dan ook zeer
aangemoedigd zodra er marinemensen in de haven aan land komen. Met
recht “een dame die zich liggende
staande weet te houden”. Compleet
met korte rokjes en tatoos uitstekend
gespeeld door Nina Zoon. De deftige,
maar tevens “criminele zaken oplichter” Govert de Prael van Goudenjagt
wordt vertolkt door Ronald Baars,
een rol hem op het lijf geschreven.
Zijn zeer dweperige en overheersende
vrouw Laetitia, met een onuitstaanbare “air” en opgeklopte deftigheid
wordt vertolkt door Tineke Groot, die
geen seconde uit haar rol valt en zich

met opgeheven hoofd over toneel beweegt met een grote minachting voor
alles wat Flint heet. De ramp wordt
compleet wanneer haar dochter Elisiane verliefd wordt op Ronny, die maar
een doel in haar ziet zo dicht en lang
mogelijk met haar alleen zijn in de
slaapkamer. Daarin schiet het IQ van
Ronny geenszins tekort! Hilarische
taferelen waarvan Laetitia hartkloppingen krijgt. Op gezette tijden verschijnt er een echte dorpsagent. Wijkagent De Beuker, die geen orde kan
handhaven, de situaties niet begrijpt
en bonnen bij de vleet uitdeelt. Deze
wordt gespeeld door Otto Bruschke,
goed in zijn rol, een donderende stem,
maar de situaties verkeerd interpreteert en zichzelf in lastige posities
manoeuvreert. Govert dreigt steeds
met zijn hoge relaties in Den Haag,
het helpt echter weinig, De Beuker
deelt gele bonnen uit.
Tussen dit alles beweegt zich een
postbode genaamd Gallers, met een

Stichting Oud Limmen presenteert “de kerken van Limmen” tijdens de donateursavonden...

‘De Kerken van Limmen’
Kerken hebben al eeuwenlang een grote aantrekkingskracht op mensen. Het
zijn plaatsen van rust en bezinning, van vreugde en verdriet, van samenkomen en geborgen zijn. Van hoogtepunten bij feesten en dieptepunten bij overlijden. Iedereen loopt tijdens zijn vakanties wel eens een kerkgebouw binnen,
dat kan variëren van de Dom van Keulen, de Sacre Coeur of Notre Dame, tot
aan een eenvoudig kapelletje in Limburg met plaats voor slechts 10 mensen.
Waar je ook komt is er die serene rust, die geur van brandende kaarsen en
wierook.
Kerken kunnen kitscherig zijn, met
heel veel pracht en praal, maar ook
stille eenvoud uitstralen. Voor iedere
smaak is er wel iets. In onze eigen
regio hebben we de Grote of Sint
Laurenskerk in Alkmaar, in Haarlem
de Grote Kerk en de St. Bavo kathedraal. Denk in Amsterdam aan de St.
Nicolaaskerk met als saillant detail
deze kerk de enige is in Amsterdam
zonder uurwerk en klok. Schitterende
gebouwen om te bezoeken, een rondleiding te hebben of zelf met een koptelefoon en boekje rond te gaan op
ontdekkingsreis.
Ons eigen dorp kent twee prachtige
kerken, de Protestantse oftewel Nederlands Hervormde kerk, waarvan
de historie teruggaat tot het jaar 740,
en de rooms katholieke kerk St. Cornelius, gebouwd in 1902. Beide kerken
kennen een rijke historie en traditie.
Daar waar “Oud Limmen”, een zeer
actieve historische vereniging, als
jaarthema een straat in beeld bracht,
wordt daar in 2013 licht van afgeweken, de kerk komt voor het voetlicht.
Elke maandagmorgen zijn er een
aantal enthousiaste, onbetaalbare
vrijwilligers in “’t Oude Schoolhuijs”
aanwezig om foto’s te scannen, onderzoek te doen, foto’s van recente

bodemonderzoeken te bekijken en
alles digitaal vast te leggen. Immers
er komen nog vele geslachten na ons
die graag willen zien hoe wij dat in
2012 allemaal deden. Zo raakte ik in
gesprek met Ron Duindam, voorzitter
van de Stichting, Peter Valkering, hoffotograaf en Henk Brandsma, neerlandicus.
Wij bespraken met elkaar de aanpak
voor de donateursavonden 2013, te
houden op 8 februari en 1 maart, en
de inhoud van de avonden. We waren
het er snel over eens, het wordt zeker
geen diepgaand religieus programma.
Wel historisch verantwoord uiteraard.
De geschiedenis zal geen geweld
worden aangedaan. Veel herkenbare
foto’s, veel namen, veel gezichten. De
avonden worden in 2 delen “geknipt”.
Voor de pauze zal Henk Brandsma ingaan op geloof en kerken vanaf 33 na
Christus tot en met de beeldenstorm
en reformatie. Daarin is uiteraard
ruime aandacht voor de kerk aan de
Zuidkerkenlaan. We kunnen nu ook al
verklappen dat wellicht in 2014 reeds
zeer ruime aandacht aan het Protestantse geloof, met name in Limmen
besteed zal worden. Na de pauze
mag ik de aanwezigen meer vertellen over de Corneliuskerk, het “rijke
roomsche leven” en alles wat daar

mee samenhangt. De beide sprekers/
inleiders gaan er een luchtig en gezellig programma van maken. Heel veel
beelden zullen herkenbaar zijn, veel
personen komen voor het voetlicht.
Het kan zelfs zijn dat u uzelf of de
eigen familie plotseling in beeld ziet
verschijnen bij een kerkelijk aangelegenheid. Beide kerken kennen een
rijke historie en traditie en er is veel
bewaard gebleven dat jarenlang in
donkere kisten en kasten opgeslagen
heeft gelegen. Families gaan herleven, grafstenen komen tot leven,
huwelijken van toen voor het altaar,
dopen en waarom zo snel na de ge-

zachte G, want de man heeft een
“deutsch Akzent”, een rol voor Paul
van der Steen die hij prima speelt. Hij
maakt post open, leest dit, verscheurt
brieven, en intrigeert door valse brieven te schrijven. Hilarisch is ook wanneer Harma Stomp de was gaat buiten
hangen en dit dwars door de tuin en
over de buiten eettafel van de familie
de Prael doet. De was wordt uiteindelijk van de lijn gerukt en een onderbroek verknipt. Dit tot grote woede
van Flint Stomp, die heeft nl., maar
één stel ondergoed gilt hij.
Eind goed al goed, als altijd. Een blijspel is bijna altijd voorspelbaar en
toch boeit het van het begin tot een
einde. Een uiterst gezellige avond toneel waarbij je je hersens niet behoeft
in te spannen over de afloop. Bloemen
en applaus vallen alle spelers, regisseuse Stina Hof, souffleur Ciska Liefering en grimeur Marjoka Groot dan
ook terecht ten deel. De rekwisieten
boorte, kortom heel veel interessante
zaken zullen Henk Brandsma en ikzelf
gaan belichten. Natuurlijk zal het niet
ontbreken aan anekdotes, de “strijd”
tussen protestant en rooms met bijbehorende “schuttingtaal”, maar ook
hoe uitstekend men in een klein dorp
als Limmen begin vorige eeuw (en ook
nu) met elkaar omging en dat terwijl
er slechts een handvol protestanten
waren ten opzichte van heel veel katholieke inwoners. De beide avonden
zijn toegankelijk voor donateurs van
de Stichting. Kaarten kunnen afgehaald worden voor € 3,00 per persoon,
incl. koffie/thee, op maandag 14 januari vanaf 10.00 uur. Adres: Schoolweg
1 in Limmen. Donateur worden kan
op elk moment, voor een minimum
bijdrage (meer mag ook!) van slechts
€ 10,00 per jaar. Zie de website: www.
oudlimmen.nl. Daar vind u een for-

en het decor zijn van de hand van
Tiny Bruschke en John Droog. Op de
laatste avond werd Piet van der Steen
gehuldigd voor ruim 25 jaar jaar toneelspel. Vanaf de oprichting in 1976
is hij lid geweest tot en met 1994. Piet
is daarna 7 jaar druk bezig geweest
met andere hobby’s, o.a. zingen in
de kerkkoren. Vanaf 2003 heeft hij
zich weer aangesloten bij “De Plankeniers”. Piet zingt echter nog altijd
graag, de repetitie-avonden koor/
toneel vallen gelijk, hij studeert nog,
en kan dus niet elk jaar aan het toneel
meedoen in een rol. Desalniettemin
hulde en felicitaties voor al zijn inzet.
Ongetwijfeld zal de toneelvereniging
in 2014 opnieuw komen met een mooi
toneelstuk. Altijd verzekerd van een
entreebewijs, wordt donateur: www.
limmerplankeniers.nl, ook voor veel
info en foto’s.
Kees G. Kroone

mulier voor online aanmelding. Zijn
er nog foto’s, geschriften of andere
interessante zaken in uw bezit die
voor “Oud Limmen” interessant zijn,
kom langs op maandag. Zij zorgen
voor een scan en uw document blijft
altijd in uw bezit. Graag foto’s e.d.
betrekking hebbende op de beide kerken, foto’s die binnen gemaakt zijn,
aktes, doopbewijzen, trouwboekjes,
alles is interessant.
De donateursavonden 2013 gaan interessant en gezellig worden, dat is wel
vast komen te staan tijdens ons gesprek, met op de achtergrond de eerste sneeuwbuien van deze winter. We
genoten van koffie en gebak, er was
een Sara in ons midden…… Van harte
en nog vele jaren!
Kees G. Kroone

R.K. Kerk St. Cornelius en klooster St. Maria Oord, zoals het was tot begin 1970. Achter het klooster (bejaardenhuis) waren scholen gevestigd.
Op deze plek staat de huidige Sint Maartenschool.
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...Heerlijk ontspannen
met een passend
verzekeringsadvies!

www.rotteveel.org

Wij wensen u fijne feestdagen
en een goed geknipt 2013..!

Herenkapper Jan Stuifbergen
Dinsdag
Woensdag

13.20-18.00
08.00-12.30

Tevens maandag 24 december
de gehele dag geopend!

Knipkapster Ingrid Meerman
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00-18.00
09.00-18.00
08.30-17.00

Dames, heren, kinderen op afspraak: Tel. 072-5051242 of 06-28865509

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

HELP!
Limmen

ZORGVULDIG
GESELECTEERD
VERKOOP NIEUW EN GEBRUIK T
R E PA R AT I E E N O N D E R H O U D
APK KEURINGEN

steunt

A I R CO S E R V I C E

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

VRIJDAG 21 DECEMBER:

‘WIE KENT LIMMEN’ KWIS
AANVANG 20.30 UUR • ENTREE 5 EURO
OPGEVEN VIA MAIL: RCOMMANDEUR@QUICKNET.NL

ZATERDAG 22 DECEMBER:

LIMMER ‘GLAZEN HUIS’
MET TOPBAND ‘ALLE TIJD’
AANVANG 21.00 UUR • ENTREE 5 EURO

BURGERIJ
LIMMEN
De opbrengst van beide avonden gaat naar 3 FM Serious Request.
Zegt het voort en laten we samen Limmen op de kaart zetten!

S C H A D E R E PA R AT I E S
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

Opvallend
aanwezig...
Ziet u? Reclame werkt!
Geprikkeld? Kijk op onze site en ontdek wat wij
voor uw bedrijf kunnen betekenen!

Wij wensen u Fijne Feestdagen en een inspirerend 2013!

studio

welgraven.nl

Alle gulle gevers en collectanten

nd
e
t
t
e
Z

!
t
k
n
da
Ont

Be

voor uw financiële steun
en bijdrage!

Merry Christmas
& Happy New Year!
Het team van Marga’s Haarmode!

s
steun on 57
50
via giro

www.nationaalmsfonds.nl
is duidelijk en helpt!

Dusseldorperweg 105 - 072 505 24 56
Ook geopend op maandagmiddag do- en vrijdagavond.
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De natuur en
de naderende winter...

Workshop Pompoen snijden
was zeer geslaagd!
In de maand oktober waren weer
workshops pompoen snijden bij Laura
Meijland te volgen. De Workshops
waren weer zeer geslaagd! Het waren

gezellige avonden en middagen. Er
werden echte meesterstukken van gemaakt! Zodra het licht uitging en de
lichtjes in de pompoenen aan gingen
kon je de oohhh’s en aahhh’s horen.
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor
de gezellige workshops en enthousiaste reacties! Op dit moment is Laura
druk bezig met kerststukken te maken. Je kan namelijk allerlei kerststukken kopen bij Laura aan huis, aan de
Hogeweg 146. Zeker met de sneeuw
erbij is het een gezellige kerst sfeer
op de Hogeweg! Hopelijk tot ziens en
anders tot volgend jaar!

TIOS Limmen geeft zondag 27 januari in Sporthal de Entery Limmen een

Demonstratie van Dans
en Breakdance
Op zondag 27 januari 2013 geven alle groepen van Dans en Breakdance van TIOS
Limmen een dansdemonstratie in Sporthal de Entery te Limmen. Dit is een jaarlijks terugkomend optreden, waarbij elke groep een aantal dansen laat zien, wat
ze het afgelopen half jaar hebben geleerd.
Als extra gaan we dit jaar ook een zumba-demonstratie geven, zodat iedereen
kan zien wat dit inhoudt. Het wordt dus een heel gezellige middag met veel
muziek en verschillende soorten dans. De entree is gratis. Aanvang is 14.00 uur.
Tevens bestaat onze vereniging TIOS Limmen dan ook 55 jaar, dus een dubbel
feestje. Kom gezellig kijken en wie weet is het wel wat voor jou/U.
Bent u na het kijken enthousiast geworden, dan kan jij/U les nemen op de volgende dagen in de Sportzaal aan de Hogeweg. De eerste 2 lessen zijn gratis.
Zumba (vanaf 14 jaar tot 70)
Dans groep 3+4+5
Dans groep 6+7+8
Dans groep vgo 1+2
Dans groep vgo 3 + hoger

dinsdag
dinsdag
donderdag
maandag
maandag
woensdag
woensdag

19.00-20.00 uur
20.00-21.00 uur
18.45-19.45 uur
17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur
18.10-19.40 uur
19.40-21.10 uur

Breakdance
zaterdag
09.00-10.00 uur
Daarnaast geeft TIOS ook les in peutergym, gym, bodyshape/fit.
Het lesrooster kunt u vinden op onze website: www.tioslimmen.nl

Winter zult u wellicht zeggen, waar is die? We kregen een klein wintertje in
het weekeinde van 6 tot 9 december. St. Nicolaas heeft bij zijn vertrek naar het
“warme” Spanje nog sneeuw gezien, maar het heeft hem weinig gehinderd.
Onder verschillende mooie en ook stormachtige omstandigheden is Sinterklaas in diverse dorpen gearriveerd. Limmen trof hij het bijzonder mooi, het
leek wel voorjaar op ’t Stet. Een week later was ik zelf (als hulp…) in Dirkshorn
en was er windkracht 9……, de boot voer niet uit dat begrijpt u, maar ook de
kinderen, ze zagen al snel een fraaie Buick uit 1938 met Sinterklaas arriveren
in de haven. Het was opnieuw een heerlijke en gezellige ervaring. Die dag was
men daar met man en macht en grote tractoren in drijfnatte en vette klei met
tractoren en wagens knolselderij aan het oogsten. De landbouwer vertelde mij
dat hij in Friesland nog veel rode uien had liggen die niet van land af konden
wegens het onbegaanbaar zijn voor tractoren. Maar ja in ons land is het een
komen en gaan van lage drukgebieden met veel regen of wind, altijd van het
(zuid) westen of hoge drukgebieden vanuit het oosten met koude, vorst, zon
of sneeuw. Een andere keus hebben wij niet aan de westkant van het vasteland van Europa.
Vanavond (ik schrijf nu 10 december)
heb ik de uitgebreide europese weerkaarten nog eens bezien, de uitspraak
van het Noordhollands Dagblad van
vorige week: “De russische beer”
komt er aan gaat zeker niet op. Er is
geen echte kou in Rusland, Polen en
overig Midden Europa. Dan kan het
hier ook niet komen, maar het kan
heel snel veranderen en voor je het
weet vriest het 24 uur per dag. Vaak
kun je de naderende winter waarnemen door vogeltrek, aankomst van
vogels uit het hoge noorden als koperwieken, kramsvogels, pestvogels
(zie vorige krant) enz. Ze zijn er allemaal maar niet in groten getale. Het
is rustig in de lucht. Peter van Renen
signaleerde de eerste wilde zwanen
(met schitterende gele snavels) in het
waterleiding gebied nabij de van Oldenborghweg in Bakkum aan Zee.
In datzelfde gebied trof ik recentelijk
in een vogelhut een vogelspotter met
een haarscherpe Zeiss kijker en wat
zagen we: een boomvalk. Prachtig om
te zien. In ons mooie duingebied is
altijd wel iets waar te nemen, en ziet
u ze daar niet, heel veel dieren staan
tentoongesteld in “De Hoep”, altijd
een bezoekje waard. Dat is ook een
tip voor opa’s en oma’s om op de vrije
middagen met de kleinkinderen, of in
de vakantie, eens langs te gaan. Interessant en uiterst leerzaam. Het is nu
weer volop tijd om het huis te versieren met kerstbomen, takken met of
zonder bessen, buiten een paar potten Helleborus (kerstrozen) en binnen
uiteraard Kerststerren (Poinsettia) in
allerlei maten en kleuren. En dan zijn
er natuurlijk ook al prachtige narcissen in potten en uiteraard heerlijk
geurende hyacinthen. Tegenwoordig
is het vervroegen van bloembollen
geen enkel probleem, met behulp
van de techniek, warmte en koude
behandelingen direct na het rooien
in de voorzomer kun je het bloeiseizoen van bloembollen volledig programmeren. In de grond liggen de

bloembollen al geruime tijd met een
sterk wortelgestel klaar om zich in
het voorjaar opnieuw te gaan presenteren. Er ligt stro als dek, vooral tegen
stuiven en onkruid. Nogmaals, zo
lang het niet vriest kunt u nog bloembollen blijven planten. Wel goed afdekken met stro of afgevallen blad.
De egels zijn in de winterslaap, zij
hebben zich heerlijk ingerold in oud
blad en als het ware een mooi warm
nest gemaakt. Daarom is het zo goed
om oud blad in de tuin te strooien, de
dieren hebben het nodig. Kikkers en
padden zijn naar de bodem van sloten, plassen en vijvers gezakt en hebben een minimale hartslag. Als niets
ze verstoort en de winter niet te zwaar
wordt overleven zij gemakkelijk. De
salamanders zitten tussen dood oud,
onder oude stronken, stenen e.d., alles in een diepe rust gedompeld. De

vogels genieten op veel plekken al van
pinda’s, zaad, vetbollen e.d., echter
ik zeg altijd bij open weer (dus niet
vriezend) kunnen ze gemakkelijk hun
eigen kostje bij elkaar scharrelen. Er
zijn ook potten (zoutarme) pindakaas
die u kunt ophangen voor de vogels.
U moet er niet vreemd van opkijken
als er plotseling een paar muizen uit
tevoorschijn komen…., die snoepen
er ook graag van. Wij hebben al wat
“gemopperd” op de brutale vlaamse
gaaien, die binnen luttele minuten
een volledige draad pinda’s verorberen. Er komt geen kool- of pimpelmees aan te pas, alles jagen ze weg.
De natuur…. zuchten we dan. Veel
plezier is er in onze omgeving van
een paar bonte spechten die snel van
boom tot boom vliegen, daarbij soms
schril “lachend” en pijlsnel langs de
bast omhoog gaan en in alle kieren en
gaten insekten wegpikken. Prachtige
kleuren en niet bang van mensen. Bij
de kleinste werkzaamheden in de tuin
is er direct bezoek van het prachtige
roodborstje, Dichtbij je om een wormpje of ander insekt weg te pikken
als je wat rommelt in het blad of de
grond. Vaak komt een winterkoninkje
dichtbij, die bijzonder mooi en helder
kan zingen, wat een wonder uit zo’n
klein beestje. Er komt echt nog wel
een wintertje, dat is bijna zeker, maar
wanneer? Biedt de Enkhuizer Almanak
oplossing? Ik ga eens kijken wat ons
in januari te wachten staat. U hoort
het de volgende keer weer. Inmiddels
maar genieten van lekker winterkost,
lange avonden, lekker lezen, muziek
luisteren of een favoriet TV programma bekijken. Dat is ook het mooie van
lange winteravonden.
Gezellige kerstdagen en alle goeds
voor een mooie natuur in 2013.
Kees G. Kroone

Bouwstenenactie Albert Heijn Limmen
Afgelopen zomer is Albert Heijn Limmen verbouwd. Vóór de verbouwing
was er een bouwstenenactie waar verschillende verenigingen aan konden
meedoen. Ook TIOS Limmen mocht
hieraan meedoen. Door deze actie

heeft TIOS een bedrag van € 1641,00
van Albert Heijn verzilverd gekregen.
Albert Heijn heeft het volgende voor
ons aangeschaft:
• 1 springtoestel plankoline
• 10 gymnastiekmatten

• 10 steps
• 1 geluidsinstallatie
• 11 ballen
Namens het bestuur en de docenten
willen wij Albert Heijn hartelijk bedanken voor deze leuke actie.
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KERST BIJ ROOTZ
Op 1e en 2e kerstdag
serveren wij een Kerstmenu
Gamba’s met Seranoham, paprika, balsamico en kruidensalade
****
Soep van La Ratte aardappel, zuurkool en gerookte zalm
****
Runderfilet met gepofte andijvie, pastinaakcrème en - chips
****
Kaasplateau
****
Kerst dessert
Prijs per persoon 65 euro

Kinderen maken hun eigen kerstdessert in de keuken.
Doe mee met de wedstrijd en win een kookworkshop
met 9 vriendjes door Peter Lute!

DECEMBER 2012

KERST THUIS
Geen zin om een menu te bedenken, vele winkels af te
gaan voor alle inkopen en uren in de keuken te staan?
U kunt bij ons de ingrediënten voor een volledig verzorgd
kerstmenu bestellen.
De gerechten zijn door ons voorbereid en u hoeft alleen
de gerechten a la minute af te maken met bijgeleverde
omschrijving en instructie dvd.
Dit pakket bestaat uit een 5 gangen menu en kan
per persoon besteld worden.
De kosten zijn 50 euro per persoon.

Gerookte zalm in 3 varianten met
soja-wasabi-marshmallow
****
Kwartel met topinamboercrème en rode biet
****
Hazenrugfilet in noten-kruidkoekcrunch
met gepofte andijvie, rookmousseline
en aardappelchips
****
Stoofpeer gevuld met Stilton en
gember-amandelbrood
****
Tarte tatin met calvadoscrème fraiche
en kerst merengue

Rijksweg 7 Limmen 072 5055373 rootzlimmen@live.nl www.rootzlimmen.nl

VA L K E R I N G

Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen
Tel. 072-505 20 26 www.valkeringgroep.nl

•
•
•
•
•

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

WIJ LEVEREN
Bouwmaterialen, Doe-het-zelf artikelen Gereedschappen
IJzerwaren, Tuinartikelen, Huishoudelijke artikelen

DEALER VAN DSH & GAROBE KASTEN
Wij ontwerpen en monteren voor u de ideale kleding/opbergkast

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

Renovatie of nieuwbouw. Ieder kozijn of raam, door u besteld,
wordt door ons op maat gemaakt en eventueel geplaatst.
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De magie van
de ‘Weissensee’...
Zodra de eerste vorst zich aankondigt wordt Nederland onrustig, sommige
weerberichten beginnen te overdrijven, roepen berichten om inzake harde
vorst, terwijl men slechts twee tot drie dagen in de toekomst kan kijken. Er
is geen echt hogedrukgebied dat zo groot is dat er van een lange en strenge
vorstperiode gesproken kan worden. Maar niets onmogelijk, het kan altijd alle
kanten op met het weer in ons land. Als u denkt dat men alleen in Friesland
nerveus wordt van vorst dan hebt u het mis. Limmen kent een heuse Elfstedenkoorts, kent diverse beroemde Elfstredenrijders uit een ver maar ook recent verleden. De ervaring leert ons echter dat een Elfstedentocht er niet zo
maar in zit. Daar is een lange en strenge vorstperiode voor nodig en die komt
zelden in ons land voor. Daarom is er gezocht naar alternatieven. En die is gevonden in de vorm van de “Weissensee” tocht. Jaarlijks maken duizenden de
tocht naar de “Weissensee” in het Oostenrijkse Kärnten. Zelf noemt men het
in Oostenrijk: “Naturpark Weissensee”. Tevens mag men het “Prädikat Heilklimatisches Kurort” voeren. De Weissensee is een meer gelegen in Karinthië
aan de voet van de Gailtaler Alpen, op een hoogte van 930 meter. Aan het meer
ligt de gelijknamige gemeente Weissensee. De lengte is bijna 12 km. en de
diepte maximaal 97 meter. Het water afkomstig van gletsjers is bijna van een
drinkwaterkwaliteit. Het overtollige water wordt afgevoerd via de Weissenbach en mondt uit in de rivier de Drau, die vervolgens afwatert in de Donau,
daarbij enkele landen passerend.
Een van die mensen die zo’n Elfstedenkoorts heeft is Jos Bruijns, een
sportman in hart en nieren en daarnaast bij “De Skulpers” ook nog een
zeer verdienstelijk zanger is. Het is
begin december en tijd om met Jos
in gesprek te gaan omtrent zijn drang
en daden voor dit schaatsevenement.
Een van de redenen om hem te spreken is ook gelegen in het feit dat ik
door deelneemster Ria Nijman-Veldt
getipt werd dat in 2013 de reis vanuit
Limmen voor de 15e maal gehouden
wordt. Een moment om even bij stil
te staan. Samen met Jos aan de koffie
raken we in een geanimeerd gesprek
over werken, hobby’s sport en passies voor takken van sport. Bij Jos is
schaatsen er een van. Dan is dat niet
alleen de drang om een prestatie neer
te zetten, maar ook het delen van
de sensatie met anderen. En bij deze
club is het geen heilig moeten, maar
dat doen wat je kunt en zeker niet ten
koste van veiligheid. Die staat bij Jos
voorop!. En gezelligheid.
Jos, in 1998 kreeg je het idee om ook
een Alternatieve Elfstedentocht te
organiseren. Wat was de aanleiding
daartoe?
In januari ‘98 had ik met een 2-tal
schaatsleraren deelgenomen aan de
alternatieve Elfstedentocht en toen
ontstond direct het idee dat dit ook
een fantastisch schaats-meer is voor
de leerlingen van Schaatsschool “De
Meent”, mijn bedrijf destijds. Alleen
niet in dezelfde week als dat de Stichting Weissensee de tochten organiseert maar de week erna als de sfeer
nog aanwezig is maar de drukte een
stuk minder.

Hoeveel mensen namen er toen deel?
Zijn er nog deelnemers van het eerste
uur?
Het eerste jaar in februari ’99 gingen
er 52 deelnemers mee en dit jaar gaan
Jan en Truud Louwe uit Limmen voor
de 15e keer mee. Het zijn tevens de
veteranen van de groep en super enthousiast , sportief en gezellig. Kortom een voorbeeld voor de groep. Heel
veel van de deelnemers zijn al meerdere keren mee geweest. De deelnemers komen uit heel Noord-Holland
maar er is altijd een harde kern Limmenezen welke er o.a. ook voor zorgt
dat er steeds een leuke en open sfeer
is waarbij ook nieuwkomers zich gelijk opgenomen voelen.
Waar verblijven jullie tijdens de reis
en met welk vervoermiddel wordt er
gereisd?
We zitten in het authentieke berghotel “Lipeter Bergheimat” op 50 mtr. afstand van het ijs en 200 mtr. afstand
van het centrum van het dorp Techendorf. We gebruiken het hele hotel en
de hoteliers zijn ontzettend gastvrij
en denken altijd mee in alles en zijn
bovendien ook in voor een grap en
een grol! De reis gaat per Royal Class
touringcar en we reizen s’ nachts en
ook hier is het vaak een gezellige boel
waarbij de deelnemers , meestal rond
de 40, vaak hun best doen elkaar zoveel mogelijk te verwennen en waarbij de “TIA” van “Ria“ als slaapmutsje
en de “brownies” van Marga inmiddels vaste aftrek vinden.
Hoe is het imago van de Nederlanders
in dit gebied?
De Hollanders hebben hier een goede

Ook langlaufen behoort tot de mogelijkheden. Op de voorgrond Ria Nijman-Veldt.

Een onvergetelijke tocht op de Weissensee, genieten van de natuur.

naam opgebouwd. Schaatsers zijn
vaak sportief ingestelde mensen. Net
als op het natuurijs, hier heerst er
altijd een gemoedelijke en gezellige
sfeer welke vanuit het ijs ook meegebracht wordt in de hotels. De Hollanders brengen natuurlijk ook extra
inkomsten binnen. Vroeger was men
rond de Weissensee vooral afhankelijk
van de skiërs, langlaufers en wandelaars wat mondjesmaat gedaan werd
maar sinds de schaatstochten op de
Weissensee georganiseerd worden
is het toerisme ook winterdag enorm
gegroeid.
Hoe ligt de verdeling m/v en welke
leeftijden gaan er mee?
Over het algemeen gaan er iets meer
vrouwen dan mannen mee en de leeftijden variëren van 40 tot 71 jaar en
alles daartussen. Van jong tot oud is
mogelijk maar over het algemeen zie
je toch dat veel schaatsers op relatief
latere leeftijd aangetrokken worden
tot deelname aan een schaatsreis
omdat er dan waarschijnlijk ook meer
tijd en vrijheid ontstaat is de huiselijke omstandigheden.
Zijn dit allen ervaren schaatsers,
wordt er vooraf veel getraind? Hoe
weet je of iemand aan deze criteria
voldoet?
De meeste deelnemers hebben al
schaatslessen gevolgd op “De Meent”.
Ze schaatsen om hun conditie te onderhouden maar beleven ook met elkaar veel plezier aan de schaatssport
op zich. Schaatsen is, buiten een
gezonde buitensport, ook een heel
sociale sport waarbij je elkaar steeds
weer tegenkomt op meer of minder
intensieve wijze.
Op zaterdagmiddag wordt er door
veel oude en nieuwe Weissensee

deelnemers vrijblijvend geoefend
op “De Meent” en worden ook de
voorbereidingen getroffen, niet alleen op schaatstechnisch vlak, maar
ook m.b.t. alles om de reis heen. We
hanteren geen criteria wat betreft de
deelname, als je maar open staat voor
een week schaats- en wintersportplezier.
Hoeveel dagen/nachten is jullie reis en
wat is globaal het weekprogramma?
De reis vertrekt in 2013 van vrijdagavond 1 februari. tot zondagochtend
10 februari. en we zijn 8 dagen aan
de Weissensee. Elke dag staan we op
het ijs en geven we schaatsles op 3
niveaus waarbij de specifieke natuurijs technieken worden doorgenomen.
Op de woensdag organiseren we een
toertocht waarbij de mogelijkheid bestaat om van 07.00 uur tot 17.00 uur
zoveel mogelijk kilometers te maken.
Dit varieert van 30 tot 200 km. afhankelijk van de deelnemer, het ijs en het
weer. Niets moet en alles kan…. als
het maar verantwoord gebeurd. Het
is belangrijker dat een ieder een leuke
schaatsdag heeft dan dat men zich
“het snot voor de ogen” rijdt en daarna 2 dagen uitgeteld is. Buiten het
schaatsen om bestaat er de mogelijkheid deel te nemen aan een ski- of
langlaufmiddag, wandelingen of curling al naar gelang de belangstelling.
Is de Weissensee redelijk “ijszeker”?
Worden er door de lokale autoriteiten
ook routes uitgezet? Zijn er dan ook
verboden gebieden, het water is immers altijd in beweging door de aanen afvoer van smeltwater.
In de 14 jaar dat ik hier kom hebben
we altijd kunnen schaatsen. Het “kleine meer”
(rondje van 5 km.) is altijd bevroren en
vaak ook op het grote meer (ong. 20
km.).
IJsmeester Norbert Jank onderhoudt
met vier mensen het ijs en het “eisteam” heeft alle materialen om het ijs
optimaal te prepareren. Gigantische
machines borstelen, vegen en schaven de uitgezette schaatsroutes en er
wordt alles aan gedaan om iedere dag
schaats zeker te maken. De gevaarlijke plekken op het ijs worden duidelijk
gemarkeerd en op onze toertochtdag
is Norbert om 06.00 uur al op het ijs
om de eerste banen weer te poetsen.
Je zei al eerder veiligheid voor alles.
Hebben jullie wel eens een ongeluk(je)
meegemaakt?
Natuurijs is keihard er zitten natuurlijk ook hier en daar scheuren in het ijs
wat niet te voorkomen is als er zoveel
gebruik van wordt gemaakt. Natuurlijk zijn er risico’s en door de jaren
heen zijn er ook meerdere blessures
ontstaan door het vallen. We proberen de deelnemers wel zo goed mogelijk voor te bereiden middels extra
bescherming aan de knieën, heupen
en polsen.

Hoe is met de zgn. après-schaats parties? Met een “zwaar” hoofd lijkt het
mij moeilijk schaatsen of iets anders
doen.
In het hotel kunnen we ook gebruik
maken van “de kelder” alwaar met
onze eigen swing-machine ‘s avonds
muziek gemaakt wordt van “quickstep” tot “rock and roll”.
Een ideale gelegenheid om de beentjes los te maken. Er is ook een gezellige bar alwaar een leuk spel gespeeld,
of sterke verhalen verteld, kunnen
worden. Dit alles natuurlijk onder
genoegen van Oostenrijks genot
maar….. we komen om te schaatsen
en bij nacht de man bij dag de man,
dus er wordt altijd met mate gefeest!
Is het 10 jarig jubileum ook gevierd?
Het 10 jarig jubileum in 2008 was een
groot feest. De hele week stralend
vriezend weer. Geen wolk gezien geduirende de hele week en ontzettend
leuke activiteiten.
De groep had een CD gemaakt met
allerlei zelf geschreven Weissensee
liederen en als afsluiting een Oudhollandse schaatstour dag met veel
schaatsers gekleed in Oudhollandse
schaatsuitrustingen waarvan velen
op houten schaatsen of rondrijders.
Ziet iedereen jou als de reisleider? Ben
je ook het aanspreekpunt voor alles
wat er tijdens de reis georganiseerd
wordt of gebeurt?
Mijn naam is Jos en sommigen noemen me op reis “de boss” . Natuurlijk
ben ik het aanspreekpunt maar ik doe
mijn best alles te overleggen met de
deelnemers en de ruimte te geven om
de reis voor iedereen zo aangenaam
mogelijk en op nivo in te vullen. Als
de deelnemers zelf met initiatieven
komen probeer ik dit zoveel mogelijk
te stimuleren en reguleren.
Hoe is meestal het weer tijdens jullie
verblijf?
We zitten hier in Karinthië en dit
staat binnen Oostenrijk bekend om
het grote aantal zonuren. Vaak hebben we dan ook stralend weer en
hebben we zonnebrand en zonnebril
nodig om ons te beschermen. Echter
kan het ook loeihard vriezen, enorm
sneeuwen en koud zijn. Temperaturen van -15C. of meer komen voor
en dan zijn sneeuwbril , vaseline en
goede kleding echt noodzakelijk om
je te beschermen tegen de kou welke
bovendien nog extremer kan worden
door de “wind-chill-factor” tijdens
het schaatsen zelf. Overigens hanteer
ik ook een lijfspreuk m.b.t. het weer
en deze luidt : “De thuisblijver krijgt
altijd ongelijk”! Veel mensen laten
zich leiden door het weer en zeggen
soms gemaakte afspraken af. Mijn
overtuiging is dat je ook bij minder
goede omstandigheden op pad gaat
vervolg op pagina 15
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TimmErfABriEk

olenaar
Veelzijdig in hout

Boekel 29 - 30 | 1921 CE Akersloot | Tel 072 - 5053467

www.timmerfabriekmolenaar.nl

Limmer
Ondernemers
Vereniging
Wij nodigen alle leden en nog niet aangesloten
Limmer ondernemers uit voor de

nieuwjaarsreceptie
op woensdag 9 januari 2013 in
Chinees Indisch Restaurant Nieuw Hof
aan de Rijksweg 121 in Limmen.
De aanvang is om 20.00 uur.
Wij rekenen op een massale opkomst van ondernemend Limmen!

Het bestuur wenst een ieder een succesvol en voorspoedig
maar vooral gezond 2013 toe!
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vervolg van pagina 13
en zult ontdekken dat het toch lekker
is om in beweging te zijn geweest en
een frisse neus gehaald te hebben. In
deze geldt ook de spreuk : “Er bestaat
geen slecht weer maar wel slechte
kleding”!
Zijn jullie er ook wel eens in de zomer

LOV-KRANT

geweest? Dan ziet namelijk alles er totaal anders uit.
Ik ben er zelf nooit in de zomer geweest al probeert de hotel eigenaar
mij elk jaar weer over te halen maar er
zijn steeds meer deelnemers die er tijdens de zomer wel zijn geweest. Allen
komen enthousiast terug vanwege de
mooie natuur, het heerlijke meer en
alle wandel- en sportieve mogelijkhe-

Vos verdronken bij zijn strooptocht over het ijs.

den rondom de Weissensee.
Hebben jullie in de voorbije 14 jaar iets
heel bijzonders beleefd?
Elk jaar gebeuren er weer bijzondere
dingen en het meest bijzondere vind
ik wel dat het alle 14 geweldig leuke
reizen waren. Het is moeilijk er een
hoogtepunt uit te halen en kort te beschrijven maar in 2004 lag er midden
in het meer een vos ingevroren in ijs
van 40 cm dik. Het verhaal van de dag
was hoe deze vos aan zijn einde was
gekomen en hier werd elke dag een
andere versie over verteld en dagelijks
werd het verhaal sterker en vindingrijker. Ook bijzonder: In 2002 waren er
bosbranden in de Gailtaler Alpen vlakbij de Weissensee en om het ½ uur
landde er een watervliegtuig op de
sneeuw om uit een wak bluswater op
te scheppen terwijl wij op hetzelfde
meertje rondjes om de landings- en
startbaan reden. Iets wat bij ons echt
ondenkbaar zou zijn!

(Archief-artikel uit Uitkijkpost november j.l.)

Onderhandelingen over sporthal d’Enterij
inzet van motie van afkeuring
LIMMEN – Donderdag 22 november stonden de onderhandelingen tussen de
gemeente en OGL (Ondernemers Groep Limmen) over een eventuele voortzetting van de exploitatie van sporthal d’Enterij door OGL ter discussie in
het raadsdebat in het gemeentehuis van Castricum, dat Rob Schijf van GDB
(Gemeente- & Dorpsbelang Castricum) had aangevraagd. Schijf stelde in een
motie van afkeuring dat verantwoordelijke wethouder Meijer zich niet tot het
uiterste heeft ingespannen om de overeenkomst tussen de gemeente en OGL
te verlengen met een voor beide partijen aanvaardbare termijn. De motie, gesteund door PvdA en GroenLinks, haalde het niet; veertien raadsleden stemden tegen, acht stemden voor.
De sporthal houdt de gemoederen in
Limmen al tijden bezig. Vijf jaar geleden kwam de OGL d’Enterij te hulp
en nam de exploitatie op zich. OGL
schoot de kosten voor toenmalig achterstallig onderhoud voor aan de gemeente. Het contract liep deze zomer
af. Gesprekken tussen OGL en de gemeente Castricum over eventuele verlenging van het contract zijn op niets
uitgelopen. OGL wilde wel verder,
maar op voorwaarde dat de gemeente

het noodzakelijke groot onderhoud
snel zou uitvoeren. Een verschil in de
kostenramingen voor achterstallig
groot onderhoud, die beide partijen
hadden gemaakt, bleek het grote
struikelblok. Het verschil in de beramingen lag volgens wethouder Meijer in de mate van noodzakelijkheid
van de werkzaamheden. Volgens hem
was het appels met peren vergelijken.
,,Wij zijn de onderhandelingen ingegaan met de intentie de samenwer-

Eten en genieten!
Kalfsrollade met kastanjechampignons en spinazie
Ingrediënten voor 4 personen
• 800 gram kalfsrollade om te vullen!
• 1 eetlepel olijfolie
• Zout en peper
• 250 gram kastanjechampignons
• 150 gram spinazie
• 4 sjalotjes
• 50 gram pijnboompitten
• Wortel en ui

Bereiding

1. Was de spinazie en laat het uitlekken
Snip de sjalotjes klein
2.	Verhit de olijfolie in de koekenpan en fruit de sjalotjes aan en
voeg de pijnboompitten en de kastanjechampignons toe.
	Voeg ook de spinazie toe en maak hier een mengsel van en
breng op smaak met zout en peper.
3. Verwarm de oven voor op 175º.
	Laat de rollade door uw slager insnijden. De rollade van binnen
met zout en peper en verdeel het mengsel over het vlees. Rol
het op en bindt het vast met rolladetouw.
4.	Leg het vlees in de braadslee met wortel en ui en braadt het tot
kerntemperatuur van 55º
Tip van de slijter: een lekkere Chablis

Eet smakelijk
en gezellige feestdagen!

king met OGL voort te zetten.” Meijer
wilde door het aanbieden van verlenging van het contract met één jaar
de stoom van de ketel halen om vervolgens in september met elkaar aan
tafel te gaan zitten om te werken naar
een meerjarige overeenkomst. ,,Het
college heeft geen bevoegdheid om
grote uitgaven te doen zonder overleg
met de raad. De OGL heeft wethouder
Klijnstra telefonisch te kennen gegeven dat een eenjarig contract voor
hen geen optie was. De situatie vroeg
om snel handelen, daarom zijn wij op
zoek gegaan naar andere gegadigden
om de openstelling van de sporthal
na de zomervakantie veilig te stellen.” Die vond de gemeente binnen
enkele dagen in twee geïnteresseerde
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Weten de lokale autoriteiten dat jullie een jubileum vieren in 2013? Wordt
Bürgermeister Johann Weichsler van
tevoren geïnformeerd?
Onze hotelier Andreas Lipeter is tevens loco-burgemeester in het dorp
en heeft dus alle contacten met de
autoriteiten. Dit jubileumjaar staan
leuke activiteiten op het programma
en de afspraken hierover worden momenteel gemaakt en het ziet er naar
uit dat we van alle kanten veel medewerking krijgen.
Hoe staat het met de deelname voor
de reis in 2013? Is er nog plaats over
voor mensen die geïnteresseerd zijn?
En waar kan men zich aanmelden?
De deelname voor de reis in 2013 loopt
voorspoedig. Er zijn nog een paar
plekken vrij en als er enthousiaste
schaatsers zijn die een leuke Weissensee ervaring willen beleven kunnen ze
zich opgeven bij mij, Jos Bruijns: 06
26 43 88 05 of men kan reageren op:
partijen; er werd een conceptcontract
gesloten met Stichting De Witte Brug,
de exploitant van het zwembad in
Castricum. Meijer benadrukte dat het
eerste contact met de Witte Burg op
12 juli heeft plaatsgevonden en niet
eerder.
Rob Schijf vond het maar vreemd dat
de gemeente geen geld opzij heeft gezet voor groot onderhoud. ,,Tenslotte
heeft de gemeente al vijf jaar lang een
onderhoudsverplichting.” Het groot
onderhoud blijft volgens hem een
probleem, ook onder beheer van de
Witte Brug, die er in zijn ogen zonder
plan is ingestapt.
Janine Cornel van GroenLinks vond het
opvallend dat, zo vlak na het verbreken van een langdurige, goedlopende
relatie, de gemeente niet met één
maar zelfs met twee nieuwe ‘vlammen’ op de proppen kwam. Andere
raadsleden, zoals Marcel Steeman van
D66 en Ron de Haan van Vrije Lijst, zagen daarentegen totaal geen problemen in de handelswijze van de wet-

(Ingezonden:)

Politieke spel
Sporthal de Enterij
Wij dachten dat politiek staat voor krachtig sterk en gezond maken van het land en samenleving. Wat een teleurstelling, het maakt je verdrietig, machteloos en boos is
onze conclusie.
Emotie’s, daar wordt zo aan voorbij gegaan... gevoelens
van mensen die in deze barre tijden elkaar juist emotioneel en financieel nodig hebben in plaats van elkaar te
bevechten.
Hoe doe je dat, communiceren, elkaars standpunten kenbaar maken, maar wat blijkt, bij een raadsvergadering behoren de belangstellende op de tribune stil te zijn, nou dat
is heel moeilijk, wij hebben dat donderdag 22 november
jl. ervaren, iedereen in de raad kan zijn zegje doen en de
toehoorders mondje dicht. Nu is dit de normale gang van
zaken, prima, maar als de personen die wel mogen spreken niet steeds de waarheid vertellen word het heel lastig
stil te zijn.
Al onze hoop is toch op onze bestuurders gevestigd, wij
geven ons vertrouwen aan hen, in de verwachting dat zij
oprecht onze belangen behartigen.
Wat wij als burgers willen is openheid van zaken, dat we
nooit allen op een lijn zitten is begrijpelijk.
Maar dan moet het spel wel eerlijk gespeeld worden, voor
100% achter iemand staan en niet op het laatste moment
bij stemming afhaken, de waarheid spreken en niet verdraaien of zeggen ik weet het niet meer precies, zorgen dat
je de verkregen informatie vooraf leest en niet achteraf om
informatie gaan vragen.
Dan komt er nooit een bevredigend antwoord en dat is
wat ons dwarszit.
De Enterij, ons leven de afgelopen 5 jaar is niet naar tevredenheid afgesloten; dat heeft een ieder in de media kunnen vernemen.
Waarom heeft de gemeente nooit duidelijkheid gegeven?
Als er vanaf de start te kennen was gegeven dat de financiën voor groot onderhoud niet aanwezig waren, dan was
dat duidelijk geweest en hadden wij ons teruggetrokken,
wat ook heel jammer was geweest, maar daar hadden we
mee kunnen leven.

josbruijns@hetnet.nl waarna ik meer
info kan toesturen.
Een bijzonder leerzaam gesprek,
fietsen, schaatsen kanoën, autoped
rijden, Jos heeft letterlijk alles al gedaan, als het maar sportief en gezellig
is. Met een boekje vol aantekeningen
en veel mooie verhalen fiets ik rustig
naar huis. Dit kan weer een leuk artikel voor de lezers worden. En je begrijpt na een gesprek met Jos ook veel
meer van de “drive” die er achter zit.
Ik vind het een schitterende prestatie
om 200km. te schaatsen, die niet iedereen je zo maar na doet. Het belooft
in 2013 weer gezellig te worden en met
veel sportiviteit hoog in het vaandel.
Ik neem aan dat de Limmer vlag en de
nationale driekleur van het hotel zullen wapperen in februari volgend jaar.
Veel succes, veiligheid en gezelligheid
voor alle deelnemers.
Kees G. Kroone
houder. Steeman: ,,Het belangrijkste
doel, het voortbestaan van sporthal,
is immers bereikt. Bij elke onderhandelingen over contractverlenging kan
het voorkomen, dat partijen er niet
uit komen.”
OGL weerspreekt dat het de onderhandelingen heeft afgebroken. OGL
meent dat er tijdens het overleg op
maandag 9 juli een vervolgafspraak
was gemaakt voor donderdag 12 juli.
Op dinsdag kreeg men te horen dat
de plannen voor d’Enterij over de vakantie getild zouden worden. Daar
kon OGL zich niet in vinden. Het vervolgoverleg op donderdag heeft nooit
plaatsgevonden. Net als GDB hadden ook PvdA raadsleden Nordholt
en Hommes kritische vragen over de
handelswijze van de wethouders. Zij
vroegen zich bovendien af of de wisseling in exploitatie de gemeente niet
op onnodige kosten zal jagen. Nordholt: ,,We zullen dit de komende tijd
scherp in de gaten houden!”

Na bijna 1 jaar onderhandelen, ook al heel lang, kregen we
toch nog het gevoel het komt wel goed.
Wat schertst onze verbazing na de afspraak, voor het
nieuwe seizoen de zaak rond te hebben, wordt de afspraak
voor het laatste gesprek afgebeld, met de mededeling om
toch de zaak na de vakantie nog eens grondig uit te gaan
zoeken.
In deze snelle tijd moet dat toch niet kunnen; dat is geen
onderhandelen, maar de zaak om zeep helpen, en dat is
er gepasseerd.
Door al dat vertragen is de raad, de burgemeester, nadat
het leed al was geleden pas bij de zaak betrokken geraakt.
De oppositie wilde de zaak opengooien en duidelijkheid
over de gang van zaken, dat werd snel van tafel geveegd
door VVD, CKenG, D’66 en het CDA, die gingen achter hun
wethouder staan. Die toch ook fouten kan maken.
Daardoor is er te weinig over de gang van zaken inzake de
Enterij uit de doeken gedaan.
Wie betaald nu alle kosten voor de Enterij, wij weten uit
ervaring dat die niet gering zijn.
De nieuwe beheerder de Witte Brug heeft zelf al genoeg
zorg over hun eigen bedrijf lijkt ons.
Het is voor de gemeente al een zorgenkindje, hoe kan je
dan een kosteloze sporthal van de hand doen en zeggen:
Limmen heeft de Enterij toch draaiend en wel, en dat in 1
dag even regelen ten kosten van wie gaat dat allemaal.
Hoe triest kan het gaan.
Wij en de OGL hebben de buik ervan vol, de heer Meijer
wilde nu nog wel een gesprek met de OGL maar als het kalf
al verdronken is heeft dat weinig zin.
De heren Klijnstra en Meijer hadden al veel eerder openheid van zaken moeten geven; dat is het probleem van de
heren wethouders.
Mondelinge/schriftelijke toezeggingen, bestuurlijk en
ambtelijk overleg snapt u het nog.
Verkiezingen ja, wij zouden het niet weten.
Wij danken alle mensen die ons een warm hart toedragen
en zich ingezet hebben voor onze Enterij.
Voor ons gaat het boek dicht, we pakken ons leven weer
op, storten ons op andere zinvolle dingen in het leven, wij
hebben ons best gedaan.
Wij wensen alle lezers Prettige Feestdagen en een prachtig
2013
Jaap en Fernand
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VERKOCHT

Marion van Stralen

Ons team!

Erik Nieman

Heeft u (verkoop)plannen?
Bel dan met Rietveld Makelaars
voor een gratis waardebepaling
en Erik Nieman komt bij u langs.
Ook voor advies bij het aankopen
van een woning of als u een
taxatierapport nodig heeft.

Yvonne van Dijk

M A K E L A A R S

Rietveld Makelaars, de makelaar van Limmen! Wij danken alle verkopers voor het vertrouwen!
En voor iedereen die zijn woning nog niet heeft verkocht: ook in 2013 gaan wij er weer helemaal voor!
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