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voor Limmers, door Limmers

Heilooër kerstboom
siert Kerkplein Limmen...
Zaterdagmorgen 6 december vroeg
werd de Zevenhuizerlaan, nabij de
Werkendelslaan (gemeente Heiloo)
afgesloten. Er kwam een telekraan
van Winder Limmen, er stond een
zeer grote tractor, met spiksplinternieuwe kiep/laadbak van Loonbedrijf
Baltus uit Limmen. Achter de woning
Zevenhuizerlaan 24, van de fam. M.A.

Meissburger, moest gemeten vanaf
de straat 28 meter naar het zuiden
een enorme grote kerstboom verwijderd worden. De boom was na het
zagen schoon en droog in de takels
1.500 kilo, lengte 12 meter en breedte
6 meter... een schitterende Canadese
den! Wijkagent Pim van der Maas
met assistentie waren aanwezig om

De prachtige kerstboom op de gevoelige plaat gezet door Jeroen Drenth.

het transport vanaf Heiloo naar de
Cornelius kerk in Limmen veilig te
begeleiden. Normaliter doet Gerard
de Nijs deze takelklus met zijn materieel, echter dit was voor deze klus
iets te kort. Na het vakkundig zagen
door Piet Baltus tilde de kraan moeiteloos de boom over de woningen,
een machtig gezicht (zie het filmpje)
en werd deze perfect in de kiepbak
gelegd. De weersomstandigheden
waren perfect, droog, zonnig, weinig
wind. In Limmen werd de boom in de
veiligheidsvoorzieningen geplaatst
en stevig verankerd. De familie Baltus
zorgde voor het aanbrengen van de
verlichting.
Hoe kwam men nu aan deze boom in
Heiloo? Oud Limmer Ben Bos woont
in de omgeving van de plek waar de
boom stond en maakte Joop Koppes,
organisator van de kerstboom, opmerkzaam op deze boom. Dat was al
drie jaar geleden.
Deze boom is inmiddels de 13e boom
die voor de Cornelius kerk van Limmen geplaatst wordt. Alle bomen zijn
steeds geschonken door de “kwekers”,
terwijl alle werkzaamheden steeds
geheel belangeloos door de bedrijven
zijn uitgevoerd. Wat een uitstekend
vrijwilligerswerk!
Na Drie Koningen (6 januari) wordt
de boom weer verwijderd. Er is een
prachtig filmpje aan de hand van Limmens huiscineast Kees Bos waar de
complete operatie te zien is. Gewoon
op Youtube even zoeken op Kerstboom Limmen.
Kees G. Kroone

Bloemendagen Limmen 2015:
Springlevend!
Echt waar, zullen velen zeggen? Ja,
inderdaad echt waar en wel van 25
t/m 29 april 2015. Met daarin een
hoogtepunt op maandag 27 april: Koningsdag, dus extra gezelligheid en
activiteiten in ons mooie dorp. Onlangs sprak ik met vijf enthousiaste
mensen, t.w.: Arjan Kaandorp, al jaren
bekend van grote, spectaculaire stukken, voorziening bloemen, nieuwe
bloemsoorten.
Loek Rijs, grafische vormgeving en
alles wat daarbij komt kijken. Jeroen

Drenth, gaat zich bezig houden met
de PR, de website, Facebook en de
communicatie naar buiten toe. Frank
Mous, neemt de functie van voorzitter op zich en heeft veel ervaring
met het prikken van werkstukken en
een passie voor techniek. Aad Koot,
blijft penningmeester van de Stichting Bloemendagen Limmen. Er gaat
een nieuw bestuur gevormd worden,
waarbij ook bekende namen als José
Baltus als secretaris en Ellen Bloedjes als algemeen bestuurslid zullen

aanblijven, zij nemen ook een schat
aan ervaring mee. Even een korte terugblik uit 2014. Het bestuur van de
Stichting gaf aan dat zij de Bloemendagen 2014 wilde afsluiten en terugtreden. Er vormde zich al direct een
groepje mensen dat niet wilde dat
deze schitterende en ook unieke traditie zomaar abrupt zou eindigen en
ten grave worden gedragen. Enthousiasme, ideeën te over, mensen om
zich heen verzamelend, en het motto
was direct: op(en aan-)pakken en
doorgaan. De daad werd bij het woord
gevoegd en er werden een tweetal
bijeenkomsten georganiseerd in “De
Lantaarn” waarbij geïnventariseerd
werd welke mogelijkheden er waren,
welke alternatieven, welke nieuwe
gedachten er leefden. De response
was groot. Een reden voor de eerder
genoemde mensen om door te gaan.
In dit artikel zullen zij hun ideeën en
gedachten verder toelichten. Gelet
op hun enthousiasme moet dit gaan
lukken. En waarom ook niet, het valt
of staat niet met het feit dat er geen
hyacinten in Limmen geteeld worden,
die zijn elders verkrijgbaar.
zie verder op pagina 8 en 9

Sinterklaasactie
groot succes!

Limmer

De Sinterklaasactie 2014 van de LOV
Ondernemers
Vereniging
is weer een groot succes geworden. De
loten werden massaal ingeleverd en de
prijswinnaars hebben hun prijs inmiddels thuis ontvangen.

Op de foto ontvangt Joke Beentjes uit handen van Daniëlle
Booms en Cees Smit de hoofdprijs van de 3e trekking:
een fonkelnieuwe iphone 6, beschikbaar gesteld door de
LOV. Wij willen alle prijswinnaars hartelijk feliciteren met
hun prijs en alle deelnemers bedanken voor hun ijver om
alle bonnen in te vullen. Wellicht wint U volgend jaar de
hoofdprijs..! De volledige uitslag is na te lezen op de site
www.ondernemendlimmen.nl

Nieuwjaarwens en Uitnodiging

Komt er nog
een Bollenmuseum?
Het is alweer 20 jaar geleden dat het
bollenmuseum uit de “Vredeburg”
vertrok. Er is toen een beslissing genomen dat het verplaatst zou worden naar de oude Brandweer garage
voormalig school aan de schoolweg .
Er is toen gesproken over een museale
hoek op deze locatie. Er zijn verschillende besturen geweest die zich daarvoor ingezet hebben. Helaas is er nog
steeds niets van gekomen. 20 jaar een
jubileum zou je zo zeggen. Wij roepen
alle oud bestuursleden op om in het
komende nieuwe jaar om eens samen te komen en te overleggen over

de voortgang van het bollenmuseum.
De wens en de gedachten zijn om in
het jaar 2015 nu eens gezamenlijk tot
een museum te komen.
Namens de vrienden van de museale
hoek nodigen wij u en het huidige
bestuur uit om hier over te brainstormen.
U bent van harte welkom op 21 januari 2015 in “Ons huis” Zuidkerkenlaan 23 Aanvang 20 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij: D.J. Denekamp tel. 0725052871.

Scouting limmen zoekt...
BEVERS (jongens en meisjes uitgroep
2 en 3). Op zaterdagochtend van 9.30
tot 11.00 uur is er opkomst met afwisselende activiteiten, zoals kampvuur,
creatief bezig zijn, tenten bouwen,
spelletjes, (in het bos) op onderzoek
gaan, en nog veel meer! Lijkt het je
leuk om met een groepje elke week
iets anders te ondernemen? Je bent
welkom op de Kapelweg 72! Bel aub
vooraf even naar T. Hoogeboom (072
505 2830).
Bij de Meisjeswelpen zijn ook nog
meiden van 7 t/m 11 jaar welkom. Zij
ondernemen van alles rond het thema
Jungle Book, of passend bij feesten
en de seizoenen. Hou je van gezel-

lige (meiden)dingen, maar ben je ook
niet bang om vies te worden? Kom
dan een keer meedraaien op dinsdagavond van 18.45 tot 20.15 uur, of bel
voor meer informatie naar M. Gaarthuis (072 505 3699).
Wij zijn sinds kort ook op FACEBOOK
te vinden! Regelmatig worden er
nieuwsberichten en leuke foto’s vanuit de groepen geplaatst. Ga naar
www.facebook.com/scoutinglimmen
en LIKE de pagina om te zien waar de
scouts zoal mee bezig zijn!
Ook hebben we een website waarop u
informatie over onze vereniging en de
diverse groepen kunt vinden. Ga hiervoor naar www.scoutinglimmen.nl
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Witte Kerst
Muziek uit de jaren 70 80 en 90’s
Met DJ’s Naalt en Plaad, Hugo Chavez, Sweet le Freak en Lano
Aanvang 21.00 uur gratis entree

TWEEDE KERSTDAG

Buachalli (rock en blues)
Aanvang 21.30 uur gratis entree

Een complete feestavond al vanaf € 22,- p.p

Theor
cursu ie
s
Gratis

Eerste s
proefle
Gratis

Gebruik
kleding
Gratis

Wij wensen iedereen fijne feestdagen!

Bouwbedrijf C. Bos bv
Middenweg 41a 1906 AP Limmen tel. 072 505 1226
Nieuwbouw
Onderhoud
Verbouw

Dusseldorperweg 56 1906AL Limmen
www.lantaarnlimmen.nl - info@lantaarnlimmen.nl
Wij wensen u Gezellige Kerstdagen en een Feestelijk 2015..!

Verwacht: 15 Maart reunie Café bar ‘t Putje

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

vend
Informeer vrijblij
aties en
or
ec
dd
naar wan
nieken
decoratieve tech

Van afval naar
grondstoffen en energie
www.gpgroot.nl
Wij wensen u fijne feestdagen
en een goed geknipt 2015..!

Herenkapper Jan Stuifbergen
Dinsdag
Woensdag

08.00-18.00
08.00-12.30

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

infra en engineering | inzameling en recycling | brandstoffen en oliehandel

Fijne feestdagen en een goed, gezond
en inspirerend 2015!
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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 Anouk Nijman ‘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.

D e r u b r i e k L i m m e r K ro o s t
i s p owe re d by

Anouk Nijman
– Geboren op 11 november 2014 –
Dochter van Thijs Nijman en Nathalie Hollenberg

Keet van Straten

Nina Joanna Tomasi

Femme Mae Sentveld

– Geboren op 8 november 2014 –

– Geboren op 6 november 2014 –

– Geboren op 28 september 2014 –

Dochter van Sander van Straten en Pauline
Admiraal, zusje van Saar

Dochter van Rob en Giovanna Huijsmans Tomasi,
zusje van Lara, Youri, Brendan, Julian en Sam

Dochter van Rob en Stephanie Sentveld

Maak het uzelf gemakkelijk tijdens de feestdagen en verwen uw gasten

December feestmaand...
Ook voor de kerst en oud en nieuw
kunt u bij KookKonst terecht. Of u
een schaal met luxe hapjes wilt, salads, huisgemaakte soepen of een
compleet buffet: alles is mogelijk bij
KookKonst! Voor een volledig overzicht van wat er allemaal mogelijk is
tijdens de feestdagen hebben wij een
bestellijst gemaakt welke u kunt vinden in deze krant. U kunt op deze lijst

losse gerechten, salades en soepen
bestellen. De hapjes kunt u bij ons bestellen op een door u uitgekozen dag
en tijdstip welke wij dan bij u bezorgen! U kunt de bestellijst bij ons inleveren, uw bestelling via de telefoon
doorgeven of gewoon bij ons binnenlopen en samen met ons de bestellijst
invullen. Wij zorgen dat uw bestelling
op 24 december of 31 december bij

ons klaar staat voor u! Wilt u liever
een compleet buffet tijdens de kerst
of een ander moment? Dan kan ook
uiteraard! Neem hiervoor contact met
ons op.
Ook zullen wij weer op 31 december
borrelbollen bakken! Dit zijn hartige
oliebollen in de smaken: gerookte kip,
pikant, olijf/tomaat en munt rivierkreeft. U kunt de borrelbollen bij ons
reserveren maar u kunt ook op de dag
zelf bij ons binnen lopen. De kookstudio aan de Dusseldorperweg 75 is geopend van 10:00-18:00 uur.

Uitslag Zonnebloemloterij 2014 in limmen
Op de volgende eindcijfers is een prijs gevallen: • 2 keer op eindcijfer 937 • 2 keer op eindcijfer 690
• 2 keer op eindcijfer 987
De gehele uitslag vindt U op www.zonnebloem.nl
Wij danken iedereen hartelijk voor de steun door het kopen van Loten.

Donatie organisatie Kermisrun
voor dolfijntherapie Zelda
Het is alweer 3 maanden geleden dat
Limmen in het teken stond van de
Kermisrun. Ook deze 2e editie was
een groot succes, met ruim 240 sportieve deelnemers en vele enthousiaste toeschouwers. Daarom heeft de
organisatie besloten ook in 2015 een
Kermisrun te organiseren! Dit zal uiteraard weer tijdens kermis Limmen
plaatsvinden, met wederom vele
sportieve uitdagingen en verrassende
obstakels.
Meedoen aan een sportief evenement
als de Kermisrun is helaas niet voor
iedereen weggelegd. Zoals voor de
7-jarige Zelda uit Limmen, die door
complicaties bij de zwangerschap en
geboorte meervoudig gehandicapt is.
Omdat Stichting Kermisrun zich beseft wat een voorrecht het is om vrij
te kunnen bewegen willen zij graag
bijdragen aan Zelda’s liefste wens, het
volgen van dolfijntherapie, en schenkt
daarvoor een bedrag van € 500,- .
Zelda heeft als gevolg van haar moeilijk start een verstandelijk niveau van
een kind van 2,5, een gedragsstoor-

nis, epilepsie, kokervisie met maar
10% zicht en spasmen in benen en
armen. Hierdoor is zij gebonden aan
een rolstoel, al lukt het haar met veel
wilskracht om kleine stukjes met een
rollator te lopen. De ouders van Zelda,
Jeroen en Else van Boheemen, willen
graag dolfijntherapie in Curacao met
haar volgen. Door de interactie met
de dolfijnen en het warme water kan

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’.

er vooruitgang worden geboekt op zowel lichamelijk als geestelijk gebied,
waarmee het leven van Zelda iets kan
worden verlicht.
De totale kosten voor het volgen van
deze therapie komt neer op ongeveer
€ 15.000,-. De Kermisrun is blij een
steentje te kunnen bijdragen aan het
behalen van dit bedrag. Wilt u ook
een bijdrage schenken kan dat op
NL17RABO3035.332.673 t.n.v. Z. van
Boheemen,of kijk op www.facebook.
com/HelpZeldaVerder.

Nu 9-persoons huurauto
bij Kleverlaan Verhuur
In verband met een erg goede start van
de nieuwe website Kleverlaanverhuur.
nl en veel aanvragen voor auto’s is
sinds afgelopen week een nieuw type
auto aan de verhuurvloot toegevoegd.
De vloot is inmiddels uitgebreid met
een 9 persoons Opel Vivaro, te besturen met een gewoon B-categorie rijbewijs. De zeer jonge en goed uitziende
personen bus is al vanaf € 112,50 per
dag te huren via www.kleverlaanverhuur.nl. Gedurende de komende
maanden geldt bovenstaand actieta-

rief zodat u voor € 12,50 per persoon
per dag zorgeloos op pad kan. De Opel
Vivaro is voorzien van winterbanden
zodat u zorgeloos naar bijvoorbeeld
uw wintersportbestemming kunt afreizen! Maar natuurlijk is de auto ook
geschikt voor feestjes, kinderpartijen,
sportteams of een weekend weg. De
enorme bagageruimte maakt het mogelijk om iedereen met zijn bagage te
vervoeren!!
Auto huren makkelijk en snel?
Kleverlaanverhuur.nl!

Wie is toch dat meisje...?
Ook de komende dagen zal hij er weer staan; Het karakteristieke beeldje bij
de kerststal achter in de kerk. Dankbaar zal hij uw gulle gaven in ontvangst
nemen voor de minder bedeelden in
onze samenleving. Maar wie is dat
meisje op de foto? Dat willen wij graag
weten. Stuur uw reacties naar; oudlimmen@hotmail.com of kom eens langs
aan de Schoolweg 1. Elke maandag zijn
wij daar aanwezig van 10.00 uur tot
12.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Opbrengst collecte Multiple Sclerose

Weet u het nog ?
Onze Aktie voor de daklozen van afgelopen november is een groot succes
geworden.
Klanten konden bij ons bij een bepaalde besteding, hun oude volle, en/
of half volle flessen shampoo, merk
maakte niet uit, bij ons inleveren en
kregen van MARGA’S HAARMODE
een fles shampoo t.w.v. 13.65 EURO
KADO!!!

Deze flessen shampoo hebben wij
met veel plezier overhandigd aan het
LEGER DES HEILS. Dat dit zeer gewaardeerd werd hoef ik U niet te vertellen .
Namens het Leger des Heils, wil ik iedereen hiervoor bedanken.
Wat mooi, met KERST mensen blij mogen maken... Wij hebben hier graag
aan meegeholpen.
Een warme kerstgroet, Marga

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag
van € 1535 in Limmen opgehaald.
Het opgehaalde collectegeld wordt
besteed aan onderzoek (voor een be-

ter leven nu en een toekomst zonder
MS), begeleiding en voorlichting
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
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Salades
250 gram

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

DECEMBER 2014

€

3,00

Huzarensalade
Zalmsalade
x Pastasalade olijf/tomaat
x Gerookte kipsalade met pesto
	
x Griekse salade

Soepen
per liter

x

x

x

x

x
x
x
x
x

Waldorfsalade
Aardappelsalade
Tonijnsalade
Parel couscoussalade
Witte koolsalade

Gerechten
x

x

à 4,50

x Paddenstoelen
	

x

à 4,50

Rosbief met
appelcompôte 150 gram

à 4,00

Gegrilde
wortelgroenten 200 gram

à 3,50

x

Ovenaardappels 200 gram

à 2,50

x

Stoofpeertjes 400 gram

à 3,00

x

x

Luxe koude hapjes 50 stuks € 45,-

x

Borrelbollen à 0,90 p.st.

		 x
x
		
		 x
		 x

Gerookte kip
Pikant
Olijf + tomaat
Munt + rivierkreeft

Maak het uzelf gemakkelijk
en verwen uw gasten!

Appel v.d. Carré
in Stroganoffsaus 120 gram à 4,50
Kipstoofpotje 200 gram
à 4,50
in roomsaus 200 gram

Mosterdsoep
Bospaddenstoelensoep
Peer pastinaaksoep

U bepaalt zelf wanneer u de hapjes geleverd
wil hebben... Vraag naar de mogelijkeden!

bestellijst
Gehaktballetjes
in tomatensaus 200 gram

5,00

Hapjes

met kerriedressing

x

x

€

Wilt u onze lekkernijen bestellen voor
Kerst en/of Oud&Nieuw?
U kunt onze gerechten ophalen op 24 of
31 december tussen 10.00 en 18.00 uur.
Wilt u liever een compleet buffet? Neem
dan contact met ons op:
072 505 15 19 of loop bij ons binnen op de
Dusseldorperweg 75, dan kunnen wij de
lijst ook samen met u invullen!
Naam:
Telefoon:

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl
• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Wij komen de gerechten ophalen op:
24 dec.
31 dec.

Email:

KookKönst
Dusseldorperweg 75, Limmen
t. 072 505 1519 m. 06 2074 1511
info@kookkonst.nl www.kookkonst.nl

•
•

Lever deze
bestellijst
s
in en stap een
bij ons
binnen!

Ossenhaas in rodewijnsaus Eten en ten!
genie
Benodigdheden voor 4 personen
• zout en peper
• 4 takjes tijm
• 2 sjalotten
• 4 hoge haasbiefstuk à ca. 180 gr.

• 4 plakken ontbijtspek
• 1 el olie
• 1 tl tomatenpuree
• 1 el bloem

• 200 ml rode wijn (bijv. Rioja)
• 200 ml runderfond (pot)
• 1-2 el boter
• 40 gram truffelboter (evt. vervangen door kruidenboter)

Was de tijm en schud hem droog. Pel en snipper de sjalotten. Dep het vlees eventueel droog en omwikkel
elke biefstuk met een plak ontbijtspek. Verwarm de oven voor op 175°C. Verhit de olie in een ovenvaste
pan. Bak het vlees op hoog vuur ca. 2 minuten per kant. Bak de tijm kort mee. Breng op smaak met peper
en zout. Neem het vlees samen met de tijm uit de pan.
Fruit de sjalotten in het hete bakvet. Roer de tomatenpuree erdoorheen. Bestrooi met de bloem en bak
hem al roerende kort mee. Blus af met de wijn en de fond, breng aan de kook en kook al roerende ca. 2
minuten op laag vuur. Leg het vlees en de tijm in de saus en smoor het geheel 5-7 minuten in de oven.

Eet smakelijk!

Lekker met aardappelpuree en Franse boontjes!
Wijntip: RIOJA ELPARADOR 2013
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

Wij wensen iedereen
hele fijne feestdagen
en een fantastisch nieuwjaar!

6 dagen
per week
geopend

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!
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Het is feest
bij Aker..!
Wij zitten alweer een jaar in ons nieuwe pand aan de
Kerkweg 16 en dat willen wij vieren met

KNALLENDE AANBIEDINGEN
Van Gils

Lacoste Challenge

Hugo Boss XY

Bruno Banani

James Bond

30 ml
25% korting
van 29,00

75 ml - nu met
gratis showergel
t.w.v. 21,99

60 ml

30 ml

50 ml

nu

nu

sted’ en
Ook ‘Fro
’
n sheets
‘Betwee

eau de toilette

21,75

aftershave

39,99

eau de toilette

eau de toilette

eau de toilette

van 54,99

van 17,00

van 28,99

nu

nu

nu

39.99

12,49

19,99

Replay Jeans

Boss Nuit

Boss Jour

Lady Gaga

Guess Girl

30 ml

75 ml

75 ml

30 ml
van 30,00

100 ml

eau de toilette

eau de parfum

eau de parfum

van 16,99

van 89,99

van 89,99

nu

nu

nu

11,99

67,50

67,50

eau de parfum

eau de toilette

24,00

nu
15 ml van 17,50 voor 14,00

van 53,00
nu

25,00

Life Esprit

Halle Berry

Replay Jeans

Bruno Banani

edt 15 ml
showergel 200 ml
van 17,99

Christina
Aguilera

15 ml
van 15,50

Red Sin edp
30 ml - van 27,99

20 ml
van 16,99

50 ml
van 32,99

nu

nu

nu

geschenkset

nu

Closer
eau de parfum

12,50

Bruno Banani
made for woman
eau de toilette
20 ml
van 16,99
nu

12,50

7,50

13,99

woman
eau de toilette

11,99

Naomi Campbell Naomi Campbell Christina
Cat de Luxe
Naomi
Aguilera
eau de toilette
eau de toilette

woman
eau de toilette

nu

Secret
Potion

19,99

Avril Lavigne
Black Star
eau de parfum

50 ml
van 32,95

15 ml
van 15,99

eau de parfum
15 ml - van 17,99

15 ml
van 15,99

nu

nu

nu

nu

16,49

9,99

9,99

9,99

Voor iedere klant bij een aanschaf

1 GRATIS WEEKKALENDER

1 p.p. en op = op !

®

GEZONDHEIDS
DROG ST

Gezondheidsdrogist Aker
Kerkweg 16, 1906 AW Limmen
Tel. 072 - 505 3138

Aanbiedingen geldig tot 4 januari 2015 en zolang de voorraad strekt.

PA G . 6

LOV-KRANT

DECEMBER 2014

t
e
o
d
e
j
t
a
w
Weet
,
t
e
o
v
e
j
n
a
bij pijn a
,
e
i
n
k
,
l
e
k
n
…e
!
g
u
r
n
e
p
u
he

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Kerst 2014 wij zijn uw adres voor;
• W.n.stollen groot/klein
• Diverse tulbanden
• Duivenkaters
• En diverse soorten groot en kleinbrood
• Kerstkransjes groot/klein
• Schuimkranjes
• R.b.kransen of staaf opgemaakt
• Diverse soorten gebak en petit fours
Zaterdag 27 december open! (van 09.30 tot 13.30)
Ook oud op nieuw viert u met uw bakker;
• Oliebollen met of zonder.
• Appelbeignets
• Mini beignets
• Appelbollen

Kijk voor de mogelijkheden
van podotherapie en pedicure
op onze website.
Podotherapie maakt gebruik van vergoeding uit de aanvullende
verzekering, hierbij wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Limmen

Het hele team van Bakkerij Bakker wenst u prettige kerst en een gezond 2015.
Nijverheidsweg 31j

Zonnedauw 6d

1851 NW Heiloo

1906 HA Limmen

072 5325555

l
Kijk op:
drijfjonker.n
e
b
s
r
e
m
e
n
n
www.aa

072 5325555

info@podotherapieheiloo.nl

info@podotherapielimmen.nl

www.podotherapieheiloo.nl

www.podotherapielimmen.nl

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505‑17‑51
Achterweg 15
1906 AG Limmen
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl

Dit mooie team wenst
iedereen fijne feestdagen
en een prachtig 2015!

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

Forte Kinderopvang
Thuis in Limmen
Dusseldorperweg 105
072 505 24 56
www.margashaarmode.nl

Uw kind voelt zich bij ons thuis
Een geruststellende gedachte: bij Forte Kinderopvang voelt uw
kind zich helemaal thuis. Bij ons staan deskundige en betrokken
medewerkers voor uw zoon of dochter klaar, die zorgen voor
een veilige omgeving en een stimulerende sfeer. Maar van
Forte Kinderopvang mag u meer verwachten. Door het rijke
aanbod van activiteiten, toegespitst op leeftijd en belangstelling
van uw kind, is bij ons veel ruimte om de wereld te ontdekken!

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Kinderdagverblijf Eigen Wijs, Lage Weide 1B, Limmen
BSO Het Avontuur, Lage Weide 2, Limmen
BSO Hogeweg, Hogeweg 55, Limmen
Kom kijken en kennismaken!
Kijk op www.fortekinderopvang.nl of bel 0251-658058
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AH Limmen Music Night: Succesnummer!

Vrolijke Kerst bij
Forte Kinderopvang
De kinderen van alle vestigingen van
Forte Kinderopvang in Limmen bereiden zich voor op een heerlijke, maar
vooral ook creatieve en culinaire
kerst! Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs,
buitenschoolse opvang Het Avontuur
en Hogeweg en peuterspeelzaal Klein
Duimpje zijn de kinderen al druk in de
weer voor Kerstmis.
Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs wordt
de dagen voor kerst de lunch op een
feestelijke manier opgediend, waarbij de kinderen gezellige kerstliedjes
zingen. In de week voor kerst maken
de kinderen weer samen met hun
ouders en grootouders kerststukjes
bij Eigen Wijs: iets dat inmiddels is
uitgegroeid tot een gezellige traditie!
Benieuwd naar hoe kinderen van 0-4
jaar bij kinderdagverblijf Eigen Wijs
worden opgevangen? Bezoek dan elke
1e maandag van de maand onze open
avond, ontvang een leuke goodiebag
en maak kans op een dag extra opvang gratis!

Bij BSO Het Avontuur zijn er in de
kerstvakantie weer allerlei leuke activiteiten gepland. Zo gaan ze kerstengeltjes en kerstkaarten maken
en wordt er natuurlijk wat lekkers
gemaakt: op het menu staan o.a.
wentelteefjes, appelflappen, oliebollen en soep! Ook wordt er een bezoek
aan een tuincentrum gemaakt om te
zien hoe mooi de kerstbomen zijn opgetuigd en wordt er lekker uitgewaaid
op het strand of in het bos. Het jaar
wordt bij BSO Het Avontuur ook nog
eens afgesloten met een disco. Bij de
BSO zijn tijdens de kerstvakantie alle
kinderen in de basisschoolleeftijd
welkom, ook als ouders alleen opvang
tijdens schoolvakanties nodig hebben. Daarnaast is het altijd mogelijk
om, naast de reguliere opvang, ook
extra opvangdagen af te nemen.
Samen met de kinderen en hun ouders maken de medewerkers van
Forte Kinderopvang er een fantastisch
kerstfeest van!

het ten gehore brengen van een compilatie van walsen van Strauss en ‘It’s
Raining Men’, waarbij het publiek uit
volle borst meezong en meedanste.
Harmonie Excelsior kan, net als KiNK,
slagwerkgroep Excelsior en de Limbeats, terugkijken op een zeer geslaagde Music Night. En natuurlijk
alleen maar mogelijk door de gulle
bijdragen van diverse sponsoren (o.a.
Albert Heijn Limmen, De Limmer Ondernemersvereniging en het Prins
Bernhard fonds), heel veel vrijwilligers
en het enthousiaste publiek.
Een geweldige manier om het jubile-

Workshop over schrijven
en denken in kleur
Dyslexiemethode Pi-Spello in Limmen
Petri Schipper werkt in haar onderwijspraktijk “De wijze van leren” in
Limmen met Pi-Spello, een beproefde

methode voor kinderen met spellingsproblemen en (ernstige) dyslexie.
Pi-Spello verkreeg in maart 2011 het
keurmerk Dyslexie.
Pi-Spello is ontwikkeld voor al die kinderen die op school vastlopen bij de
spellinglessen. Voor al die kinderen
met spellingsmoeilijkheden en (ernstige) dyslexie. Deze kleurrijke methode helpt de kinderen over de open
en gesloten lettergreep heen, zoals
bij “haken” of “hakken”. Veel (visueel
ingestelde) kinderen spellen woorden met behulp van een woordbeeld.
Pi-Spello zorgt ervoor dat je niet alle
woorden van het woordenboek hoeft
op te slaan om goed te spellen. Het
8

umjaar van Harmonie Excelsior mee
te openen. In 2015 bestaat zij namelijk
90 jaar! Zoals in een van de reacties
uit het publiek al genoemd werd: dit
kan alleen in Limmen. Een bevestiging dat in Limmen het verenigingsleven floreert.
Excelsior geniet nog lang na van het
succes van de Music Night, maar de
Harmonie is ook al weer volop in voorbereiding voor de kerstviering. Deze
traditie op 2de Kerstdag in de Corneliuskerk, aanvang 10:30 uur, zorgt naar
verwachting voor de warme kerstsfeer, die bij de Tweede Kerstdag hoort.

geeft kinderen een eigen alfabet
met de juiste woordtekens en klankstukken, het Pi-Spellobet. Daarnaast
wordt er veel auditief geoefend. Met
het Pi-Spellobet XL kun je t/m groep
8 niveau woorden foutloos op papier
te krijgen.
Behalve een remediërende methode is
Pi-Spello ook absoluut een aanvulling
op elke reguliere spellingmethode op
de basisschool en sluit aan op verschillende dyslexietrajecten voor kinderen met ernstige dyslexie.
Wilt u meer informatie en ervaren
hoe het is om te schrijven en denken
in kleur? Dat kan tijdens een gratis
workshop over “Pi-Spello” op donderdag 8 januari 2015 van 20:00 - 21:00
uur. U kunt zich hiervoor aanmelden
via de mail petri@dewijzevanleren.nl
18
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Ook de kinderen van peuterspeelzaal Klein Duimpje laten de gezellige kersttijd niet zomaar aan zich
voorbij gaan. De kinderen gaan aan
de slag met zelfgeknutselde kerstver-

sieringen en natuurlijk zijn er mooie
lichtjes te vinden. In de laatste week
voor de kerstvakantie gaan de peuters
gezellig rond de kerstboom zitten en
wordt er een kerstcakeje gegeten met
liedjes op de achtergrond.

Na ruim een jaar van voorbereidingen
kon het op zaterdagavond 22 november dan eindelijk los: de Limmen Music Night 2014! En sporthal d’Enterij
stond op z’n kop! In een goed gevulde
en fantastisch mooi aangeklede zaal
(met dank aan Judith Zijp, Helen van
Wees en Nijssen Jr.) hebben Harmonie
Excelsior, de band KiNK, slagwerkgroep Excelsior en koor de Limbeats
de bezoekers getrakteerd op een geweldig muzikaal programma.
De avond werd ‘magisch’ geopend
met een spetterende compilatie van
Queen nummers. Vervolgens werd
het publiek meegenomen op een muzikale reis door filmmuziek (‘Pirates
of the Carribean’), klassieke popnummers zoals van Katrina and the Waves
en Dolly Parton, diverse musicalhits, moderne hits van bijvoorbeeld
Coldplay en Bruno Mars en een echt
harmoniestuk ‘El Camino Real’. De
orkesten, band en koor wisselden elkaar af en speelden ook samen, met
showelementen zoals het optreden
van de slagwerkgroep met ‘Blue Men
Group’.
De avond bereikte zijn hoogtepunt bij

Op fraaie locatie gelegen vrijstaande
villa met van alle gemakken
voorzien bijgebouw van ca. 100m².
De woning is gebouwd in 1998 en
beschikt over een ruime
woonkeuken, lichte woonkamer van
52m² met erker, inpandige
werkkamer op de begane grond en
5 slaapkamers. De indeling is als
volgt: ruime hal, hangend toilet,
werkkamer en woonkamer met erker. De woonkamer alsmede de hal en
de werkkamer zijn voorzien van een visgraatparketvloer. Via
openslaande deuren bereikt men de woonkeuken, deze is voorzien van
een granieten vloer met vloerverwarming en heeft de volgende
inbouwapparaten.: inductiekookplaat, afzuigkap, oven, magnetron,
vaatwasser en koelkast. Vanuit de keuken is eveneens via openslaande
deuren de fraai aangelegde achtertuin te bereiken met een zonnige
ligging op het oosten. De bijkeuken is bereikbaar vanuit de keuken hierin
bevindt zich de cv ketel, aansluiting wasmachine en droger. Het grote
verwarmde (gasheater) bijgebouw van ca. 100m² beschikt over een grote
roldeur, zware betonvloer, geïsoleerde wanden en plafond, toilet,
gas/water/elektra en krachtstroom. Geschikt voor mantelzorg, kangoeroe
woning, werken aan huis, opslag, productie, hobby enz.
Zie:http://www.jaap.nl/koophuizen/noord+holland/ijmond/limmen/willemshoeve/

Voor verdere informatie zie website of 0621234192

Zaterdag	
  27	
  december	
  open	
  huis	
  van	
  11:00	
  tot	
  15:00	
  
uur.	
  

266

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.

Door Kees Druijven

vredig bij.
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Dampegeest,
een Herenhuis in Limmen

Door Kees Druijven

	
   Vraagprijs	
  549.000	
  k.k.	
  of	
  huur	
  1750	
  euro	
  p/mnd.	
  
	
  
Heerlijk	
  wonen	
  en	
  werken,	
  in	
  een	
  rustige	
  
omgeving	
  en	
  toch	
  overal	
  dichtbij…	
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Een boek dat niet mag ontbreken
in uw boekenkast!

De Hofstede Dampegeest

	
  
	
  

Het enige wat je zelf hoeft te doen is het opwarmen!

Smullen bij KookKonst!
Iedere woensdag staan er voor u verse
en huisgemaakte maaltijden op het
menu! En iedere zaterdag staan er
verse huisgemaakte soepen voor u
klaar. Ook hebben wij op zaterdag altijd verschillende verse salades.
De maaltijden kosten € 6,00 per por-

tie, de soepen € 5,00 per liter en de
salades € 3,00 per bakje.
Alle maaltijden en soepen worden bereid met verse ingrediënten en huisgemaakte bouillons!
Wilt u weten wat er deze week op
het menu staat? Dit kunt u vinden

De geschiedenis van dit Huis

en zijn bewoners

op onze site www.kookkonst.nl. De
maaltijden kunt u ook van te voren
reserveren. Ook als u slecht ter been
bent kunt u de maaltijd bestellen en
dan bezorgen wij deze bij u (in Limmen)! U vindt onze kookstudio aan de
Dusseldorperweg 75.
Openingstijden: woensdag van 12:0019:00 uur. En zaterdag van 10:00-18:00
uur. Voor reserveringen: info@kookkonst.nl of 072-5051519

Exposanten gezocht voor Limmen Artistiek en Creatief
Voor de eenenveertigste keer zal Limmen Cultuur de expositie Artistiek en
Creatief gaan organiseren in
De Vredeburg aan de Dusseldorperwerg 64 te Limmen. Dit jaar staat
de expositie gepland voor 14 en 15
maart 2015. De tentoonstelling is op
beide dagen te bezichtigen van 11:00
tot 17:00 uur en de toegang voor het
publiek is gratis. De locatie heeft twee
verdiepingen.
Boven is er een mogelijkheid om
schilderijen te exposeren. De benedenverdieping is ingeruimd voor deel-

nemers die hun werk willen exposeren
en eventueel hun vaardigheid willen
demonstreren.
Uiteraard bestaat er de mogelijkheid
om u werk te koop aan te bieden.
Wij zijn op zoek naar exposanten die
graag hun werk willen exposeren.
Voor degene wie creatief is en het leuk
vindt zijn of haar werk te laten zien
aan de inwoners van Limmen en de
wijde omgeving is dit een uitgelezen
mogelijkheid.
Het aanmeldingsformulier is vanaf

27 december te downloaden via onze
site limmencultuur.nl.
Info via e-mail limmencultuur@
hotmail.com (voorkeur) of telnr. 0620969423
Graag uw aanmelding voor 1 februari
2015. De commissie kijkt uit naar uw
aanmelding.
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Werkgroep werving

(vervolg van voorpagina)

Bloemendagen Limmen 2015:

Springlevend!

Een aantal vragen aan de trekkers van
de nieuwe Bloemendagen “kar”.
FRANK MOUS – In de vorige LOV krant
hebben we je al leren kennen als nauw
betrokken bij Limmen Ludiek. Nu ga jij
als voorzitter fungeren voor de Bloemendagen met nieuw elan.
Inderdaad. Ik heb zelf zo’n 15 jaar mozaïeken gemaakt. De Bloemendagen
liggen mij na aan het hart en de traditie van ruim 60 jaar gaat dus gewoon
door! Ik ben er dan ook trots op dat
ik voorzitter mag zijn van zo’n enthousiaste groep mensen die er voor
gaan. Kortom: de Bloemendagen zijn
springlevend!
Hoe gaat het nieuwe bestuur eruit
zien?
Het bestuur gaat bestaan uit: José
Baltus en Aad Koot die hun huidige
taken blijven uitvoeren als resp. secretaris en penningmeester. Daarnaast blijven Ellen Bloedjes en Arjan
Kaandorp als bestuursleden aan. Jeroen Drenth treedt aan als PR-man die
de taken van Liesbeth Hendrix-Segerius overneemt en ikzelf zal de voorzittershamer overnemen van Cees
van den Berg. Cees, Liesbeth bedankt
voor jullie inzet!

Wat zie jij als jouw specifieke taken in
dit geheel?
In eerste instantie zullen die gericht
zijn op het vernieuwingsproces, waarbij de verschillende werkgroepen een
zeer belangrijke rol spelen. De belangrijkste taak hierbij is denk ik het
faciliteren en ondersteunen van de
werkgroepen om de vernieuwingen
die we voor ogen hebben gestalte te
geven. In die zin zal het bestuur min
of meer in dienst van de werkgroepen
gaan opereren om dat alles mogelijk
te kunnen maken.
Ga je ook nog iets doen aan techniek
als er een beroep op je specifieke kennis op dit gebied wordt gedaan?
Met alle plezier zal ik daar mijn medewerking aan verlenen. Dat geldt
trouwens niet alleen voor mijzelf. Er is
veel kennis over het maken van mozaïeken aanwezig, deze kennis willen
we graag met anderen delen. Of het
nu gaat om het leggen van een beun,
een prikstuk of een stuk met gaas, er
is altijd wel iemand beschikbaar die
je daar verder mee kan helpen. Als er
mensen zijn die graag een mozaïek
of object zouden willen maken maar
niet precies weten hoe e.e.a. in zijn
werk gaat, dan zullen we dat heel
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graag uitleggen. We kunnen daarbij
veel ondersteuning bieden. Dit mag
ons inziens dus geen reden zijn om
niet deel te nemen aan de bloemendagen. Er zijn verschillende ideeën om
zoveel mogelijk belemmeringen weg
te nemen: Zo kan je denken aan een
soort workshop die je kunt bezoeken,
of een laagdrempelige “aanschuif”
avond bij een prikploeg om eens te
‘proeven’ hoe het is om in gezellige sfeer, samen met een ploegje iets
moois te maken.

loos de koelcellen ter beschikking. De
hoeveelheden bestelde kisten worden
vanaf het distributiecentrum bij de
Fa. Mooy verdeeld en iedere ploeg kan
zijn stuk gaan maken. Alleen is dit
natuurlijk een hele opgave elke hulp
is welkom. Als er mensen zijn die dit
leuk vinden om mij te ondersteunen
kunnen ze zich bij mij melden.
Er is gesproken over andere bloemen,
aan welke alternatieve bloemsoorten
denk je?
Hierbij kun je o.a. denken aan: Boomschors, bamboe, narcissen, tulpen
enzovoort.

Blijft de Zilveren Tulp, de wisseltrofee,
bestaan?
Het wedstrijdelement zal er zeker
inblijven. Of dit in de dezelfde vorm
blijft zoals het jaren was; de Bronzen-,
Zilveren- en Gouden klasse is nog
niet duidelijk. Met de huidige vernieuwing staat eigenlijk niets meer
vast dus wordt daar ook naar gekeken. Een werkgroep gaat zich buigen
over de jurering en de opbouw van de
verschillende categorieën. De Anton
Valkering trofee, in de volksmond de
Zilveren Tulp genoemd, is een stuk
historie en een begrip in Limmen.
Deze zal wat mij betreft zeker en rol
blijven spelen tijdens de Bloemendagen.

met het familie-stratentoernooi met
je vrienden of buren in twee of drie
avonden iets in elkaar te zetten met
bloemen en dan tijdens het weekend
een spetterende afsluiting te hebben.
Het moet een feest worden voor alle
leeftijdscategorieën, jong en oud door
elkaar heen. Kijkend naar de toekomst
zou het voor Limmen en de bezoekers
van de bloemendagen geweldig zijn
als we binnen tien jaar tussen de 80
en 100 bloemen mozaïeken hebben
liggen in het dorp.

ARJAN KAANDORP. Jij hebt een ervaring van 30 jaren, ooit begonnen bij
Opa Jan, later samen met Vader Piet
en al heel lang op eigen benen. Hoe zie
jij de toekomst van de Bloemendagen?
Het moet in Limmen weer een feestweek worden tijdens de bloemendagen. Het kost je tegenwoordig geen
weken meer om een ontwerp te maken. Met de technieken van de computer kan je vrij snel een ontwerp maken. Wat is er niet mooier dan net als

Wat zullen jouw specifieke taken zijn
en kun je dat alleen of heb je hulp?
Mijn taken blijven het verzorgen van
de hyacintennagels, contact met
verschillende bloemenkwekers en
de nageldistributie. De ploegen leveren digitaal of op een formulier hun
aantal kisten aan met de benodigde
kleuren. De hyacinten zullen wij dan
met de ploegen in een aantal avonden
van de velden afhalen. Ook dit jaar
stelt de fa Mooy weer geheel belange-
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JEROEN DRENTH. Jeroen jij gaf in ons
gesprek aan je bezig te zullen houden
met de PR en moderne communicatiemiddelen, hoe zie jij dat voor je?
Inderdaad, ik heb de uitdagende en
dankbare taak het goede werk van
Liesbeth Hendrix-Segerius te mogen voortzetten. Voor mij betekent
dit dat de Bloemendagen 2.0 op de
kaart moeten worden gezet. We moeten vernieuwen en vooruitkijken!
Het zijn immers andere tijden: alles
gaat sneller, we hebben het allemaal
druk met onze carrière, kinderen of
school en zijn met steeds meer dingen tegelijk bezig. Toen het bestuur
bekend maakte dat de bloemendagen
wegens gebrek aan animo zouden
ophouden te bestaan, overspoelde
een golf van emotionele reacties het
dorp. Iedereen was het erover eens:
“Deze prachtige en historische traditie mag niet verloren gaan”. Deze
mening werd gelukkig ook gedeeld
door Loek Rijs (prikploeg “De Ranzige
Bok”) en Arjan Kaandorp (prikploeg
“ff biere na viere”) die vervolgens
de daad bij het woord voegden en in
“De Lantaarn” een bijeenkomst met
de prikploegen organiseerden. Deze
avond was een daverend succes. “We
gaan dóór!” werd er geroepen, “We
gaan met elkaar samenwerken en van
de bloemendagen weer een ècht feest
maken”. Ik zie het o.a. als mijn taak
het enthousiasme van de prikploegen
te ‘vertalen’ naar de media. Samen
zetten we Limmen en de vernieuwde
bloemendagen op de kaart!
Hoe kun je een zo breed mogelijk publiek aanspreken?
De jeugd communiceert vooral via
what’s app, twitter en facebook. Als je
hen wilt bereiken dan moet je dat via
de nieuwe media doen. Verder zie je
dat de Facebook pagina ‘je bent Limmer als…’ inmiddels meer dan 2000
leden telt. Je ziet hier dat ook veel ‘oudere’ Limmers zijn gegrepen door dit
‘virus’. Ook de website is belangrijk,
deze zal vernieuwd- en regelmatig geactualiseerd worden. Verder willen we
door het publiceren van verfrissende

Vrije
categorie
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(thematische) artikelen het grote publiek via krant, radio en TV kennis laten maken met het totaal vernieuwde
en springlevende bloemenfeest in
Limmen.
Heb je zelf ook ervaring met prikken/
steken?
Jazeker! Ik prik alweer heel wat jaren
enthousiast mee bij prikploeg ‘De
Ranzige Bok’. Dit zou ik voor geen
goud willen missen! Samen gezellig
met elkaar een feestje bouwen en
een onderwerp verzinnen, vervolgens
is het eind april een feest! Samen ritsen, prikken en lekker aan de hapjes,
drankjes en de sterke verhalen. Ik vind
het allermooiste het zgn. ‘mozaïek
zitten’, je bent klaar met het werk, je
mozaïek staat en je gaat samen lekker mensen kijken. Het trotse gevoel
en de saamhorigheid als je mozaïek
langs de weg staat: heerlijk! Als beloning voor je noeste arbeid zie- en
hoor je vervolgens al die duizenden
mensen genieten. Wat een feest, ik
kan het iedereen aanraden!

Je sprak ook over werkgroepen. Wat
moeten we ons daarbij voorstellen?
Bij een nieuwe start horen nieuwe
ideeën, moet je dingen veranderen,
vernieuwen en vooral verjongen! Met
die insteek hebben wij alle prikploegen bij elkaar geroepen. Tijdens 2 bijeenkomsten met de prikploegen kwamen er heel veel goede ideeën naar
voren. Wij hebben daar nu 6 punten
uitgepakt waarvan wij zeker weten
dat die dit jaar haalbaar zijn, en die
zorgen voor voldoende vernieuwing
en motivatie voor de komende jaren.
Voor deze 6 punten zijn vanuit de
prikploegen mensen opgestaan om
die ideeën uit te gaan werken en ook
uit te voeren. Dit gaan ze in zgn. werkgroepen doen, vele handen maken …
Onze uitgangspunten zijn: Het moet
een plan zijn voor de lange termijn /
Het moet vernieuwend zijn / Route
moet aantrekkelijker zijn (afhankelijk
van het aantal deelnemers) / Jeugd en
scholen betrekken en enthousiasmeren / De Hortus, het Bloesemfeest, de
Limmer horeca en de Limmer ondernemers er zo veel mogelijk in betrekken / Het Dorpspark centraal stellen
met daarbij meer en andere activiteiten.

Welke werkgroepen zijn er?

LOEK RIJS. Loek jij
bent graficus van
huis uit en verzorgt
al het drukwerk voor
de Stichting Bloemendagen, blijf je
dat doen?
Ik ben 18 jaar geleden door de toenmalige voorzitter Piet van der Steen
en penningmeester Piet Valkering
gevraagd om al het drukwerk voor
de Bloemendagen te gaan maken en
daarbij dus ook de acquisitie van de
adverteerders op mij te nemen, ik was
er al snel achter dat dit evenement
niet kan bestaan zonder de steun van
de Limmer ondernemers!

1.	Scholen:
Otto Bruschke, Ellen Bloedjes
en Elles Rijs
2. Jurering/prijsuitreiking:
Arno Kuiper
3. Werving/jeugd:
John Twisk en John Bloedjes
4. Gebruik andere bloemen:
Matthé en Nella Mooij
5. Route:
Wilmer Kaandorp
6. Parkevenement:
José Baltus, Aad Koot
en Loek Rijs
De werkgroepen Werving/jeugd en
Jurering/prijsuitreiking hebben een
gezamenlijk plan uitgewerkt dat op
deze pagina nader wordt belicht. De
andere werkgroepen zullen in de komende uitgaven van deze krant hun
verhaal doen.
Hoe denken jullie alles financieel rond
te krijgen?
AAD KOOT PENNINGMEESTER: “We
zijn altijd sterk afhankelijk van de
giften van bezoekers en donaties
van bedrijven. We hebben een paar
grote sponsors en ik denk dat we die
wel kunnen behouden, zeker met
een groot evenement erbij in het
park waar ze hun bedrijf goed kunnen profileren. Natuurlijk hopen we
ook binnen ons eigen dorp nog extra sponsors te verwerven. Verder is
onze Gemeente een belangrijke bron
van inkomsten in de vorm van subsidie voor culturele doeleinden. De
Gemeente is zeer trots op de Bloemendagen en kan dit evenement
tevens veelvuldig gebruiken voor de
promotie van Limmen als onderdeel
van de Heerlijkheid Castricum. Nu we
met deze aanpak de Bloemendagen
vernieuwd in de picture gaan zetten,
is een bezuiniging zeker niet op zijn
plaats. Eigenlijk andersom………”
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Zone

Meer info:

men.nl
www.bloemendagenlim
gen.nl
e-mail: info@bloemenda

De enquête is te
Drenth tel.: 06-81894655.
Contactpersoon: Jeroen
facebookpagina:
en natuurlijk ook via onze
vinden op onze website
mmen
nLi
/StichtingBloemendage
https://www.facebook.com

Dan nog enkele algemene vragen voor
jullie allen. Hoe gaat de route 2015 er
uit zien? Hebben jullie enig idee van de
lengte?
De intentie is om te vermijden dat
bezoekers grote stukken rijden zonder dat daar stukken en of objecten
te zien zijn. De route zal sterk afhangen van het aantal aanmeldingen die
er komen en zal daarop aangepast
worden. Een werkgroep zal zich bezig
houden met het samenstellen van de
uiteindelijke route. Hierbij houden
zij rekening met strategische plaatsen, zoals de Hortus Bulborum, het
Dorpspark en de Horeca. Straten die
mooi versierd zijn worden natuurlijk
niet overgeslagen. Het is wel zaak dat
straten zich dan tijdig aanmelden zodat daar rekening mee gehouden kan
worden.
Worden ook de scholen weer betrokken?
De jeugd heeft de toekomst!, dus daar
wordt zeker aandacht aan besteed.
Hoe e.e.a. er precies uit gaat zien ligt
bij de werkgroep ‘scholen’.

Nadat ik dit gesprek met de nieuwe
Stichting leden heb gehad ben ik ervan
overtuigd dat zij dit tot een groot succes zullen brengen. De verschillende
werkgroepen presenteren zich binnenkort ook in deze krant, dus informatie
voldoende, krijgt u de kriebels om te
gaan meedoen? U bent meer dan welkom bij een van de prikploegen of bij
de organisatie voor hand- en spandiensten. De bloembollen zitten in de grond
en staan om het in vaktermen te zeggen: “zwaar op de wortel, met een beste
pruik”. Oftewel ze kunnen tegen een
stootje. In die bloembol zit de bloem
voor het voorjaar 2015 al helemaal opgesloten. Nog een kleine vier maanden
en alles staat alweer in volle bloei! De
plannen voor sommige mozaïeken liggen al klaar, doet u ook mee in het voorjaar van 2015? Veel succes! Inderdaad de
Bloemendagen 2015 zijn springlevend!
Kees G. Kroone
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Kinderopvang duur? Dat
valt toch best wel mee?
Inkomenstabel

Lager dan

€

17.918

Kinderdagverblijven
Kits Oonlie

Peuteropvang
Kits Oonlie

1ste kind
per uur
€
0,60

1ste kind
per uur
€
0,58

2de kind
per uur
€ 0,44

Buitenschoolse opvang
Kits Oonlie
2de kind
per uur
€
0,42

1ste kind
per uur
€ 0,77

2de kind
per uur
€ 0,60

€

22.691

€

23.882

€

0,91

€

0,46

€

0,88

€

0,45

€

1,08

€

0,62

€

27.550

€

28.831

€

1,13

€

0,51

€

1,09

€

0,49

€

1,30

€

0,67

€

32.682

€

33.964

€

1,37

€

0,56

€

1,32

€

0,54

€

1,53

€

0,72

€

37.910

€

39.224

€

1,59

€

0,65

€

1,53

€

0,63

€

1,76

€

0,81

€

43.173

€

44.487

€

1,80

€

0,70

€

1,74

€

0,68

€

1,97

€

0,87

€

48.744

€

51.562

€

2,05

€

0,80

€

1,98

€

0,77

€

2,22

€

0,96

€

57.203

€

60.020

€

2,48

€

0,89

€

2,40

€

0,86

€

2,66

€

1,06

€

68.479

€

71.299

€

3,19

€

1,07

€

3,08

€

1,03

€

3,37

€

1,23

€

79.758

€

82.574

€

3,91

€

1,20

€

3,77

€

1,16

€

4,09

€

1,37

€

91.158

€

94.044

€

4,58

€

1,35

€

4,41

€

1,30

€

4,76

€

1,52

€

102.706

€

105.593

€

5,27

€

1,50

€

5,08

€

1,44

€

5,46

€

1,66

€

114.255

€

117.141

€

5,33

€

1,64

€

5,14

€

1,59

€

5,52

€

1,81

€

125.803

€

128.689

€

5,33

€

1,83

€

5,14

€

1,77

€

5,52

€

2,00

€

134.465

€

137.351

€

5,33

€

2,01

€

5,14

€

1,94

€

5,52

€

2,18

€

148.901

€

151.786

€

5,33

€

2,27

€

5,14

€

2,19

€

5,52

€

2,44

€

157.562

€

160.448

€

5,33

€

2,41

€

5,14

€

2,33

€

5,52

€

2,59

€

166.224

€

169.110

€

5,33

€

2,56

€

5,14

€

2,47

€

5,52

€

2,74

€

174.885

en hoger

€

5,33

€

2,72

€

5,14

€

2,62

€

5,52

€

2,89

Kinderdagverblijven
KDV Limmen
Middenweg 26a
1906 AR Limmen

KDV Daalmeer
Joh. Naberstraat 77
1827 LB Alkmaar

Peuteropvang
Peuteropvang Noord
Pater Schiphorststraat 1
1827 NJ Alkmaar

BSO
BSO Noord
Pater Schiphorststraat 1
1827 NJ Alkmaar

KDV Hoefsmid
De Hoefsmid 9
1851 PZ Heiloo

KDV Boekenstein
Boekenstein 46
1852 WS Heiloo

Peuteropvang Zuid
Toscanestraat 4
1827 DM Alkmaar

BSO Zuid
Joh. Naberstraat 81
1827 LB Alkmaar

KDV Plan Oost
Kennemerstraatweg 380a
1851 BK Heiloo

BSO Centraal
J.M.P.de Biestraat 2
1827 PA Alkmaar

BSO Ypestein
De Hucht 4-6
1851 ZC Heiloo

Min architectuur bna

www.gerardminarchitect.nl

M

Limmen

Rijksweg 132
1906 BL Limmen
T. 072 505 2817
E. gerardmin@planet.nl
W. gerardminarchitect.nl
ensen op Maat -

- uw W

• cv en gas • koeling • dakbedekking
• water • zinkwerken • sanitair
www.dibolimmen.nl

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
Renovatie of nieuwbouw. Ieder kozijn of raam, door u besteld,
wordt door ons op maat gemaakt en eventueel geplaatst.

g

kelin
r
e
ectuu bouwkund planontwik

archit

072-505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen
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KOMENDE ACTIVITEITEN VAN TIOS LIMMEN
TIOS Limmen is een zeer actieve sportvereniging, die het aankomende jaar
met veel nieuwe leuke activiteiten wilt gaan starten.
Hieronder staat voor U een samenvatting hiervan. Voor meer informatie kunt
u kijken op onze website: www.tioslimmen.nl.
Kerstvakantiecocktail
SPRING-DANCE-BREAK
Heb je ook zin om iets leuks te doen in
de kerstvakantie? Voor de aankomende kerstvakantie organiseert TIOS
Limmen voor het eerst de kerstvakantiecocktail SPRING-DANCE-BREAK.
Deze vakantiecocktail zal gehouden
worden in de sportzaal Hogeweg op:
•m
 aandag 29 december 2014
van 10:30 uur tot en met 12:00 uur.
Alle kinderen zijn welkom en de deelname is gratis.
Het begint met Springen op de 15 meter lange aerodynamische Tumblingbaan. Op de één meter hoge baan
spring en loop je als het ware op lucht.
Je kan de meest veerkrachtige circusbuitelingen maken op deze aerodynamische luchtkussen.
Daarna is het tijd voor Streetdance. Bij
Streetdance worden er verschillende
dansstijlen gebruikt in een dans. De
muziek is vaak wat sneller met een
flinke beat erin. In deze workshop zal
Sara Beentjes jullie kennis laten maken met Streetdance.
Als afsluiter doen we Breakdance.
Breakdance is de danssensatie, die
grond en acrobatische dansen mixt.
In deze korte workshop met de Nederlands kampioen Falko de Graaf leer
je in een mum van tijd de basismoves
van het breakdance.
Elk onderdeel duurt ongeveer een half
uur en je kunt overal aan meedoen.
Je hoeft geen lid te zijn van TIOS Limmen. De deelname is GRATIS.
Neem wel je gympen mee voor de
Streetdance en Breakdance activiteiten.
JANUARI - ACTIE
In het nieuwe jaar, na de kerstvakantie, gaan we vanaf maandag 5 januari
2015 weer beginnen met de lessen. In
deze maand januari heeft TIOS Limmen een leuke introductieactie:
VIER LESSEN VOOR 5 EURO
Heb je interesse, kom gezellig meedoen. Neem wel de eerste les je gegevens mee, zoals: naam/leeftijd/telefoon en € 5,00 in contanten.

Week 3 in 2015 = VRIENDENWEEK
Wegens positieve reacties van de
(jeugd)leden houdt TIOS Limmen in
het nieuwe jaar opnieuw een VRIENDENWEEK.
Alle leden van jong tot oud mogen in
week 3 (12 t/m 18 januari 2015) één of
twee vrienden of vriendinnen meenemen naar hun sportactiviteit, zodat
ze kunnen kijken wat het inhoudt, en
ze mogen natuurlijk ook meedoen.
Uiteraard is iedereen, die nieuwsgierig is wat TIOS Limmen allemaal te
bieden heeft, van harte welkom. DUS
KOM KIJKEN en DOE MEE!!
Dansdemonstratie in Sporthal de
Enterij op 25 januari 1015
Op zondag 25 januari is er weer de
jaarlijkse dansdemonstratie in Sporthal de Enterij. Elke dansgroep van de
Streetdance en de Breakdance laten
een aantal dansen zien. Daarnaast zal
er ook weer een Zumba-demonstratie
worden gegeven. Het wordt weer een
gezellige middag met veel dans en
muziek. De entree is gratis en het
begint om 15:30 uur. Zet deze datum
alvast maar in uw agenda.
DRINGENDE OPROEP:
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD!
Bij TIOS hebben wij een bestuur dat
bestaat uit 7 enthousiaste ouders,
die veel werk verzetten om alle leden van de vereniging een leuke tijd
en sportieve uitdaging te bieden. Na
3 jaar zitting wordt doorgaans het
stokje weer doorgegeven aan iemand
anders. Aan het einde van dit seizoen
zullen Ageeth Mous (ledenadministratie), Samantha Droog (algemeen
bestuurslid, afdeling gym) en Josée
Sweep (penningmeester) plaats maken voor iemand anders.
Aangezien een vereniging niet zonder
vrijwilligers kan blijven bestaan, doen
wij een dringend beroep op al onze leden en ouders.
Wie o wie heeft er belangstelling om
ook bestuurslid te worden binnen
onze vereniging?
Mocht u belangstelling hebben en
meer voor de vereniging willen doen,
bel dan voor meer informatie naar
Ageeth Mous (072-5053738) of mail
naar: ledenadministratie@tioslimmen.nl of naar onze secretaris Sandra
Leijen: secretariaat@tioslimmen.nl

Nieuwe komende cursussen
In het komende jaar gaat TIOS Limmen beginnen met nieuwe 12-delige
sportactiviteiten. Dit zijn korte cursussen, waarin u kunt inschrijven om
mee te doen.
U hoeft hiervoor geen TIOS lid voor te
zijn. De kosten zijn 65 euro. Bent u a
lid van TIOS, dan krijgt u 5 euro korting.
TIOS Limmen gaat per 7 januari 2015
beginnen met de nieuwe cursus
“BEWEGEN VOOR 65+ers”
In deze 12 lessen gaat u kennis maken
met verschillende sporten onder leiding van een ervaren docente.
De lessen zijn op woensdagochtend
van 10:15 tot 11:15 uur in de sportzaal
de Hogeweg in Limmen.
Later in het jaar wil TIOS Limmen gaan
komen de cursussen “LENTE FRIS” en
“ZOMERSTRAK”, zodat we weer fit en
strak de zomer in kunnen gaan.
Houd de website en de LOV-krant in
de gaten, wanneer we hiermee willen
gaan beginnen!

Wij wensen u
hele fijne feestdagen
en een gezond
en gelukkig 2015!

Het verhaal van de kerstboom
Kerstmis en midwintertijd
Het geboortefeest van Christus is niet
zomaar in de maand december terecht gekomen. Het geboortefeest is
namelijk door de eerste Christenen in
Europa gekoppeld aan de toen al bestaande gebruiken rond de midwintertijd. Een tijd die liep van 25 december tot en met 6 januari. In de jonge
kerk was het Kerstfeest eigenlijk op
6 januari: de ‘Verschijning des Heren’
(Driekoningen). Later is dit feest naar
25 december verschoven.
Aan het begin van de midwintertijd is
het voor het eerst dat de dagen niet
langer meer korter worden en de natuur een nieuwe begin maakt. Door
de geboorte van dit kind, zo moeten
de eerste Christenen gedacht hebben,
zal alles lichter, beter, en anders worden. Het kwaad zal verdwijnen. Begrijpelijk dus dat veel oude gebruiken
verwijzen naar de natuurkrachten en
de komst van het nieuwe licht. Zo ook
de adventskrans, kaarsjes, dennengroen en de kerstboom.

“Er gaat me een lichtje op”
Een pracht van een kerstboom staat
er nu voor de Corneliuskerk. Op zaterdagmorgen 6 december vroeg in
de morgen werd deze Canadese Den
vanuit Heiloo door een kraan van de
firma Winder en daarna onder politiebegeleiding en hulp van Loonbedrijf
Baltus voor de Corneliuskerk te Limmen geplaatst. Het voelde als vroeger
toen we als kwajongens in Alkmaar bij
andere buurten kerstbomen weghaalden om in de eigen buurt het hoogste
en beste Nieuwjaarsvuur te hebben. ,
Een Kerstboom verlicht vele lichtjes.
Wonderlijk toch eigenlijk zo’n kerstboom. Een gewoonte die uit Duitsland komt en pas veel later begonnen
is. De kerstboom is een symbool van
de boom uit het paradijs. De boom
van kennis van goed en kwaad, zoals
in het Bijbelboek Genesis staat. Kaasjes die eigenlijk ook thuis horen in een
kerstboom. Elk kaarsje is een teken
van de kennis van het leven, kennis
die steeds groeien kan. De uitdrukking “er gaat me een lichtje op” kan

ook op deze betekenis teruggevoerd
worden. Mag daarom ook bij eenieder
die de kerstboom komt aanschouwen
“een lichtje opgaan” en mag daarbij
een stukje kennis van het goede/het
leven in ons geboren worden.
Pastor Johan Olling

VIERINGEN IN DE CORNELIUSKERK
Kerstavond: Woensdag 24 december
16.00 u. Kerstverhaal voor de kleuters met liederen
17.30 u. 1ste Kerst gezinsviering met Kinderkoor
		 Woord- en Communieviering met KERST-MUSICAL
19.15 u. 2de Kerst gezinsviering met Kinderkoor
		 Woord- en Communieviering met KERST-MUSICAL
21.30 u. Plechtige Kerstviering met Gemengd koor
		Eucharistieviering
23.30 u. Feestelijke Kerstviering met Liturgisch koor
		 Woord- en Communieviering
		
Eerste Kerstdag: 25 december
10.30 u.		Woord en Communieviering met Gemengd koor
			
Tweede Kerstdag: 26 december
10.30 u.		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: Woensdag 31 december
19.00 u. Gebedsviering voor iedereen in Limmen
		 m.m.v. het Liturgisch koor
Nieuwjaarsdag: 1 januari 2014
10.30 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor

PA G . 1 2

LOV-KRANT

DECEMBER 2014

Limmer
Ondernemers
Vereniging

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

NIEUWJAARSRECEPTIE
op donderdag 8 januari 2015
in De Burgerij, aanvang 20.00 uur.
Wij rekenen op een massale opkomst van ondernemend Limmen!
ADD Architecten B.V. • Admiraal & Valkering v.o.f. • Glazenwasserij Admiraal • Admiraal diervoeders • Aker Drogisterij • Albert Heijn • Anastasia
Bakkerij Bakker • Bakkerij Putter • Baltus Loonbedrijf P. • Robert Bijl Reclameontwerpstudio • Bloemsierkunst Nuijens • Bloembinderij
Suus • Bouwbedrijf C. Bos B.V. • BouwVisie B.V. • Timmerbedrijf G. Broedersz • De Burgerij v.o.f. Charo Bloemen • Aannemingsbedrijf
N. Commandeur BV. • Schildersbedrijf P.A.J. Dekker • Dibo Installatie Techniek • Driessen Beleggingen B.V. • Bouwbedrijf Ed van Duin B.V.
Ecomel • Edmar,timmerwerken • Sporthal de Enterij • Fixet Klusmarkt • Aannemingsbedrijf FRAB B.V. • Gall & Gall • Gede verpakkingen • G.P. Groot B.V. • Jan Groot Hovenier • W. Groot Tuin & Klussen • KPS van Haaster • Hoveniersbedrijf Hollander • Oersterk Reclame Groep • Illudee • Jak Loodg.- en sanitair Install.Bedr • Aannemingsbedrijf Jonker B.V. • Auto bedrijf G.Kaandorp B.V.
Fun Center Kart World Limmen B.V. • KookKönst • Elektrotechnisch Installatieburo J.J. Koster BV • Kroone & Liefting • Kruidenberg Timmerwerken
Kuilman Meesterschilders • Cafe de Lantaarn • Autobedrijf Harry Levering • Hovenierssbedrijf W. Liefting • Marga’s Haarmode • Metzelaar timmerwerken • mr R.M. Mijnsbergen, advocaat • Min Architectuur BNA • Schoonmaakbedrijf Maarten Min
Van der Hoeff Refractories B.V. • Contructiebedrijf Mous B.V. • Minicamping de Nesse • NTI-NLP • Nuijens (tuin en groenshop) • Nuko Elektrotechniek
Zorg Comfort Kennemerland • Teken en Bouwburo G. Th.J. Pepping • PNO Dienstverlening Personeelsadviseur • Pouw Timmerwerken
Quinten Adviesgroep BV • Rabobank West-Kennemerland • Rietveld Era Makelaars • Assurantiekantoor W.M. Rotteveel • Slaapkenner
Lute • Slagerij Snel • Transportbedrijf W.T. van der Steen • Stolp Snacks • Aannemingsbedrijf van Stralen Stuifbergen • Thalia Beheer BV
Univé Regio • Valkering De Graaf Accountants • Vanhier BV • Aluminium Las- en Plaatwerk A. vander Velden B.V. • Veldt Tegelwerken Vof
Verver Installatie techniek B.V. • Bureau J.M. van Vliet • Vredeburg • Studio Welgraven • Transportbedrijf Wempe • Gerard Tool financieel
advies • Winder Limmen B.V. • Zandbergen’s Transport B.V. • Zijlstra Collection • Autoschadespecialist P. Zonneveld BV • Oliehandel Zonneveld • Uniformkleermakerij Zwart & Zn B.V. • Dicx auto & motorrij-school • JB Grondwerk • Event4all • Hopman ERA Makelaars Heiloo
Van Wilsem & Cabri Architectuur en Management • Jack Zoon Tuincreaties • Administratiekantoor Alckmaer B.V. • Huis van Binnen • Maison
la Chasseigne • Buter Bouwmanagement B.V. • Firstblue B.V. • Valkering Groep • Minicamping de Westert

...wensen iedereen fijne feestdagen
en een succesvol en vooral gezond 2015 toe!
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Zondag 21 december 2014 vanaf 16.00 uur in Vredeburg

Het Limmer Jazz Kwintet
Na het buitengewoon goede optreden
van de Lola Garcia Band in november
j.l. komt er nu een orkest dat nog
nooit eerder bij de Jazz Session Club

“Vredeburg” heeft gespeeld. En dat
is niet zo vreemd, want het orkest
bestaat nog maar enkele maanden.
Maar beginners zijn het zeker niet,

want alle vijf leden van het Limmer
Jazz Kwintet hebben jarenlange ervaring in het spelen van jazzmuziek.
Sommigen zelfs ruim zestig jaar. Het
zijn dus echt oude rotten in het vak.
De naam van het orkest is ontleend
aan de oefenruimte in Limmen, in de
kelder van het huis van Richard Cochrane. Het laatste concert van het
jaar 2014 belooft een buitengewoon
swingende happening te worden, die
dit zeer succesvolle jaar waardig zal
afsluiten. bij de Jazz Session Club
“Vredeburg” in Limmen
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Spitak-Limmen ten einde raad!
Al meer dan vijf jaar financiert de
Stichting Vriendschapsband SpitakLimmen het jaarlijkse zomerkamp
voor zo’n 25 kinderen uit het plaatsje
Spitak in Armenië. Ieder jaar worden
we na de zomer verrast met een enthousiast en dankbaar bericht over
het afgelopen ‘summercamp’. Ook
dit jaar ontvingen we wederom zo’n
hartverwarmend verslag. De laatste
jaren kon onze Stichting slechts de
helft van de kosten ( 1500 euro) voor

haar rekening nemen. Ouders en andere ondersteuners zorgden gelukkig
voor de rest .
Helaas gaat dat voor 2015 niet meer
lukken. Onze kas is nagenoeg leeg!!
Daarom doen we rond deze kerstdagen een dringend beroep op alle Limmers en omwonenden, die ons werk
een warm hart toedragen om nog één
keer in 2015 de kinderen in Spitak een
geweldige vakantie te bezorgen. Alle
gulle gevers ontvangen persoonlijk
bericht. Uw gift kunt u
overmaken op giro nummer NL19RABO0336482043
t.n.v. Stichting Vriendschapsband Spitak-Limmen. Namens de kinderen
van Spitak: alvast hartelijk
bedankt!
Stichting Vriendschapsband Spitak-Limmen, Bill
van Schie (072-5051923) en
Frans Punt (06-10565226)

waarbij André, een super opgedroogde ambtenaar is, die niet lachen kan,
alles maar onzin vindt, maar eigenlijk
wel elk antwoord weet te geven. John
Groot tekende voor deze niet eenvoudige rol, want je moet maar in de uitgebluste, droge ambtenarenrol zien te
blijven. Zijn vrouw, een sullige, weinig
begrijpende, zenuwachtige vrouw,
perfect vertolkt door Mary Winder.
Steeds maar hijsend aan haar kleding
en dito ondergoed zet zij het echte
typetje neer waar je om blijft lachen.
Het derde koppel is dus gefingeerd en
in scène gezet door Herman en Hilda.
De koppels bestrijden elkaar, willen
allemaal de hoofdprijs, vinden ook allen dat het niet eerlijk gaat, kortom
steeds nieuwe lachpartijen. De quiz
wordt gespeeld, er wordt een mooi
playbacknummer perfect gezongen,
er komen kandidaten in de schandpaal, er mag met tomaten en/of eieren worden gegooid. Hilarisch. Op een
bepaald moment wordt de “fraude”

ontdekt door Gerard Reutelaar (hoe
verzin je de namen!) de eindverantwoordelijke voor de TV quiz, een korte
prima rol neergezet door Pieter Mors,
en ook komt nog Kitty Flakenaar van
de TV quiz erbij, vertolkt door Pauline
Boersen. En u begrijpt het al, uiteindelijk komt het allemaal op z’n pootjes
terecht. De rollen staken goed in elkaar, het spel was goed, de zaal deed
goed mee, kortom een heerlijke avond
amateur toneel, prima gespeeld door
mensen uit ons midden, die je dan in
geheel andere hoedanigheid en ongekende kwaliteiten ziet. Hulde! Jong
en oud, want er zijn ook optredens
geweest voor “De Zonnebloem” en de
laatste middagvoorstelling werd afgesloten met een stamppotten maaltijd,
hebben genoten van het begin tot het
einde. De spelers en allen rondom de
organisatie hebben zelf ook zichtbaar
genoten van hun niet altijd gemakkelijke rollen.
Kees G. Kroone

NB: de komende sessiedata: 21 december, 25 januari, 22 februari, 22
maart en 19 april.
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

Perfect gespeeld door “de Limmer Plankeniers”

’n fluitje van een Eurocent
Twaalf acteurs brachten in “De Burgerij”, de zaal bij elk optreden aan het lachen. Dit keer niet een blijspel met direct voorspelbare situaties en afloop,
geen man/vrouw verhoudingen die
niet door de beugel kunnen, maar een
blijspel in twee bedrijven gebaseerd
op een heuse televisie quiz, genaamd
“ ’t Is maar een spelletje”.
Onder de bekende regie van Stina Hof,
geassisteerd door Ciska Lieferink als
souffleuse, bijna overbodig, zo sterk
zat men in de rol, grime van Marjoke
Groot en gekapt door Margret Castricum, kwamen er toneelspelers in
soms wat oubollige kledij, met dito
haardos, maar dat hoort bij het sullige optreden wat sommigen moesten uitbeelden. Voor de rekwisieten/
decor, licht en geluid tekenden resp.
Tiny Bruschke, Jan Bloedjes, Paul van
der Steen en Ron Hollenberg.
Vanaf het begin zat de vaart er goed
in en deden zich komische situaties
voor.
De quiz is voor zes personen, maar
op de laatste minuut valt er een kop-

pel af,. Goede raad is op dat moment
duur, maar er komt een oplossing. De
huisgenote van de presentator, die subliem gespeeld wordt door Bart Winder, luisterend naar de mooie naam
Hans Kibbeling, komt in de studio,
haar naam is Pleuni en zij ontpopt
zich tot stand in voor de niet aanwezige dame. Pleuni wordt gespeeld door
Nina Zoon, een uitdagende jongedame, die veelvuldig het woord “Schat”,
op z´n Mokums gesproken, gebruikt.
De rol is haar, evenals bij Bart, op het
lijf geschreven. Maar nu nog een man
erbij! Die vindt men in de rol van het
Manusje van alles, een soort toneelmeester: Herman, goed vorm gegeven door Mark Bonne. De quizmaster
heeft nog enkele assistenten: Marlies,
mooi gespeeld door Petra Castricum,
en de zeer
zelfverzekerde
in rokcostuum
geklede productieleidster
Hilda, uitstekend spel, met

opgeheven hoofd en altijd aanwezig
bij elke moeilijke situatie: Monique
Groot, chapeau voor een debutante!
Verder een bescheiden rol, maar
ook heel goed gedaan voor Tina, toneelhulp, in de persoon van Marije
Lieferink. Een drietal komische koppels komt ten tonele, t.w. de heer en
mevrouw Gijs en Trudie Bolkenma,
met nadruk steeds op de N, de naam
is BolkeNma en wij bakken de allerbeste banket. Gijs wordt uitstekend
uitgebeeld door Otto Bruschke, een
roodharige opvliegerige bakker: kom
niet aan zijn kwaliteit, met naast hem
zijn hypernerveuze vrouw, struikelend over haar pumps: Tineke Groot,
als altijd sterk in haar komische rol.
Het tweede echtpaar zijn de heer en
mevrouw André en Thea Naaldwijk,

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

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Wij, de medewerkers van Rotteveel
Verzekeringen & Hypotheken, wensen u allen,

Fijne Feestdagen
en een Voorspoedig 2015!

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

Visweg 31, 1906 CN Limmen
T 072 - 505 16 57, F 072 - 505 16 89
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl

Hogeweg 43 - Limmen - Tel. 072 - 505 30 61

www.rotteveel.org
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DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

GEDROOGDE KIPSTRIPS
500 gram € 9,95 met GRATIS BEWAARBLIK!
DE LANGE AKKERS IS EEN ONTWIKKELING VAN OGL PLANONTWIKKELING B.V.

Vanaf heden in ons assortiment:

Groot wonen in de
mooiste wijk van Limmen

SUBLI SENIORES PRIORES 20 kilo € 9,75
WINTERVOEDERPAKKET 8-delig € 4,40
GEPELDE PINDA’S 1 kilo € 3,75
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

GRONDWERK

Marilyn Monroe

P
VERKOO
T!
GESTAR

START VERKOOP
17 riante eengezinswoningen
zaterdag 6 april 2013

• in een groene woonomgeving
• veel ruimte in de woning
• drie tot vijf slaapkamers
• met een diepe tuin
op het zuidwesten
Luxe optiepakketten
voor uw woonplezier!
• vele optiemogelijkheden
• inschrijving loopt tot 9 januari 2015

van 11:00 tot 15:00 uur

CULTUREEL CENTRUM VREDEBURG
Dusseldorperweg 64, Limmen

■ GROTE WONINGEN voor een zeer scherpe prijs
■ architectuur gebaseerd op de jaren dertig

■ straten met karakteristieke gekleurde klinkers
■ wonen in een groene wijk

■ mooie bomenrijen, zoals diverse fruitbomen
met bloesem en heesters

■ wooncomfort op het hoogste kwaliteitsniveau
■ bijna iedere woning is uniek (50 woningen,
21 verschillende types)

RIETVELD
RIETVELD

Er is heel wat te kiezen als u in De Lange Akkers komt wonen.
Eerst maakt u een keuze uit de verschillende woningtypen die in
het project worden aangeboden. Vervolgens kunt u extra waarde aan de woning toevoegen door gebruik te maken van een
aantal luxe (optie)pakketten. Dit geeft u een unieke kans om
nóg meer ruimte in huis te creëren en om een groot aantal voorzieningen met extra comfort te laten uitvoeren. Op die manier
kunt u grotendeels zelf bepalen hoe uw woning eruit komt te
zien. Het is uw eigen keuze in uw eigen huis. Dat is nog eens
maatwerk!

Dé makelaar van Lim
Heeft u (verkoop) pla
gratis waardebepalin
www.picobellogrondwerk.nl
Dé
makelaar van Limmen!
aankopen
van ee
06-22600915
Heeft
u (verkoop) plannen? Belhet
dan
met Rietveld
M

M A K E L A A R S

M A K E L A A R S

RIETVELD

Rijksweg 102, 1906 BK Limmen
T 072 505 14 64 E info@rietveldlimmen.nl
W rietveldlimmen.nl

Yvonne van Dijk

M A K E L A A R S

gratis waardebepaling en Erik Nieman komt bij u lan
of als u een taxatie

Rijksweg 102, 1906 BK Limmen
van een woning
T 072 het
505 14aankopen
64 E info@rietveldlimmen.nl
W rietveldlimmen.nl

Drukwerk?

U krijgt tot wel 50% korting op onze mooie collectie
bed- en badtextiel en op veel showroommodellen!

studio

welgraven.nl
Marion van Stralen

Het project draagt de naam ‘De Lange Akkers’, verwijzend naar
de lange smalle akkers die in het verleden karakteristiek waren
voor dit gebied. De architectuur van de woningen is gebaseerd
op de aansprekende jaren dertig stijl. Langs de verschillende
straten met karakteristieke gekleurde klinkers komen mooie
bomenrijen, zoals diverse fruitbomen met bloesem en heesters.

De sfeer en uitstraling van De Lange Akkers is alsof de wijk er al
jaren ligt. Kenmerkend voor De Lange Akkers is de keuzevrijheid
die toekomstige bewoners hebben. Dat begint al bij de keuze
tussen de verschillende woningtypes, maar ook per type is er
genoeg te kiezen om uw woning geheel ‘op maat’ te maken.

Yvonne van Dijk

Aan de westkant van Limmen, nabij de Pagenlaan en
Hogeweg, komt een sfeervolle nieuwe buurt met
woningen in verschillende types en voor diverse leeftijden.

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Erik Nieman

Erik Nieman

• Loodgieterwerkzaamheden
Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek inzake uw financiële mog
• CVverbouw
installatiesof oversluiten van uw
Bij bijvoorbeeld aankoop,
• Dak
zinkwerken
Of verwacht u binnenkort
uw en
hypotheekrenteverlenging?
B
• Sanitaire installaties
Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek inzake uw financiële mogelijkheden?
• Tekenwerk
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw
hypotheek?

Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:

Schoolweg 8 • 1906 AD Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl
Rijksweg 102, 1906
T 06 21 22 19 15
W www.hypothee
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Serious Request koppelviswedstrijd 2014
wederom een succes..!
en senior-koppels. De wedstrijd werd
gevist om 10 uur ‘s morgens, na een
koude nacht met vorst. Een deel van
het parcours kon dan ook niet worden
gebruikt omdat er ijs lag. Waar het
water open lag, was ook volop vis te
vangen. Er werden door de 28 vissers
liefst 1644 stuks gevangen in 2 uur,
een gemiddelde per visser van 58 vissen!

Voor de tweede keer organiseerde
Quinten Oudendijk van jeugdviclub
Samen Beet de Serious Request viswedstrijd. Doel was om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het doel
van 2014: vrouwen in oorlogs- en
rampgebieden helpen bij het verwerken van hun trauma’s en opbouwen
van hun leven. Middel: een leuke viswedstrijd in een van de betere viswa-

teren van deze regio. En dus waren er
14 koppels aan het Stet te Limmen te
vinden om dit te realiseren. Speciaal
voor deze wedstrijd was de winnares van de topcompetitie Dames en
veelvoudig international Anja Groot
gekomen en had als koppelpartner
voormalig Wereldkampioen bij de
jeugd Sjors Milder. Daarnaast waren
er jeugdkoppels, ouder-kind koppels

Dat het kampioenskoppel zou winnen, was niet zo’n verrassing, de
vraag was hoeveel voorsprong ze zouden hebben. Anja en Sjors vingen 269
stuks, voor Dolf Rijs en Ron Droog,
lokale wedstrijdtoppers die 220 stuks
hadden. Nummer 3 was het winnende
koppel van vorig jaar, vader Peter met
zoon Lex van der Heijdt met 146 stuks.
Het beste jeugdkoppel bestond uit
Thycho en Thyrza Cornet. Broer en zus
vingen 115 stuks!

Deze wedstrijd was mogelijk door de
inzet van velen. De familie Oudendijk verzorgde de organisatie, prijzen
en de catering. Jeugdvisclub Limmen
leverde een bijdrage aan organisatie,
publiciteit en mankracht, federatie
Midwest Nederland verzorgde de
aankleding van het parcours, leverde
Goodie bags en een Vismeester voor
de jeugdkoppels.

kinderen sponsorden. De inleg, sponsorgelden, verkoop van Snert van
Snel, lootjes en veiling bracht bij het
ter perse gaan van dit artikel al € 755
op. Het eindbedrag wordt deze week
in Haarlem bij het Glazen Huis afgegeven.

Danielle Schermer deed haar Maatschappelijke stage tijdens voorbereiding en uitvoering van de wedstrijd
en nam ons veel werk uit handen. En
natuurlijk alle sponsors, die belangeloos hun spullen, prijzen, ruimte en
zelfs geld beschikbaar stelden voor de
prijzentafel.
Ik noem hier alleen de regionale
schenkers: Slagerij Snel, café De Lantaarn, Kroone-Liefting, Gall&Gall,
Handy Fish, Dierenwereld Van Someren, Rentenaar Hengelsport. Meerdere
groothandels leverden hengelsportprijzen. En dan natuurlijk alle buren,
familieleden en kennissen die de

Bericht van de Stichting Spitak-Limmen

‘LIMMERS OP BEZOEK IN ARMENIE!’

Tafeltennisster Sanne Briefjes
bereikt halve finale van Nederland!
Limmen – De tafeltennisster Sanne
Briefjes van TTV Limmen-Heiloo
plaats zich wederom voor de Halve
Finale landelijke jeugdmeerkampen.
Vorig jaar wist zij zichzelf uiteindelijk
te plaatsen voor de Top12 van Nederland in de categorie meisjes pupillen.
Nu is zij inmiddels 1ste jaar cadet (13
jaar) en moest zij zich via de afdelingsronde van Noord-Holland en vervolgens via de kwartfinale te Almere
trachten een plaats af te dwingen

voor de halve finale van Nederland.
Zaterdag 6 december in Topsportcentrum Almere won zij met overtuigende wijze vier van de vijf wedstrijden.
In een spectaculaire wedstrijd tegen
landelijke B-speelster Alexandria van
der Linden verloor zij in een vijf setter
met minimaal verschil en dat terwijl
haar tegenstandster een A-licentie
heeft en in de Top 5 staat.
Op naar Zwolle waar februari 2015 de
halve finale (Top24) wordt gespeeld.

Eind augustus/begin september 2015
organiseert de Stichting Spitak-Limmen, voor belangstellenden een boeiende en geheel verzorgde 14-daagse
reis door Armenië en een gedeelte van
Georgië. Deze unieke reis zal worden
begeleid door Massis Abrahamian,
oud-Limmer, en deskundig en goed
bekend met het land van zijn voorouders. Natuurlijk zullen we in het stadje Spitak onze vriendschapsbanden
opnieuw aanhalen. Reken maar dat
dit weerzien gastvrij en verrassend
gaat verlopen! Daarnaast zal Massis
ons meenemen naar talloze boeiende stadjes en dorpen in Armenië,
waar zelden of nooit toeristen komen.
Naast de cultuur en geschiedenis is er
tijdens deze rondreis veel aandacht
voor de prachtige natuur en wellicht
ook voor sportieve prestaties van de
deelnemers. De reissom ligt, afhankelijk van de vliegticket, tussen de

€ 1250 en € 1400. De reis kan doorgaan, als we minimaal twaalf definitieve aanmeldingen hebben.
Heb je belangstelling of wil je wel
meer weten over deze reis, laat het
ons vóór 1 januari a.s. weten. Bij voldoende belangstelling zullen we in januari een informatieavond verzorgen.
Graag willen we dan alvast een voor-

proefje geven van deze avontuurlijke
reis, mét reisroute en kennismaking
met de andere deelnemers. Wel graag
tevoren melden als je belangstelling
hebt voor deze info-avond. Bellen of
mailen over deze reis kan natuurlijk
ook: Frans Punt (penningmeester)
email: fpunt@hotmail.com of Bill van
Schie (voorzitter) billvanschie@ziggo.
nl tel: 072-5051923

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL?

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN

KLEVERLAANVERHUUR.NL

www.ncommandeur.nl

ONLINE
EEN AUTO
HUREN

ex
tra

HUUR BINNEN
3 STAPPEN
EEN VOERTUIG:

Weekenden extra hoge kortingen!
Hoe langer de huur, hoe hoger de korting!
Kwalitatief wagenpark

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

1.

Selecteer uw
voertuig naar keuze

2.

Selecteer huurperiode
& opties

3.

Reken af

DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN
TELEFOON 072-505 24 24 - FAX 072-505 16 09

Wij sluiten
het jaar af...
Over 3 maanden!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

072 - 505 7555
072 - 505 7557
info@valgra.nl
www.valgra.nl
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Rijksweg 102, 1906 BK Limmen
T 072 505 14 64 E info@rietveldlimmen.nl
W rietveldlimmen.nl

Rietveld Makelaars, de makelaar van Limmen!

Erik Nieman

taxatierapport nodig heeft.

Yvonne van Dijk

Heeft
(verkoop)plannen?
Heeft uu(verkoop)plannen?
Bel dan
Bel
dan met Rietveld
Rietveld Makelaars
Makelaars voor een gratis
voor een gratis waardebepaling
waardebepaling
en Erik Nieman of Rogier Haartman
komt
u langs.komt bij u langs.
en Erikbij
Nieman
Ook
advies bij
bijhet
hetaankopen
aankopen van een woning of
Ook voor
voor advies
als
eenwoning
taxatierapport
nodig heeft.
vanueen
of als u een

Wij danken alle verkopers
voor het vertrouwen!
En voor iedereen die zijn woning nog niet heeft
verkocht: ook in 2015 gaan wij er weer helemaal voor!

VERKOCHT

V E R KO C H T

VERKOCHT
V E R KO C H T

VERKOCHT
V E R KO C H T

VERKOCHT
V E R KO C H T

VERKOCHT
V E R KO C H T

VERKOCHT

V E R KO C H T

Yvonne van Dijk

Ons team!

Marion van Stralen

RIETVELD

DECEMBER 2014

Erik Nieman

Marion van Stralen

Rogier Haartman

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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