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...dé lokale huis-aan-huiskrant voor Limmen
14 december start de winkeliersactie

Hierrrr... met je kassabon!
Velen hebben het zich afgevraagd:
"Waar blijft toch die leuke Sinterklaasactie? We schrijven ons al jaren
een breuk maar we missen het!".

Verrassing voor de leden Limmer Ondernemers
Vereniging...

Bourgondisch
smullen
Donderdag 19 november was het zo ver.
In het prè-coronatijdperk werd er elk
jaar in november een bourgondische
avond georganiseerd voor de ondernemers uit Limmen. Dat is altijd een feestelijk en smakelijk gebeuren in de Vredeburg waar de leden van de LOV graag
naar toe gingen.

Welnu, dit jaar heeft de LOV een iets
eenvoudigere opzet bedacht. Bij elke
aankoop vanaf 14 december 2020 tot
4 januari 2021 bij één van de deelnemende winkeliers (herkenbaar aan
het raambiljet), dient u op de achterkant van de kassabon uw naam en
telefoonnummer in te vullen en te
deponeren in de daarvoor bestemde boxen. Deze boxen (zie foto hiernaast) staan bij bijna alle winkeliers.

Helaas kon dat dit jaar niet plaatsvinden en daarom bedacht het bestuur
een alternatief. Een bourgondisch thuismenu! Aan chefkok Toon Könst de
opdracht om in totaal 300 menu's te verzorgen.

Tip! Verzamel uw bonnen, vul ze
thuis in en deponeer ze 1x per week
in de daarvoor bestemde boxen!

Een heerlijk smakelijke Boeuf Bourguignon met vlees van onze meesterslagerij Snel, voorafgegaan door een
verse pompoensoep en afgesloten
met een Apfelstrüdel met romige vanillesaus. Daarbij een voortreffelijke
bijpassende rode wijn verzorgt door
Margret van Smaakvermaak, en om het af te maken: een kaarsje en tafellinnen verzorgt door Sonja van Sondag Wonen & Leven.

Er zijn in totaal drie trekkingen: 21 en
28 december en 4 januari. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Alle
kassabonnen blijven meedoen in de
verloting.
KOOP IN LIMMEN, SPEEL MEE
EN WIN ÉÉN VAN DE VELE
VETTE PRIJZEN!

Samen eten in huiselijke sfeer
Door corona is het ontmoeten van
andere mensen niet makkelijk en
voelen sommigen zich alleen, juist in
de feestmaand. Veel inwoners zitten
noodgedwongen thuis en proberen
er het beste van te maken. Er kan
niets met grote groepen georganiseerd worden, maar met een paar,
volgens de huidige regels, kan het
misschien wel. Samen eten heeft een
geweldig effect op onze gemoedstoestand!
Welzijn Castricum, Stichting Welzijn
Ouderen Limmen, Stichting Welzijn
Ouderen Akersloot en de ambassadeurs van het Steunpunt Eenzaamheid proberen de komende tijd
mensen met elkaar te verbinden in
een warme, huiselijke sfeer. Zij matchen eetadressen en gasten op een
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betrouwbare, laagdrempelige, maar
professionele manier. Er kunnen per
adres maximaal 2 personen aanschuiven. Vergoeding € 7,50 p.p. Sta jij ook
open voor spontane ontmoetingen?
Schuif dan aan bij een etentje of organiseer er zelf een bij jou thuis. Laat
je verrassen door mooie gesprekken
en nieuwe, sociale contacten. Of je

Het was een drukte van jewelste bij KookKonst en het hele bestuur heeft
geholpen met het inpakken in de dozen van GeDe Verpakkingen. Toch
mooi om de samenwerking te zien en het motto van de LOV in levende
lijve te zien: verbinden, versterken en elkaar inspireren.
Het resultaat: een sfeervol en verrukkelijk
bourgondisch pakket! Het bestuur werd na
afloop overstelpt met leuke reacties en iedereen had genoten van dit originele idee.

nu je kennissenkring wil uitbreiden
of je eenzaam voelt maakt niets uit.
Samen voor verbinding en gezelligheid zorgen is het streven.

We zijn vol goede moed dat komend jaar
wel weer publiekelijke activiteiten georganiseerd mogen worden. Zo niet, dan is deze
actie wat ons betreft zeker voor herhaling
vatbaar!

Aanmelden kan voor Castricum bij
Welzijn Castricum, tel. 0251–656562 of
mailen naar info@welzijncastricum.nl
onder vermelding van je adresgegevens, leeftijd, interesses, dieetwensen, taalkennis, mobiliteit, wel of geen
huisdieren, uit hoeveel personen bestaat gezin (voor aanbieders).
Voor Limmen bij Kees Kroone,
telefoon 06 53 72 42 45 email:
cg.kroone@quicknet.nl.
Voor Akersloot bij Bart Dekker, tel.
06-53293167 email bjjdekker@quicknet.nl

Kerst Escape Room in Conquista
Jongerencentrum Conquista organiseert op vrijdag 18 december van
19.00-22.00 uur een Escape Room
Bovenbouwfeest voor de kinderen
van groep 6, 7 en 8. De kinderen worden langs vele opdrachten en vragen
geleid naar de sleutel die ze moeten
bemachtigen om het spel te winnen.

Lukt het jou om alle vragen goed te
beantwoorden, en dat lukt je vast,
dan krijg je aan het eind van het spel
een leuke prijs.

Het thema van de avond is Kerst omdat 18 december de eerste dag van de
Kerstvakantie is. Conquista zal daar-

De toegang van deze gezellige avond
is helemaal gratis. In Limmen gaat er
trouwens een gerucht rond dat ook
de Kerstman aanwezig zal zijn...

Wie-o-Wie
is baby
van de maand
december?

Pastor Olling:
'In Limmen
kan ik
mezelf zijn'

Team van
Slagerij Snel
staat in de
startblokken

zie pagina 3

zie pagina 5

zie pagina 11

om volhangen met Kerstversiering en
jij mag natuurlijk ook verkleed komen
in je mooiste Kerstoutfit.

Het bestuur van de Limmer Ondernemers
Vereniging

‘Negatief.
Het meest
positieve
woord van
het jaar’
Loesje

OPROEP

tussentijdse aflossingen op de hypothee
De redactie krijgt leuke reacties op onze nieuwe rubriek.
Welke spreuk of wijze woorden hebben op u indruk gemaakt?
Blijf ze mailen naar redactie@lovkrant.nl en wellicht kiezen wij
uw spreuk voor de volgende LOVkrant!
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Bouwbedrijf C. Bos bv
www.bouwbedrijfcbos.nl

100
Al meer dan Jaar uw betrouwbare partner in de bouw

Door goed te luisteren naar wat écht
belangrijk is, ontstaat een passend afscheid.

24 / 7 bereikbaar via: 06 1473 12 93
• www.esteraluitvaartzorg.nl

contact@esteraluitvaartzorg.nl

Wij wensen u Fijne Feestdagen

en een voorspoedig & gezond 2021!
nu een vrijblijvend gesprek cadeau. Je regelt
dit binnen 1 minuut op:

bloedjes-eriks.nl/welkom

Schipperslaan 4H - 1906 BG Limmen
tel : 072 - 202 93 68
mail : contact@bloedjes-eriks.nl

Uitvaartverzorging Formanoij
Betrokken • Betaalbaar • Bekwaam

Uitvaart vanaf € 1.475,- (incl. Crematie)

06-11536587 | www.uvdf.nl | Dag en nacht bereikbaar
AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering
Brugstraat 35,
1906 WT Limmen
Tel. (072) 505 55 40
Mobiel: 06 53‑28 52 93

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

HAMSTERKOOI NEO & FAVOLA
van € 74,50 NU€ 59,50
GEZONDE KIPPENSNACKS meelwormen,
insectenmix, lucerneblocks vanaf € 4,95
KATTENTOILET EXTRA GROOT
66.5 x 48.5 x 46.5 € 32,50
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 - 17.00 uur

KOZIJNEN

Wij wensen u Fijne Feestdagen
en een goed, gezond en veilig 2021!

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER

TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

HEEFT U BOUW- OF VERBOUWPLANNEN?
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!
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LIMMER KROOST

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel
voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij alle
ouders met de geboorte van deze prachtige baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

‘BABY VAN DE
MAAND’

D e ru b riek
Limmer K ro o s t
is p owered by:

Door loting is Soof Zomerdijk
‘Baby van de maand’ geworden!
De baby van de maand krijgt:
een waardebon van 50 euro
beschikbaar gesteld door Studio
Welgraven en een waardebon
van Kits Oonlie Kinderopvang.

Noëlle Spoelstra

Milou Beentjes

– Geboren op 30 oktober 2020 –

– Geboren op 19 november 2020 –

Dochter van Michiel Spoelstra en Denise Seignette

Dochter van Mark en Judith Beentjes, zusje van
Isabelle, Bo, Bibi, Yara en Elin

De winnaar kan op vertoon van
deze krant en het geboortekaartje de prijzen in ontvangst
nemen bij Studio Welgraven aan
de Schipperslaan 9 in Limmen
(stuur wel even een mail naar
redactie@lovkrant.nl om een
afspraak te maken).

Soof Zomerdijk

– Geboren op 16 november 2020 –
Dochter van Niels Zomerdijk en Cecile
Duijkersloot, zusje van Mink

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

Spelenderwijs voorbereiden
op de basisschool
Kits Oonlie biedt, naast dagopvang,
ook peuteropvang tijdens de schoolweken. In Limmen biedt Kits Oonlie
peuterspeelzaalwerk op het kinderdagverblijf aan Middenweg 26a van
8.30 tot 12.30 uur.
Tijdens de peuteropvang kunnen de
kinderen zich spelenderwijs ontwik-

kelen en zich al spelend voorbereiden op de overgang naar de basisschool. Tevens hebben ouders een
keuze in de vorm van opvang en bij
een wijziging in de thuissituatie en/of
behoefte, hoeft er geen wijziging in
opvanglocatie plaats te vinden. Hiernaast kunnen ouders, net als bij de
dagopvang, ook voor deze vorm van
opvang gewoon kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst.
Ouders die geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit
de gemeente.
Wilt u meer informatie over deze
vorm van opvang of een keer komen
kijken op één van onze vestigingen?

10 jaar Knipkapster
Ingrid Meerman
Feest in Limmen! Knipkapster Ingrid Meerman viert binnenkort
haar 10-jarig jubileum en natuurlijk zijn al haar klanten uitgenodigd
om dat met haar te vieren.

ge uitdaging was de huiskamersfeer
behouden en toch ook een moderne
invulling geven aan het kappersvak.
Bovendien wilde zij het klantenbestand ook verjongen.

10 jaar geleden startte zij met jarenlange kappers ervaring in een salon
aan huis en bij de mensen thuis. Een
jaar later nam zij de kapsalon aan de
Kerkweg 42 in Limmen over. Voor Ingrid, geboren en getogen in Limmen,
was dit een geweldige plek en aanvulling op haar klantenbestand.
Dat was de zaak van Jan Stuifbergen
die bekend stond als dè herensalon
van Limmen. Veel Limmers hebben
daar op de stoel gezeten. Voor Ingrid
was de overstap niet heel groot. Zij
werkte hiervoor al 18 jaar bij kapsalon Tom Beentjes in Heiloo. Het leuke was nu, dat het haar eigen salon
was en ook nog in haar geliefde dorp
waar ze zoveel mensen kent. De eni-

Ingrid bleef zich verdiepen in de
nieuwste technieken en trends waardoor jongeren de kapsalon weer weten te vinden. Er komen ook veel kinderen met hun ouders mee knippen.
Het is belangrijk dat kinderen zich op
hun gemak voelen bij de kapper. Ingrid neemt dan ook de tijd voor ze.
Stelt ze gerust en met een grap en
grol maakt ze er een feestje van. Als
beloning een kleurgel in het haar en
een snoepje voor onderweg. Zodat
ze weer uitkijken naar hun volgende
knipbeurt.
Dames zijn natuurlijk ook van harte welkom. Ook met dameskapsels
heeft Ingrid jarenlange ervaring en
behaalde zij alle benodigde vakdi-

Kerstmis 2020

Neem gerust contact op met de centrale administratie van Kits Oonlie
op telefoonnummer 072-5323576, of
door het sturen van een e-mail naar
info@kits-oonlie.nl.
ploma’s. Ruim 30 jaar geleden begon
zij, toevallig ook aan de Kerkweg, als
vijftienjarige bij Kapsalon Marga. Vanwege haar gezondheid moest zij zich
toeleggen op het knippen, wat nu
haar specialiteit is. “Nauwkeurig knippen is de basis van een goed zittend
kapsel” is dan ook haar motto.
Je kan wel zeggen dat de Knipkapster
met haar tijd meegaat. Afspraken maken gaat tegenwoordig vaak snel en
eenvoudig via Whatts-app. Ook de
werktijden zijn flexibel. Iedereen is
tegenwoordig druk en werkt onregelmatig. Als een afspraak tijdens de
openingstijden van de Kerkweg niet
mogelijk is, kan je gewoon op een ander tijdstip bij haar thuis afspreken.
Ook daar is een volledig ingerichte
salon aanwezig. Via de social-mediakanalen Facebook en Instagram
houdt ze iedereen op de hoogte van
leuke gebeurtenissen in de kapsalon.
Regelmatig komt daar volledige metamorfose of actie met producten
voorbij.
Ingrid werkt uitsluitend met de professionele producten van het topmerk Keune. Zij kan haar klanten adviseren wat het beste product is voor
hun kapsel of type haar. De meest
voorkomende producten zijn op
voorraad en via de webshop op de
website worden de bestellingen binnen no-time thuisbezorgd. Een leuke
tip voor de feestdagen, geef eens
een goed product of knipbeurt in
de vorm van een waardebon cadeau.
Het is origineel, bruikbaar, leuk om te
krijgen en Ingrid zorgt ervoor dat het
feestelijk wordt verpakt.
1 januari 2021 is het zover! Dan bestaat de Knipkapster 10 jaar. Ze viert
dit in de periode voor kerst en oud
en nieuw. Tijdens deze periode wil iedereen er weer “tiptop” uitzien. Dat

Als er echt sprookjes zouden bestaan
zou ik voortaan als fee door het leven willen gaan.
Ik zou alle mensen gelukkig maken
door ze met mijn toverstokje even aan te raken.
Dan zou het overal vrede zijn,
een wereld zonder verdriet en pijn.
We hoeven dan ook niet met Kerstmis
stil te staan bij oorlog en ellende tijdens de nachtmis.
Zou dat niet gemakkelijk zijn?
Alleen maar zonneschijn?
Zijn we voor het hele jaar klaar
met denken aan elkaar!
	Maar sprookjes bestaan niet, wel eenzaamheid en
verdriet,
	oorlog en weet ik het allemaal niet
Denk dus het hele jaar
en niet alleen met Kerstmis aan elkaar.

MS collecte in Limmen
heeft mooi resultaat behaald!
Ongetwijfeld heeft u op diverse plekken in Limmen (o.a. bij de Corneliuskerk), grote MS vlaggen of banners zien hangen. De vlaggen wapperden om
uw aandacht te trekken voor de National MS Fonds collecte die onlangs
is gehouden. De collecte bracht maar liefst € 1.347,00 op. Daarbij zijn niet
inbegrepen de donaties die velen in ons dorp giraal hebben overgemaakt.
Vanzelfsprekend namens de coördinatie in Limmen heel hartelijk dank.
Multiple sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat
er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen (myeline)
aangevallen en beschadigd. Zenuwen komen hierdoor bloot te liggen en
geven minder goed signalen van en naar de hersenen door. Soms gebeurt
dit zelfs helemaal niet. Naast de verschillende klachten die mensen met MS
kunnen ervaren, bestaan er dus ook meerdere vormen, met ieder een eigen
ziektebeeld. Dankzij uw financiële steun kan het onderzoek doorgaan.

is echt een gezellige tijd van drukte in
de salon. Omdat dan de meeste vaste klanten over de vloer komen zorgt
Ingrid voor koffie of thee met een
lekkere traktatie om hen te bedanken
voor het vertrouwen. Ze heeft er nu
al zin in.
Dat klanten met een net kapsel en
een glimlach de salon weer verlaten
is de grote drijfveer voor Ingrid. Knippen is haar passie en haar klanten
beschouwt ze als goede kennissen.
Het viel ook tegen dat ze haar werk

moest neerleggen vanwege de Corona lock-down. Het medeleven van
klanten was hartverwarmend. Bijzonder leuk dat er evengoed contact met
de klanten was tijdens deze periode.
De vrije tijd heeft ze gebruikt om de
salon weer op te knappen zodat die
ook weer helemaal fris is voor het
aankomend jubileum.
Komt u ook Ingrid feliciteren met het
10-jarig ondernemerschap? U bent
van harte welkom! 06-28865509.
www.knipkapster.nl.
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Thuis aan het
werk en wellicht
iets meer tijd?
en
Wij wensen u fijne feestdag
en een veilig nieuwjaar.

Kom gerust bij ons langs
voor een verzekerings- of
hypotheekcheck.
Wij zijn gewoon open.
Uiteraard geheel conform
de RIVM richtlijnen!

De Drie Linden 2,
1906 EM Limmen
072 743 3743
denise@gtmbfa.nl

Klantnummer
Projectnummer
Projectnaam

5043496
413003-21.2 + 32.1 2e CORRECTIE
Castricum Info-Line 10 / LED
Poster achterzijde, locaties: 1 + 3 + 4

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies & Verzekeringen

Opmaak door
Formaat
Datum

413003-Castricum IL10 poster achter, loc 1+3+4

Informeer
d
vrijblijven
naar de
raties
wanddeco ve
tie
en decora
n!
technieke

Albert Heijn
Limmen

oudeweg 1,
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
info@schildersbedrijfpeterdekker.nl

Vuurbaak 1

www.schildersbedrijfpeterdekker.nl

Merry
Beermas
& Happy
Newbeer!

Ma t/m Za 7.00 - 22.00 uur
Zondag 8.00 - 21.00 uur

Resolutie De advertentieproef betreft een print voorbeeld waarbij de de resolutie afwijkt ten opzichte van het uiteindelijke resultaat wat vertoond wordt op het digitale scherm.

Suurland Outdoor
Postbus 1343, 5602 BH Eindhoven
T 040 264 23 05
E verkoopadv@suurlandoutdoor.nl
www.suurlandoutdoor.nl

DAMPEGHEEST.NL

Autorijles
Motorrijles
Theoriecursussen
Voor auto en motor

FIJNE
EN!
FEESTDAG

Opdrachtgever

Akkoord

Akk

Naam

Datum

Datum

Functie

Handtekening

Handte

Wij sluiten
het jaar af...
Over 3 maanden!

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

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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U komt niet over als de gemiddelde
geestelijke. Hoe heeft u uw ambt
ingevuld?
Pastoraal werken gaat over ambivalentie, met het ene been in de zwaardere
theologische kant van de godsdienst
staan en met het andere been in de
meer filosofische kant. Het is tweeledig en daar zoek ik de balans. Ik ben
niet zo van het hiërarchische kerkmodel, meer van het democratische model. Daarom past pastoraal werken
goed bij mij. Ik ben dus niet ingewijd
maar draag wel een gebedsmantel.
M’n eerste mantel heeft mijn vrouw
Nelleke nog gemaakt, van HEMAstof.

Interview met een creatieve, eigenzinnige en vooral mensenmens pastor

Johan Olling: ‘In Limmen
kan ik mezelf zijn’
Na een lange loopbaan, waarvan 22 jaar in Limmen, zwaait pastor Johan Olling in mei af. Hij is dan 66 en pensioengerechtigd.
Wat hem betreft hoeft dat nog niet maar regels zijn regels, ook in
Rome. Hoe heeft de geliefde pastor zijn tijd in Limmen beleeft en
wat bewoog hem om überhaupt voor dit vak te kiezen?
U was puber en dacht: kom, ik
word pastor?
Ik was jong en dol op avontuur, nog
steeds. Zuid-Amerika trok mij in het
bijzonder. Behoorlijk idealistisch was
ik ook. De wereld zien, mensen helpen, het grote verhaal. Dat boeide mij.
Als 12-jarige Alkmaarse jongen verliet
ik het nest en ging naar het seminarie in Hoorn. Een seminarie is een
soort kweekschool voor geestelijken.
De Mammoetwet (1968) was net ingegaan en zo kon ik zowel algemeen
als beroepsonderwijs volgen. Je had
twee groepen op het seminarie: de
leerlingen die hun tijd doorbrachten
in de bieb en de leerlingen die vooral op de sportvelden rondhingen. Ik

behoorde tot die laatste. Sport speelt
een belangrijke rol in mijn leven waarvan voetbal op nummer één staat. Ik
zat altijd in de selectie van schoolvoetbal of de voetbalclub en heb een
seizoenkaart van AZ.
Afijn, ik doorliep de school en ging
daarna naar Mill Hill college in Roosendaal om filosofie en theologie te studeren. Dan komt er een moment om
wel of niet voor het celibaat te kiezen.
Dat was bij mij nicht in Frage, ik had
constant vriendinnetjes. Sowieso was
ik bezig met vooruitstrevende theologie en paste die hardcore priestervariant niet bij mij. Ik ben op een gegeven moment nog teruggegaan naar

Kinder-kerstviering
op C-TV Castricum

Omdat we door het coronavirus
geen kleuterkerst en kerstgezinsvieringen kunnen houden, hebben we
gekozen voor een TV-opname samen
met Henk Waal van C-TV Castricum.
Mia en Wilma Ploegaert, samen met
Marja Kraakman zijn al vele weken bezig om samen met het buitenschoolse kinderkoor van basisschool ‘de
Kerkuil’ een kerstmusical in te stude-

ren. Deze musical is de basis van een
kerstuitzending die op de Kerstavond
van 24 december om 17.00 uur en
19.00 uur, en op Eerste Kerstdag 25
december om 10.00 uur en 15.00 uur
wordt uitgezonden.
De opname zal vanaf Kerstavond
ook te zien zijn op de website van de
Corneliusparochie: www.corneliuskerk-limmen.nl

Kerststal bezoeken in de Corneliuskerk
Rond de kerstdagen is het ook altijd een traditie om even de kerststal in de
Corneliuskerk te bezoeken met kinderen en/of kleinkinderen. Even een kaarsje
aan te steken voor een dierbare die je mist of om gewoon even rust te vinden
en te luisteren naar kerstmuziek. Ook hier vragen we een ieder de coronaregels
in acht te nemen.
•	Op Kerstavond (24 dec.) is de kerk open van 17.30 tot 18.30 uur
•	Op 25 december van 11.30 tot 12.30 uur
•	Tweede Kerstdag (26 dec.) van 11.30 tot 12.30 uur en van 15.15 tot 16.00 uur

Alkmaar en deed een half jaar HTS
maar dat ging ‘m niet worden. Via Mill
Hill ging ik stage lopen in Londen en
Amsterdam als pastoraal werker. En
zo geschiedde.
En toen lonkte de Corneliuskerk in
Limmen?
Nee, daar zat nog wat tussen. Mijn
eerste aanstelling was in Princehage
te Breda, dat duurde 5 jaar. Vervolgens ging ik van het Zuiden naar het
Westen en kreeg ik een aanstelling
in Purmerend, hier was ik 12 jaar in
dienst. En in 1999 kwam ik naar Limmen. Toen ik in Limmen kwam voelde
ik me al snel thuis. Het deed en doet
me nog immer denken aan mijn tijd
onder de rivieren: een stevige dorpskern, katholieke oorsprong, gemeenschapszin, omzien naar elkaar, sterk
verenigingsleven. Uiteindelijk heb ik
hier ook de meeste jaren gediend,
ruim 20 jaar. Geen moment spijt van
gehad.

Er staan wijze verhalen in de Bijbel, je
kunt ze één op één op de huidige tijd
leggen. Ik vertaal de verhalen graag
naar de tegenwoordige tijd en hoop
dat die verhalen mensen helpen om
de innerlijke kracht, die ze eigenlijk al
bezitten, aan te boren. Ik leg graag een
lijntje met ‘Hij (of Zij) die groter is dan
mijn hart’. Zo duid ik God graag. Religie gaat over samenkomen met mensen en samen zoeken naar een bron
of kern en antwoorden vinden op
de grotere vraagstukken. Ieder voor
zich maar wel samen. Zo’n zoektocht
noem ik een wandeling en ik wandel
graag mee. Ik durf wel te stellen dat ik
mijn ambt menselijk, toegankelijk en
creatief heb ingevuld.
U zwaait in mei af, wat waren de
hoogtepunten?
Toen ik hier in 1999 kwam maakte ik
snel vrienden. Limmen is zo’n hechte gemeenschap met een rijk ver-

enigingsleven. Alles is verbonden en
Limmenaars zetten de schouders eronder. Voor wat betreft hoogtepunten… waar begin ik? Onze jaarthema’s
zijn van die hoogtepunten. Dit jaar is
het thema: ‘het verhaal gaat door’.
Zo’n thema bedenken en uitwerken
met scholen en werkgroepen vind ik
heel leuk! De parochiereizen zijn ook
hoogtepunten. Zo hebben we de Mozesreis en de Paulusreis gedaan. Santiago de Compostella is helaas uitgesteld vanwege corona. Of de Limmer
Kermis, dat lijkt wel één groot pastoraal spreekuur. Dorpsgenoten zijn het
tweede weekend van september wat
‘losser’, huwelijken worden aangevraagd of de doping van een kind. En
dan de fietstocht naar Burkina Faso,
heel bijzonder. Er wordt ook flink gedoneerd in dit dorp en dat maakt veel
mogelijk.
Pakt u uw mantels of blijft u in Limmen?
Ik blijf met mijn gezin in Limmen. Inmiddels heb ik de ambtswoning verlaten en hebben we een huis gekocht.
We zijn opa en oma geworden en ik
verheug me erop om m’n kleinkinderen wandelend van school af te halen.
Het Bisdom in Haarlem heeft mijn
opvolger nog niet bekend gemaakt.
Wanneer ik weet wie het is zal ik gepast ruimte maken zodat hij Limmen
eigen kan maken. Op andere manieren blijf ik verwikkelt in het leven van
Limmen. Ik ben van dit dorp gaan
houden, voel me als een vis in het water en kan hier mezelf zijn.
Jacqueline Oostdijk-Welgraven

Johan vertelt het verhaal van de Mystieke Roos, het door Limmen geschonken glas-inloodraam na de Tweede Wereldoorlog.

Meldt u aan voor de Kerstvieringen
In verband met het coronavirus gaan we komende Kerst in de Corneliusparochie 9 vieringen houden, verspreid
over 4 dagen. De coronarichtlijnen worden in acht genomen en tussen de vieringen door is er genoeg tijd om
te ventileren en schoon te maken. Inhoudelijk is het 9 keer dezelfde viering. Op deze manier geven we 9 keer
30 kerkgangers de gelegenheid Kerst te vieren in hun vertrouwde herbouwde eigen kerk. (Dit houdt wel in dat
je je moet aanmelden (je kunt een briefje met je telefoonnummer in de brievenbus van de pastorie doen of per
e-mail: pastor@corneliuskerk-limmen.nl) Pas als je van ons bevestiging hebt gehad, en aan de coronaregels voldoet,
(mondkapje bij binnenkomst en verlaten van de kerk, handen wassen, anderhalve meter afstand houden en je laten
registreren bij binnenkomst) zal je naar je plaats begeleid worden. Meld je dus aan. Vol is vol.
We hopen dat we verspreid over 4 dagen velen een goed kerstgevoel mee kunnen geven, want Kerst zonder een
kerkviering voelt leeg en inspiratieloos. We hadden het liefst iedereen welkom geheten samen te komen rond de
kersstal, maar het is door het coronavirus nu even zo. We rekenen op uw begrip en medewerking.
Kerstavond: donderdag 24 december
16.00 u. Woord en communieviering
20.00 u. Woord en communieviering
23.30 u. Woord en communieviering

pastor Johan Olling
Dameszanggroep
pastor Johan Olling en pastor Kiki Kint Gemengde zanggroep
pastor Johan Olling en pastor Kiki Kint Herenzanggroep

Eerste Kerstdag: 25 december
10.00 u. Eucharistieviering
14.00 u. Woord en communieviering

pastor Jan Veldt
Dhr. Kees Kroone

Gemengde zanggroep
Gemengde zanggroep

Tweede Kerstdag: 26 december
10.00 u. Woord en communieviering
14.00 u. Woord en communieviering

pastor Johan Olling
pastor Johan Olling

Ensemble Harmonie Excelsior
‘Valkeringsingers’

Derde Kerstdag: zondag 27 december
10.00 u. Woord en communieviering pastor Johan Olling
14.00 u. Woord en communieviering pastor Johan Olling

Gemengde zanggroep
Zanggroep Limbeats
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Ook in de huidige situatie zijn wij geopend en kunnen u
van dienst zijn om al uw druk- en printwerk te verzorgen!
Rijksweg 42a, 1906 BJ Limmen
T 072 - 505 49 57 E info@oersterkreclame.nl W www.oersterkreclame.nl

CHANTAL
VAN TUIN

Uw auto, onze schade.

energie door energie

massage

“Klein deukje of forse schade?
Het team van P. Zonneveld neemt
alle zorgen uit handen.”

www.chantalvantuin.nl

P. Zonneveld B.V. (team)

Clemens

Jan

P. ZONNEVELD B.V.
RIJKSWEG 49C LIMMEN
WWW.ZONNEVELD-AUTOSCHADE.NL

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Fijne Feestdagen
en een Gezond
enVeilig

Jan Jaap

Ralph

Peter

Richard

Ruud

Stef

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

van afval
naar grondstoffen
en energie

2021

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

telefoon
website

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl
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2200 klassen planten 1,3 miljoen bloembollen

Kleurrijk resultaat op het Kleurenorkest
Het was weer tijd om bloembollen te
planten. Dit najaar leren tienduizenden kinderen, verspreid over Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk,
Canada en Zweden, hoe en wanneer
ze dit moeten doen via een bloembollenpakket van Bulbs4Kids. Jong
geleerd is immers oud gedaan. Ook
op het Kleurenorkest zijn leerlingen
volop aan het werk geweest om de
bollen op tijd de grond in te krijgen.
Miljoen bloembollen
Dit najaar ontvangen maar liefst
2200 klassen een Bulbs4Kids-pakket. Met de 600 bloembollen die in
elk pakket zitten, betekent dit dat
er meer dan 1,3 miljoen bloembollen in schooltuinen worden geplant.
En nog belangrijker: al deze klassen
leren dankzij het Bulbs4Kids-lesmateriaal op een leuke en educatieve
manier bloembollen kennen. Voor
het Kleurenorkest had meester Bor
ook nog diverse bloembollentelers
gevraagd om een kleurrijk pakket. En
daar is gul aan bijgedragen. In alle 6
de schooltuintjes en natuurlijk ook
bij de StamPlusTheetuin zijn honderden tulpen, narcissen, krokussen en
alliums geplant. Hierdoor hopen alle

leerlingen dat we in het voorjaar van
2021 een nog mooier gekleurd entree
te krijgen op de school. Een deel van
de bollen is geplant in potten en bakken, zodat in het voorjaar de kleurenpracht overal neergezet kan worden.
Bovendien kunnen de leerlingen profiteren van de pluktuinen en daar een
mooie bos bloemen plukken.
Hoe werkt het?
Met het Bulbs4Kids-bloembollenpakket maken de deelnemende klassen
kennis met bloembollen. Het pakket
bevat alle ingrediënten om op een
educatieve manier kinderen te laten
zien en ervaren hoe bloembollen uitgroeien tot kleurrijke bloemen. In het
pakket zitten verschillende soorten
bloembollen, schepjes, plantenstekers, werkboekjes en lesondersteuning voor de docent. Eerst de theorie
en de regels met elkaar bekijken en
bespreken en daarna naar buiten om
het geleerde in de praktijk te brengen.
Groen is gezond
Steeds meer onderzoeken bevestigen de positieve invloed van de natuur op de gezondheid. Spelen in en

met een natuurlijke omgeving draagt
bij aan een evenwichtige en gezonde
ontwikkeling van kinderen. Het maakt
kinderen creatiever, slimmer én fitter.
Alleen is de afstand tussen mens en
natuur door de verstedelijking nog
nooit zo groot geweest als nu. Voor
Bulbs4Kids is dit de reden om 2200
gratis Bulbs4Kids-pakketten aan te
bieden aan basisscholen, zodat kinderen met elkaar bloembollen kunnen
ontdekken. Op het Kleurenorkest
blijft het niet alleen bij groen, ook het
grote kippen en konijnenhok hoort
bij de natuur-educatie. De leerlingen
verzorgen en voeren de dieren zelf.
Natuurlijk mogen tijdens alle pauzes, en soms ook daar buiten, lekker
knuffelen met de beestjes.
Stam plus theetuin
Speciale eye-catcher op het Kleurenorkest is de Stam Plus Theetuin.
Toen de leerlingen vanwege de lockdown in dit voorjaar, thuis zaten heeft
meester Bor deze tuin opgezet en
vormgegeven. Zoals alles moet groeien, is de Stam plus Theetuin ook een
dynamisch geheel. De leerlingen kunnen hier de werkwoordspelling-lessen volgen (stam+t), er worden spelling-lessen gegeven, je kunt er een
kopje thee drinken, of gewoon lekker
in het zonnetje zitten en buiten je rekenopdracht of taalwerkschrift maken. Dit na de winter zal het voorjaar
zich aanmelden door een weelderige
bloemenpracht van bolbloemen die
vandaag met veel zorg door de kinderen van groep 7 met schop, schep én
blote handen zijn gepland.
De bollen slapen nu, we wachten in
spanning…

Kerstbox van KookKönst

Mmm…Lekker geregeld!
Speciaal voor de kerstdagen hebben wij een goed gevulde kerstbox
bedacht met daarin een compleet 3
gangen diner voor 2 personen. Je kan
kiezen uit een vleesbox met een heerlijke boeuf bourguignon een visbox
met zalm of vegetarische box met
daarin een wellington met paddenstoelen! Alle boxen hebben hun eigen
passende bijgerechten en een fles
wijn. Natuurlijk zit er een makkelijk
te volgen stappenplan bij over hoe je
de gerechten warm maakt. Zo kan je

kerstmenu niet mislukken! De menu’s
vindt je verspreid in deze krant of zijn
makkelijk online te bekijken op www.
kookkonst.nl/kerstbox. Je kan je bestelling telefonisch of via het online
bestelformulier aan ons doorgeven.
Uiteraard kan je ook gewoon bij ons
binnen lopen. De box(en) zijn op
24, 25 of 26 december op bestelling
bij ons af te halen en bezorging is in
overleg mogelijk. Wij wensen jullie allemaal een smakelijke kerst!

In maart 2021
geen Limmen
Artistiek &
Creatief
Zoals u al jaren van ons gewend
bent, vragen we deze tijd aan
kunstenaars of ze het leuk
zouden vinden om hun werk te
exposeren aan de inwoners van
Limmen en wijde omgeving.
Helaas kan de editie maart 2021
niet doorgaan.
Wij zijn, net zoals zoveel
mensen, in afwachting van de
ontwikkelingen rond COVID-19
en het vaccin daartegen.
Limmen Artistiek & Creatief
heeft na lang beraad besloten
om het evenement in maart
2021 af te zeggen. Het is heel
jammer, maar zodra er meer
mogelijk is zullen we dit melden
via de verschillende media en
op onze website
www.limmencultuur.nl

Schenkingsvrijstelling
tijdelijk omhoog
Ben jij bekend met de belastingvrije
schenkingsmogelijkheid van ouders
aan kinderen van circa 5.500 euro per
jaar? Normaal gesproken wordt dit
bedrag jaarlijks een beetje verhoogd
door inflatiecorrectie. Dat beetje
wordt in 2021 opeens veel, namelijk
1.000 euro. De Tweede Kamer heeft
namelijk een amendement aangenomen om de schenkingsvrijstelling tijdelijk te verhogen. Dit geldt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022, dus voor
het gehele komende kalenderjaar. Wil
je als ouder je kind geld schenken in
2021, dan mag je dat doen tot een
bedrag van 6.604 euro. De vrijstelling voor kinderen geldt ook voor
pleegkinderen. Wil je iemand anders
geld schenken dan je kinderen? Dan
is in 2021 de tijdelijke vrijstelling 3.244
euro. Dit bedrag is ook duizend euro
hoger dan normaal.
Het idee achter deze relatief grote
verhoging van de vrijstelling is dat
particuliere geldschieters, denk aan
familieleden en/of vrienden, op deze
manier noodlijdende ondernemers
kunnen helpen de coronacrisis door
te komen. Het amendement is aangenomen door de Tweede Kamer, maar
moet nog definitief bekend gemaakt
worden.
Schenkingsplan
Ervan uitgaande dat ouders niet altijd

In die tien jaar hebben honderden
jongeren een vak geleerd waarmee
ze een eigen inkomen hebben verworven.

Belasting besparen en meer
Het doel van een schenkingsplan is
om het vermogen vanuit de ouders
(deels) al bij leven geleidelijk te laten
overgaan naar de kinderen als toekomstige erfgenaam. Hierdoor wordt
belasting bespaard en kan worden
gebruikgemaakt van de vrijstellingen
binnen de schenkbelasting. Het optimaal benutten van de schenkingsvrijstellingen om erfbelasting te besparen lijkt op het eerste gezicht een
puur rationele aangelegenheid. Maar
wat betekent het voor jou om jouw
kinderen een bedrag te schenken?
Wat vindt je hierbij belangrijk? Belasting besparen? Uw kinderen helpen?
Neem voor meer info contact op:
Bloedjes & Eriks, tel. 072 202 93 68.

Limmen Cultuur geeft een uniek
online kerstconcert 2020
Tweede kerstdag, 26 december 2020
organiseert Limmen Cultuur een
kerstconcert. Ondanks alle Corona
regels kunnen de mensen van Limmen en wijde omgeving gaan genieten van het traditioneel kerstconcert
van Limmen Cultuur. Eén kerstconcert met Tata Steel big Band ‘The
Swing Masters in Cultureel Centrum
Vredeburg, Dusseldorperweg 64 te
Limmen in dit gedenkwaardige jaar.
De big band verzorgt een muzikaal
tussengerecht voor iedereen, aangevuld met een zangeres en in de
traditionele Big Band bezetting met
een ritmesectie, trompet, saxofoon,
trombone en hoornsectie. Met een
uitgebreid kerstrepertoire vol kerstliedjes en zo af en toe een klein muzikaal zijspoor, zorgt Limmen Cultuur
dat dit kerstconcert gewoon door
alle kerst- en jazzliefhebbers kan worden bijgewoond ...bijzonder, vanuit de
eigen luie stoel!

Klanten van AH Limmen doneren
€442,85 aan Stichting WOL
Tien jaar geleden vertrok een
groep fietsers uit Limmen om drie
maanden later aan te komen in
het West Afrikaanse land Burkina
Faso. Met hun sponsortocht hadden ze ruim €150.000,- opgehaald
voor beroepsonderwijs op Onderwijscomplex Zoodo in Burkina
Faso.

al het geld nodig hebben om van te
leven, is het mogelijk om erfbelasting
te besparen door gezamenlijk na te
denken over een schenkingsplan.
Goed te weten is dat het tarief van de
schenkbelasting gelijk is aan dat van
de erfbelasting. Desondanks kunnen
schenkingen fiscaal voordeliger uitpakken dan erven. En wel om de volgende redenen. Ten eerste geldt er
jaarlijks een (verhoogde) vrijstelling
van 6.604 euro voor kinderen. Voor
kinderen van 18 jaar tot 40 jaar geldt
een eenmalig verhoogde vrijstelling
van 26.457 euro. Deze mogelijkheid
eindigt op de 40ste verjaardag van
het kind of zijn jongere partner. Door
gebruik te maken van de schenkingsvrijstellingen kan erfbelasting worden bespaard. Ook mag je jouw kind
55.114 euro belastingvrij schenken als
deze een studie of opleiding gaat volgen welke minimaal 20.000 euro per
jaar kost, exclusief levensonderhoud.
De jaarlijkse schenkingsvrijstellingen
mogen verder onder voorwaarden
nog eenmalig worden uitgebreid met
103.643 euro als sprake is van een
schenking welke door uw kind wordt
gebruikt voor de aankoop, verbetering van de eigen woning of de aflossing van de hypotheeklening.

Stichting WOL ondersteunt vanuit
Limmen nog steeds het beroepsonderwijs op Zoodo. Dit is kostbaar.
Doordat veel activiteiten niet door
kunnen gaan vanwege Corona, missen we inkomsten. WOL was daarom
heel blij met de statiegeldactie bij
Albert Heijn in Limmen. Wij willen
de klanten van Albert Heijn Limmen
hartelijk danken voor de donatie van
hun statiegeldbon. Dit leverde het
prachtige bedrag van €442,85 op.
Hiermee kunnen we het beroepsonderwijs in Burkina Faso weer een

Met vocale versterking van Käthe van
der Hurk en onder muzikale leiding
van André Elders zal dit concert er
één worden waar letterlijk met veel
plezier op teruggekeken kan worden.
Zowel op YouTube als via de lokale TV zender Castricum TV zal dit
concert op tweede kerstdag worden uitgezonden. Hou onze website
www.limmencultuur.nl en van www.
castricumtv.nl in de gaten voor het
uitzendschema van dit kerstconcert,
evenals de Facebookpagina van The
Swing Masters, zodat u dit unieke
concert niet hoeft te missen!

beetje beter maken. Wilt u ook meehelpen om jongeren een vak te leren
in Burkina Faso? Uw donatie van zeer
welkom op NL18 RABO 0336 4265 77.
Meer info op
www.stichtingwol.com .
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Hierrrrr…
met je

KASSABON!

1. Koop in Limmen
2. Schrijf uw naam en telefoonummer
achterop de bon (vanaf 14-12-2020)
3. Deponeer uw bon in de daarvoor
bestemde box bij diverse winkeliers
of bij KookKönst,
Dusseldorperweg 75
Limmer
Trekkingen:
Ondernemers
21-12, 28-12 en 04-01
Vereniging

VETTE PRIJZENPOT!
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Limmer
Ondernemers
Vereniging

Aannemingsbedrijf FRAB B.V.
Aannemingsbedrijf N. Commandeur B.V.
Aannemingsbedrijf van Stralen • ACC Service Limmen
Administratiekantoor Alckmaer • Adviesbureau Koot • Albert Heijn Limmen
Aluminium Las- en Plaatwerk A. van der Velden B.V. • Anastasia Home Decoration
Appel en Beers • Artmiraal • Autobedrijf Harry Levering • Autobedrijf Henk van der Eem
Autoschadespecialist P. Zonneveld BV • Bakkerij Putter • Baltus Loonbedrijf P. • Bart Schoorl Contractmanagement
Bistro Limmen • Bloedjes & Eriks Hypotheekspecialisten & Financieel planners • Bloembinderij Suus • Boerderij Stetzicht • Bouwbedrijf C.
Bos B.V. • Bouwvisie B.V. • Bureau J.M. van Vliet • Buter Bouwmanagement B.V. • C.T. Valkering Loodgieter • Constructiebedrijf Mous B.V.
Deen Supermarkt • De Koet Hoveniers • De Project Partners B.V. • Design for Good • Dibo Installatie Techniek • Dicx auto & motorrijschool • Diervoeders
Admiraal • Dirkson Installatietechniek • Drogisterij Aker • Drost Technical Management B.V. • Eaysyslim.nu • EetBarLekker • Enfinit • Event4all
Florijn Investments B.V. • Froods • G.P. Groot B.V. • Gall & Gall • Gede Verpakkingen • Gerard Tool en Mark Boetje Financieel Advies
Glazenwasserij Admiraal • Groot Wegenbouw • Groottuinen.com / Schoonstraatje.nl • Hair by Lin • HB Veilen B.V. • Heeren van Limmen • Hopman
ERA Makelaars • Hoveniersbedrijf Hollander • Hoveniersbedrijf W. Liefting • Huisvanbinnen • Illudee • IN STIJL kappers • In-Bizniz Insurance B.V.
J. Reijnders Hovenierswerk • Jack Zoon Tuincreaties • Jak Loodg. en sanitair Inst.Bedr. • JBPM bv • Kapsalon Kim • Kipgrill De Dijk • Kits Oonlie
Kleverlaan B.V. • Knipkapster Ingrid Meerman • KookKonst • Kris Groot Tuinen • Kroone en Liefting • Kwekerij Cristian Schilder • Lars van
Westerop Lichtadvies & Interieurontwerp • Lieferink ICT • Maatschap Welboren-Beemsterboer • Melior Onderwijs • Metzelaar Timmerwerken
Min Architectuur BNA • Mooij Tulips B.V. • Mooij Zorg • Novatube B.V. • NTI-NLP • Nuko Elektrotechniek • Nuyens Tuin & Groenshop
Oersterk Reclame Groep • Pedicuresalon Heidy • Photostudio Ken • Piet Kerssens De Echte Bakker • Rabobank Noord-Kennemerland
Rietveld Makelaars • Scheepmaker Media • Schildersbedrijf P.A.J. Dekker • Schoonheidssalon Moments • Schoonmaakbedrijf Maarten Min
Slaapkenner Lute • Slagerij Snel • Smaakvermaak • Sondag Wonen & Leven • Spminfra • Sporthal de Enterij • Stolp Snacks • Studio Welgraven
Stuifbergen • Suncoblinds BV • Teken en Bouwburo G. Th.J. Pepping • Thalia Beheer B.V. • Transportbedrijf Wempe • Transportbedrijf W.T.
van der Steen • TSH Transportbegeleiding • v.o.f. Charo Bloemen • Valkering De Graaf Accountants • Van Bekkum Handelsonderneming BV •
Van der Hoeff Refractories B.V. • Vanhier BV • Veldt Tegelwerken vof • Verver Installatietechniek B.V. • VOF Handelsbedrijf Ed van Duin • vof
Meijland • Vredeburg • We all Share vof • Winder Limmen B.V. • Zandbergen Consultancy • Zandbergen’s Transport B.V. • Zijlstra Collection
Zwart Uniformkleding

De leden van de LOV wensen u fijne feestdagen
en een succesvol en vooral gezond 2021
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Hoeven we jou
niets meer te
leren?
Kom dan kennismaken met installatiebedrijf Goes-Plooy,
de duurzame specialist voor particulieren en aannemers.
Wij zoeken zelfstandig werkende loodgieters
Bij Goes-Plooy krijg je medewerking om jezelf optimaal te ontwikkelen. Vakmanschap, kwaliteit, collegialiteit, blijven leren én een
goede beloning vinden wij belangrijk. Je komt terecht in een hecht
team van collega’s uit Heiloo, Limmen, Castricum en omgeving.
Kom eens praten en kom meer te weten over onze ambities en jouw
toekomst! Mail je motivatiebrief en cv naar info@goes-plooy.nl.
Werk aan je toekomst bij Goes-Plooy duurzame totaalinstallateur.

HEILOO

w w w.goes-plooy.nl

Vlieg met
ons mee!
ndleiding
o
r
n
e
e
r
o
o
v
aak
aak een afspr

M

Wij bieden:
• Een kindcentrum met peuteropvang en
naschoolse activiteiten
• Thematisch aanbod via IPC
• Een goed pedagogisch klimaat met
Kanjertraining
• Digitale leeromgeving met een
eigen device in groep 5, 6, 7, en 8
• Vakleerkrachten voor gym, muziek,
handvaardigheid, theater en techniek
• Contact met de kerk

Voordelen van een
Blosse kindcentrum
• Hoge kwaliteit opvang en
onderwijs onder één dak
• Rijke leef‐ en leeromgeving
voor kinderen
• Eén pedagogische visie
• Doorgaande ontwikkelings‐
begeleiding van 2‐ 12 jaar
• Alle aandacht voor
talentontwikkeling van je kind

Meer info en aanmelden op
www.dekerkuil.nl

©2020 SdH Vormgeving

Lage Weide 2
1906 XC Limmen
072 505 7570

www.blosse.nl
één in opvang en onderwijs!

Altijd een kindcentrum bij jou in de buurt!
Je vindt ons in Akersloot, De Rijp, Egmond aan den Hoef, Groet, Heerhugowaard, Heiloo, Limmen,
Schermerhorn, Tuitjenhorn, Waarland, Warmenhuizen, Westbeemster en Zuidschermer.
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De winkel is gewoon open... denk vooruit en bestel op tijd!

Het team van Slagerij Snel staat in de
startblokken voor de drukke feestmaand!
Deze december is anders dan anders.
Vanwege Corona gaan wij tijdens de
feestmaand de boel net iets anders
aanpakken. Zodat iedereen met Kerst
lekker aan het vlees kan! We leggen
in het kort hieronder uit wat we van
plan zijn:
*	
Kerstbestellingen kunnen alleen
online op onze site gedaan worden. Wees er op tijd bij, we willen
niemand teleurstellen. Uiterlijke
besteldatum is 21 december.

*	Kijk op www.slagerijsnel.nl voor ons
uitgebreide assortiment. We hebben ook een folder ter inspiratie in
de winkel klaarliggen.
*	Heeft u hulp nodig met online bestellen? Kom dan op tijd naar de
winkel: we helpen u graag!
*	
In de webshop kunt u aangeven
wanneer uw bestelling bezorgd of
opgehaald kan worden: heel handig!
*	Uiteraard is de slagerij gewoon
geopend voor regulier bezoek. In

de week voor Kerst creëren we
zelfs buiten een extra shop! Afhalen van uw bestelling is naast
de winkel.
*	Wist u trouwens dat u vers gevacumeerd vlees 6 dagen in de koelkast
kunt bewaren en in de vriezer zelfs
14 dagen?
Extra openingstijden:
* Zondag 20 dec. 07.30-12.30 uur
* Vrijdag 25 dec. 07.30-12.30 uur
* Zondag 27 dec. 07.30-12.30 uur

Een kerstkind, belofte
van toekomst en leven...
Naar een uithoek van de aarde

Van de St Pieter is het een stevig half uur wandelen naar het forum Romanum, centrum van het antieke Rome, dat 2020 jaar geleden door keizer
Augustus grondig werd opgeknapt en gerestaureerd. Op het forum stond
een gebouwtje, de umbilicus Romae, de romeinse navel, wat volgens de
overlevering het middelpunt van de wereld was. Het is die keizer Augustus die de evangelist Lucas noemt in het bekende kerstevangelie. Vanwege
zijn besluit om een volkstelling te houden moesten mensen in het hele
rijk op reis. Daarmee verandert Lucas in zijn verhaal de blikrichting van
die grote schitterende wereldstad naar een uithoek van de aarde. Van het
centrum van macht en rijkdom, woonplaats van Augustus, wordt onze blik
door Lucas gericht op twee mensen, die als speelbal van de machten op
pad zijn gegaan om zich in Bethlehem te laten inschrijven. We kennen het
verhaal: in een stal gebeurde wat de eeuwen door gebeurt: een kind wordt
geboren. Een kind, belofte van toekomst en leven, maar aangewezen op
onderdak, op liefde, op ontferming.

Van Rome tot Limmen

Tweeduizend twee jaar liggen er tussen dat geboorteverhaal van Lucas,
en onze tijd. Voor de tweeduizend tweede keer viert de aarde het kerstfeest, komen mensen hun huizen uit om te luisteren naar het kerstverhaal,
dat van Rome tot Limmen verteld en gevierd wordt. Midden in de langste
nacht van het jaar zoeken we elkaar op om elkaar te vertellen over licht
en vrede die bij ons geboren worden. En als je ziet met hoeveel lichtjes en
kaarsen en versiering we Kerstmis vieren... dat is niet alleen maar verlangen
naar feest en romantiek, dat is verlangen naar licht, dat vertelt van onze
verlangen dat het coronavirus straks onder controle is, dat vertelt over de
droom naar geborgenheid, van ons aanvoelen dat God ons het licht gunt
om het leven met elkaar te bewaren en de moeite waard te maken.

God wordt tussen de mensen geboren

Als we allemaal een beetje rekening houden
met de grote drukte en vooral op tijd
bestellen dan gaan we er samen

een smaakvolle feestmaand van maken..!

Van Rome tot Limmen vertellen we het verhaal van zijn geboorte aan elkaar door, want het maakt ons gevoelig voor het geheim van het leven, het
leert ons dat God ons tot leven heeft geroepen, dat wij bestaan dankzij
Hem, en dat wij, ook als we ons moedeloos of bedrukt voelen, op licht
mogen blijven vertrouwen. Het kerstverhaal leert ons dat God tussen de
mensen geboren wordt. Dat gebeurt overal waar we elkaar het licht aanreiken, elkaar de hand toereiken, elkaar
laten weten: wat fijn dat jij er bent. Mag
de God die licht en toekomst is zo telkens opnieuw in ons geboren worden.
Mag Hij ons blijven zegenen met leven,
met licht. Een zalig Kerstfeest en een
vredevol 2021 toegewenst.

Let op! Kerstbestellingen kunnen
alleen online gedaan worden!
Doe dit op tijd... We helpen u graag!
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Pastor Johan Olling
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Niet mis grijpen voor de feestdagen?

Geef je bestelling door via de bestelapp op froods.nl
en haal je boodschappen op aan de kraam óf vraag
naar de bezorgmogelijkheden.

Wij willen je ontzettend bedanken voor het
vertrouwen van afgelopen jaar!
We wensen je hele fijne & lekkere feestdagen
en een gezond & fruitig 2021 ! - Team Froods

Mu z Ie kwe rk p L a a t S L i m m en
De muziekschool voor alle leeftijden,
beginners, gevorderden,
klassieke, jazz-en popmuziek

•	Loodgieterwerkzaamheden
• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk
Visweg 52 • 1906 CS Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

06-49704045
muziekwerkplaatslimmen.nl, info@muziekwerkplaatslimmen.nl

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Het team van
In Stijl kappers
wenst u
stijlvolle feestdagen!

• sanitair
• dak- en zinkwerk

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN
06 20 71 13 32 | Limmen

• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN
06 20 71 13 32 | Limmen

Fijne feestdagen
en een kleurrijk

2021

INSTALLATIETECHNIEK
“Uw partner in duurzame techniek”
www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

Logic will get you from A to B
Imagination will take you everywhere...
Albert Einstein

Uitvaartverzorging Yvonne van Ophuizen
Een waardevol afscheid ontstaat door tijd en aandacht

• Voor Limmen, Castricum e.o.
• 24 uur per dag bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740 / 06 23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

... voor
kleurrijk
drukwerk!

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES
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Leuke winteractie
bij Bi-Fine Beautysalon
en Kapsalon Tamara

DE NATUUR OM ONS HEEN...
In deze moeilijke tijden hebben velen opnieuw de natuur ontdekt, dat is
een goede ontwikkeling. Natuur is rust, ruimte, genieten, waarnemen,
zien, ruiken, voelen. Op Facebook zie je bijna elke dag wel de mooiste
natuurfoto’s voorbijkomen, opkomende of ondergaande zon in schitterende rose, gele of rode gloed. Opnames van wolkenpartijen, van storm,
van zee en strand, van dieren. Dagelijks zie je schitterende foto’s bij de
weerberichten. Eigenlijk kan iedereen tegenwoordig mooie foto’s maken
met je iPhone. Het is een klein wonder wat een mobiele telefoon allemaal
kan. Hoe rijk zijn wij in ons gebied: de zee, de duinen met veel bossen,
de weilanden, de meren, de polders en een schitterend Markermeer en
IJsselmeer, alles binnen handbereik. En alles in korte tijd en gemakkelijk
bereikbaar. Druk? Gewoon iets verder lopen of fietsen en je komt al bijna niemand meer tegen. Opmerkelijk is ook dat er binnen ons dorp veel
meer gewandeld wordt dan voorheen. Goed voor lijf en leden. Hoe meer
je in de frisse lucht bent, hoe beter voor je weerstand.

Het jaar 2020 in vogelvlucht
Er is amper winter of vorst geweest.
Iedereen verlangt wel eens naar een
paar koude weken met ijspret, helaas
het is ook in dit jaar (nog) niet gelukt,
maar wie weet krijgen we een witte
Kerst? In het voorjaar is het tijdelijk
onvoorstelbaar nat geweest, zo nat
zelfs dat de boeren hun mestoverschotten bovengronds moesten opslaan in enorme kunststof zakken om
dit zodra het toegestaan was en het
land het toeliet, de drijfmest uit te rijden over de weilanden. Daarna volgde
weer droogte. Door de Corona maatregelen bleef onze mooie Hortus Bulborum op slot, geen bezoeken, geen
rondleidingen, wel schitterende bloei
op afstand. Na het rooien van de bollen is de tuin omgetoverd in een bloemenzee met o.a. veel zonnebloemen,
een rijkdom voor vlinders en insecten
en een bijdrage aan een beter milieu
doordat .er geen onkruidbestrijding
nodig was. Wie goed gekeken heeft
naar de bloementuin moet de ruim
twee meter hoge hennepplanten wel
opgevallen zijn. Overigens geheel legaal, dit zijn de hennepplanten met
een laag THC gehalte, die zelfs op
grote schaal in Nederland worden
geteeld, voor de vezels voor karton,
touw en kleding. De bloemen van de
hennepplant verspreiden een fijne
zoete geur. De zomer kenmerkte zich
door veel zon, velen togen naar het
strand, werden soms teruggestuurd
of verwezen naar de zgn. “stille stranden”, daar waar je alleen te voet of
per fiets kunt komen. Daar is het veel
minder druk en geniet je nog meer
van zon en water, maar vooral van
rust en veel vogels lang de vloedlijn.
Bijna iedereen bleef in Nederland

waardoor de druk op kust en natuur sterk toenam. En nu zijn we in
de herfst, ja zelfs in de “voorwinter”
beland, nog steeds geen vorst van betekenis. Tot op heden enkele nachtjes
met een paar graden onder nul. De
herfst was droger dan normaal en we
braken records op het gebied van het
aantal aangesloten dagen van plus 10
graden Celsius: in 2020 maar liefst
229 dagen vanaf 27 maart t/m 09 november. Dat was in 2011: 288 dagen
en in 2014: 223 dagen. De tellingen
dateren vanaf het jaar 1901.
De bloemen- en groentetuin
Door het natte voorjaar was er enige
vertraging in het mesten (uitsluitend
koemest met stro) en spitten, dat
werd echter ingehaald en de eerste
gewassen en zaaisels gingen bij het
begin van de lente in de grond. Grote
droogte bij de bloei en vruchtzetting
van de aardbeien, veel water uit de
sloot gegeven. De asperges, zeer diep
wortelend, brachten heel veel mooie,
dikke spierwitte stengels voort, dat is
genieten van medio april t/m 21 juni.
De bedden liggen onder zwart folie,
geen onkruiden en een prachtige
schuilplaats voor de vele padden, die
hun eiersnoeren weer in de glasheldere sloot afzetten. Salamanders in
bruidskleed en driedoornige stekelbaarsjes, ook een eldorado voor de
ijsvogel. Nu, in de herfst hebben we
vaak de grote zilverreiger op bezoek,
veldmuizen, mollen, kikkers, insekten,
visjes, alles wat beweegt is niet veilig
voor de reigers. Omstreeks 10 april
kwamen de boerenzwaluwen terug
en hebben heel veel jongen grootgebracht. Medio tot eind september
waren zij allemaal alweer vertrokken

naar warm midden Afrika. Ongeveer
15/20 april plantten wij de dahliaknollen en hebben duizenden stelen gesneden en veel mensen blij gemaakt.
Vanaf eind oktober staan de knollen
weer vorstvrij opgeborgen. We hebben dit jaar genoten van sla, veldsla,
rucola, spinazie, snijbiet, rode biet,
bonen in vele soorten, peulen, sjalotten, witte, rode en gele uien, andijvie, postelein, paprika. Zomer- en
winterwortelen. Witlof is nu in de
kuil. Aardappelen in diverse soorten, rabarber, spitskool, groene kool,
boerenkool, rode kool, spitskool, prei,
vele kruiden, waaronder diverse bieslook, rozemarijn, selderij, peterselie,
dille, maggiplant, thijm, salvia, bonenkruid enz. De (doornloze) bramenoogst was rijk, de bessenoogst was
slecht, de struiken zijn gerooid, zij waren aan het einde van hun latijn…. Op
diverse plekken op onze tuin stonden
metershoge zonnebloemen, rijk bezocht door bijen. Na het rijpen van
de zonnepitten was het een komen
en gaan van putters, vinken, kepen,
mezen en andere vogels die een rijk
maal hadden.
Grondwaterstand
Tuinvriend Louis en ik zijn direct na
de dahliaoogst begonnen met het
spitten van het lege dahlialand. Dat
wordt alleen bekalkt, zoals ook al het
overige land. Een DCM natuurkalk,
goed voor een juiste pH en een betere groei en bloei. Direct merkten
wij al dat de grond “droog” is. Her
en der in de veur maken wij af en
toe een gat van ruim 100cm.: geen
grondwater. Naar mate we dichter
naar de slootkant komen wordt het
iets natter, vorige week was er bij
de sloot wel grondwater op 100cm.
De grondwaterstand is in ons gehele
land nog lang niet op het juiste peil.
In sommige gebieden is het zelfs alarmerend laag en verdroogt er veel vegetatie, maar verdwijnen ook dieren
als heikikker, padden en salamanders,
maart ook vissoorten. Een verarming
van de natuur.
De natuur is fantastisch, het ligt voor
het oprapen, geniet ervan, in elk jaargetijde.
Wij wachten nu op de levering van
natuurmest en kunnen daarna weer
aan de slag. Heerlijk buiten, genieten
van de tuin, maar ook van de natuur
om ons heen, van de dieren, van de
weidevogels, op dit moment honderden smienten en heel veel ganzen…..
Nog een tip: voor de kalk gaan wij
naar Tuincentrum Nuyens, zo ook
voor de zaden, pootaardappelen e.d.
Het gehele voorjaar wekelijks verse
plantjes voor een snelle groei, wat
een gemak om de hoek van de deur.
En later smullen van het behaalde resultaat. Maar we zijn eerlijk: er mislukt
ook wel eens iets, het risico van de
amateur tuinder.
Maar we hebben er heel veel plezier
in en het is goed voor lichaam en
geest.
Kees G. Kroone

Wij zijn Bianca Castricum van Bi-Fine
beautysalon en Tamara Donker van
Kapsalon Tamara. Samen hebben we
besloten om een actie te doen voor
de maand januari. Bi-Fine bestaat al
4 jaar, maar zit sinds juni op Schipperslaan 4H2A, Limmen. Kapsalon
Tamara is dit jaar in juni begonnen op
Schipperslaan 4J, na 8 jaar te hebben
gewerkt in een kapsalon. Het leek ons
leuk om elkaar een beetje te helpen.
Omdat we elkaar goed aanvullen heb-

ben we leuke acties kunnen maken.
Na een avond brainstormen zijn we
op 3 mooie acties gekomen. We hopen dat er voor ieder wat wils tussen
zit. We hebben al veel plezier gehad
in het maken en bedenken van de acties. Dit willen we zeker vol houden
en zullen vaker gaan samenwerken.
We hopen jullie snel te zien in de salons!
Zie ook onze advertentie
op pagina 14!

Bianca Castricum

Tamara Donker

Geef ook dit jaar uw kerstpakket weer een mooie bestemming.

Kerstpakketten actie 2020
Vorig jaar hebben we 90 huishoudens blij kunnen maken met dank aan
de gulle gevers die hun kerstpakket
hebben doorgegeven. Ook dit jaar
willen we graag weer Limmers die het
goed kunnen gebruiken een handje
helpen met de kerstdagen. Iedereen
kan een bijdrage leveren door een
(deel van een) kerstpakket te doneren. Ook losse kerststollen en nieuwe
spellen en speelgoed zijn welkom. Let
wel: i.v.m. corona geen tweedehands
speelgoed en knuffels.
U kunt uw donatie bij ons inleveren
op vrijdag 18 december tussen 19:00
en 20:00, zaterdag 19 december tussen 10:00 en 12:00 en maandag 21 december tussen 19:00 en 20:00 in de
Pastorie (Dusseldorperweg 74, 1906
AL Limmen). Wij zullen de 1,5 meter
afstand hanteren en de inzameling zal
gaan volgens de dan geldende maatregelen. We hopen u graag te zien!
Voor alle spullen die eventueel over-

blijven zullen we een passende bestemming in de buurt zoeken.
Daarnaast is ook een financiële bijdrage welkom. U kunt het bedrag
overmaken op bankrekening nummer: NL32RBRB0900833025 t.n.v. PCI
Limmen.
Mocht u in uw omgeving iemand kennen die weinig te besteden heeft en/
of in een sociaal isolement zit. Stuur
dan een e-mail naar pastor@corneliuskerk-Limmen.nl, dan voegen we
het adres toe aan ons bestand. Uiteraard zullen we hier met de grootste
zorgvuldigheid mee omgaan.
Bij voorbaat onze hartelijke dank en
fijne feestdagen gewenst!
Arja, Romy, Kirsten en Lisa namens
Werkgroep Caritas
Wij zijn ook te vinden op Facebook:
Kerstpakketten actie Limmen

KookKönst lanceert
Broodje van Toon
Sinds een paar weken zijn wij begonnen met heerlijke broodjes
voor de lunch! Vers afgebakken
en royaal belegd. Een keuze uit 14
soorten. Dus er zit zeker iets lekkers voor je tussen.
Het beleg wordt zoveel mogelijk
ambachtelijk bereidt: de langzaam
gegaarde rosbief, voor Toon’s eiersalade pellen wij de eitjes, de zalm
wordt warm gerookt, de toppings. De
favoriet van dit moment is de huis-

gemaakte tonijnsalade met artisjok
(#13).
Je kan een Broodje van Toon bestellen op woensdag, donderdag, vrijdag
& zaterdag vanaf 10:00 uur tot 14:00
uur. Geef je bestelling telefonisch
door of loop gewoon bij ons binnen
dan kan je zien hoe wij de broodjes
al la minute voor je beleggen. Alle
broodjes hebben een nummer dus
dat is lekker makkelijk met bestellen.
Ook voor bedrijven die een zakelijke
lunch willen is Broodje van Toon ideaal! Je kan op de dag zelf je bestelling
doorgeven. En even later staan wij op
de stoep met de broodjes.
Uiteraard kunnen de broodjes in Limmen bezorgd worden. En daarbuiten
in overleg.
Wij zien je graag en zijn benieuwd
welk broodje wij voor jou kunnen beleggen!
Bekijk de menu kaart makkelijk via
www.broodjevantoon.nl
Dusseldorperweg 75, 072-5051519
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DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR
DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

IEDERE
ZONDAG

GEOPEND
van 13.00 tot 18.00 uur

Slijterij R. Booms

LOVkrant

skrant voor Limmen
...dé lokale huis-aan-hui

Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880

De redactie van de LOVkrant wenst u
vrolijke feestdagen en een gezond en voorspoedig

2021
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worden. Bij iedere €10,- aan boodschappen bij Albert Heijn ontvang je
een uniek pakje voetbalplaatjes. De
actie loopt van maandag 4 januari tot
en met zondag 7 maart 2021.
Dit unieke boek wordt mogelijk gemaakt door Albert Heijn Limmen in
samenwerking met alle vrijwilligers
van VV Limmen.

323

Britt Bonne

Vincent Fluri

Na 10 jaar weer een VV Limmen
voetbalplaatjes-actie
ter ere van het 90 jarig jubileum

Ruilmiddagen
VV Limmen organiseert, onder voorbehoud van de corona ontwikkelingen op zaterdag 13 februari en zaterdag 13 maart een ruilmiddag van
13.00-16.00 uur om je dubbele plaatjes te ruilen met anderen.

Zoals je in de vorige editie van de
LOV hebt kunnen lezen, bestaat de
VV Limmen in 2021 alweer 90 jaar. Dit
mooie jubileum gaat in mei gevierd
worden met een geweldige feest-

VV Limmen wil Albert
Heijn Limmen graag
bedanken voor deze geweldige sponsoring en
samenwerking.

week. Om het jaar feestelijk te beginnen, start er in januari een unieke
voetbalplaatjes actie. Ieder spelend
lid en alle scheidsrechters kunnen
vanaf maandag 4 januari gespaard

Hoe heel je een gebroken vaas ?
Wanneer je iemand bent verloren,
krijgt alles wat je doet een andere
kleur en klank. De dingen die ooit
zo vertrouwd waren, zijn ineens…anders. Vanuit een routine pak je nog
steeds geregeld de telefoon op om
haar/hem te bellen, want dat deed je
al jaren. En het gebeurt je misschien
ook nog dat je de tafel dekt voor 2
personen. Soms, wanneer je op straat
loopt, zie je iemand die zo sprekend
op haar/hem lijkt, dat je even moet
bijkomen van dat moment.
Het klinkt misschien gek, maar dit gebeurt heel veel mensen. Iemand omschreef het laatst als een soort echo
van degene die je lang om je heen
hebt gehad, lief hebt gehad. Zie het
dus zeker als een ‘normaal’ onderdeel
van een rouwproces.
Rouwen is geen ziekte, maar dat kan
soms wel zo aanvoelen. Rouwen om
iemand die je kwijt bent is namelijk

ook fysiek. Je kunt je moe voelen, zowel in je hoofd als in je lijf. Iets wat wij
vaak horen na een overlijden.
Het is dan ook niet zo gek dat in de
decembermaand, waar de dagen van
zichzelf al donker zijn, het gemis extra
zwaar voelt en de feestdagen in het
bijzonder zelfs als eenzaam worden
ervaren. Het gemis van degene die er
niet meer bij is, voelt als keerzijde van
de liefde zwaar, vaak zelfs nog jaren
later.
Aan rouw zit namelijk geen tijd. Er is
niet een vaste periode waarna het
over is, want dat is voor iedereen
verschillend. Het verlies van iemand
krijgt ook niet echt ‘een plekje’, maar
moet zich vervlechten met het nieuwe. U kunt elkaar helpen door te
vragen naar mooie herinneringen
aan iemand die is overleden en te benoemen dat u zich afvraagt hoe deze
periode voor iemand voelt. Door dat
beetje aandacht te geven, groot of
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klein. Nodigt u uit om verhalen te delen. En delen = helen.
De bekende rouwdeskundige Manu
Keirse beschreef een verlies als een
vaas die stukvalt. De scherven liggen
overal en die raap je bijeen, met het
idee om daar weer dezelfde vaas van
te maken. En dat terwijl er eigenlijk
een grote scherf ontbreekt. Van de
scherven die er nog zijn, zou je het
beste een andere vaas maken. Misschien iets minder mooi en met zichtbare barstjes. Maar wel een vaas die
met goede lijm, aandacht en wat oppoetsen, best nog veel mooie bloemen mag dragen.
We wensen u en uw dierbaren
in deze periode warmte toe.
Yvonne van Ophuizen en Patty-Lou
Leenheer
Wilt u naar aanleiding van dit artikel
eens met ons praten of mailen, dat
kan via 06-23582577 of mail naar
info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
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LIVE BINGO
& LOTERIJ

De online V.V. Limmen jeugdbingo met fantastische prijzen waaronder
•
•
•
•
•
•

Weekend Deining: zaterdag lunch, diner, overnachting & zondag lunch, datum in overleg.
Kappersbonnen van In Stijl Kappers
Diverse dinerbonnen van eetBarLekker
Diverse pastabuffetten voor 6 personen Il Buongustaio
Pondjes paling
En nog vele andere prijzen

Live te winnen in de loterij, nog dezelfde avond bij u thuis
•
•
•

20 Minuten Europees kampioen accordeon spelen Daan de Groot bij u thuis!
Bier & bittergarnituur aan huis gebracht
Wijnpakket met luxe hapjes aan huis gebracht

Andere prijzen in de loterij:
•
•
•
•

The Bastard BBQ welke u mag houden!! Toon Könst komt het eerst voor doen voor 20 personen gaat hij zijn KookKönsten bij u thuis laten zien.
100 Kermismunten
Voor 10 personen biefstuk eten met het eerste deuntje bij eetBarLekker
En nog vele andere prijzen

Koop uw bingokaart via de QR code
of via www.vvlimmenjeugdveiling.nl

UUR

Ligt er (veel?) geld
op u te wachten?
Begin 2020 hebben de bekende TV programma’s Meldpunt MAX en
Radar duidelijk gemaakt dat onder de noemer “Samenvallend pensioen”, wellicht duizenden euro’s, plus een maandelijkse verhoging
van uw ABP pensioen mogelijk is. Het gaat hierbij om mensen die
pensioen hebben opgebouwd bij het ABP (= Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds). Het betreft hier NIET uw AOW (= Algemene Ouderdoms Wet), dat pensioen ontvangt iedereen maandelijks automatisch. Wanneer u en uw partner voor het jaar 1995 samen pensioen hebben opgebouwd, een persoon bij het ABP, de partner
bij een ander pensioenfonds, dan is de kans groot dat u hiervoor
in aanmerking komt. Er is wel een voorwaarde aan verbonden: u
dient het zelf aan te vragen, maar dat is niet de grootste hobbel, het
ABP-formulier is niet moeilijk of in gewikkeld. U dient bij het andere
pensioenfonds ook gegevens op te vragen, ook dat valt wel mee,
immers iedereen kent wel zijn pensioenaansluitnummer, dat is b.v.
terug te vinden op de jaarlijkse opgave voor de Belastingdienst. Uw
BSN (= Burger Service Nummer) vindt u terug op uw rijbewijs, in
uw paspoort of op een ID kaart. En heeft u er toch problemen mee,
vraag hulp aan vriend/vriendin, uw belastingconsulent, uw (klein)
kinderen e.d.
Het ABP is een pensioenfonds voor mensen die bij de (semi) overheid hebben gewerkt, ambtenaren, gemeentelijk, provinciaal, rijks,
onderwijs en nog veel meer.
Kom ik in aanmerking?
Dan raden wij u aan om de websites van zowel Meldpunt Max, Radar
en het ABP te raadplegen. Daar staat eigenlijk alle informatie die u
wilt weten. Wij noemen er hier enkele: www.abp.nl, www.maxmeldpunt.nl, www.maxvandaag.nl
Via de website van het ABP kunt u het aanvraagformulier downloaden en afdrukken.
Uiteraard bewaart u altijd een afschrift van uw correspondentie
voor uw eigen administratie. Aangezien er op dit moment heel veel
aanvragen zijn bij het ABP kan de beantwoording van uw post langer duren dan normaal. U krijgt echter altijd bericht wanneer u antwoord kunt verwachten van het ABP.
Kans op succes?
Die kans is zeer reëel aanwezig. In de eerder genoemde tv programma’s zijn mensen aan het woord geweest waar bedragen genoemd
werden van enkele duizenden euro’s, tot bedragen boven de tienduizend euro.
Kees G. Kroone

LIVE BINGO & LOTERIJ V.V. LIMMEN
Wij willen dat de jeugdvoetballers van onze vereniging onbezorgd en met plezier kunnen genieten
van hun hobby.
De jeugdvoetballers en jeugdvoetbalsters genieten samen door het trainen, het spelen van wedstrijden en het meedoen aan speciale activiteiten. Vanaf de jongste kinderen tot en met de oudere
jongens en meisjes is er plaats binnen onze vereniging, ongeacht het niveau van de speler/speelster.
De hulp die het jeugdvoetbal krijgt van de vele vrijwilligers is hierbij onmisbaar. De vereniging maakt
ondanks deze vrijwillige hulp ook kosten. Denk hierbij aan: betaalde jeugdselectie trainers, kleding
voor de jeugd (spelers/scheidsrechters), ballen, doelen, prijzen, snoep, drinken, eten, veldverlichting,
etc. Dit geld krijgt de vereniging in grote lijnen door het innen van contributie, het ontvangen van
sponsorgeld, de omzet van de kantine en de organisatie van geld opbrengende activiteiten zoals de
jeugdveiling en bijbehorende loterij.
Helaas konden we dit jaar, en wellicht kunnen we volgend jaar, de jeugdveiling niet organiseren. Dit
is niet uit onwil van de vereniging, maar het gevolg van de richtlijnen die horen bij het Corona virus.
Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een alternatief. Een alternatieve manier om de vele mensen
die de V.V. Limmen een warm hart toedragen bij elkaar te brengen en te bewegen om geld voor het
jeugdvoetbal te geven in ruil voor iets lekkers, ludieks, leuks of noem maar op. Wij gaan een bingo
organiseren. Deze online bingo zal plaatsvinden op 27-12-2020 om 19.00 uur.
Via www.vvlimmenjeugdveiling.nl kunt u vanaf uw huisadres meedoen. Bent u niet in de gelegenheid
live mee te bingoën? Geen paniek, alles wordt online bijgehouden, dus een eventuele prijs die op uw
bingolot valt, wordt gewoon uitgekeerd.

LIVE BINGO

27/1
2

De prijs voor een bingokaart is € 15,-. Voor dit bedrag speelt u 5 rondes bingo mee, en ook voor de
live loterij van 4 rondes. U kunt dus maar liefst 9 keer in de prijzen vallen voor slechts € 15,-.
Hoe werkt het? U scant de QR-code op de voorkant van deze flyer en vult uw gegevens in.
U kunt ook uw bingo kaarten aanschaffen via onze website www.vvlimmenjeugdveiling.nl.
Reken uw bingokaart(en) af en u ontvangt uw bingokaart(en) in uw mailbox. Print deze 5 keer uit en
zorg dat u met uw bingokaart(en) klaar zit op 27-12-2020 om 19.00 uur op de site
www.vvlimmenjeugdveiling.nl.
Na elke bingo ronde wordt er een live loterij* gehouden tussen alle deelnemende bingokaarten.
Hierbij zijn prijzen te winnen die dezelfde avond nog bij u thuis worden afgeleverd. Denk aan een
warme bittergarnituur of een borrelpakket. Of misschien wint u een thuisoptreden van 20 minuten
van Europees kampioen accordeon spelen Daan de Groot!
Er worden 4 rondes live loterij gespeeld. Ook worden in de loterij dinerbonnen verloot en andere
geweldige prijzen. De live prijzen worden direct op onze livestream getrokken. De andere gevallen
prijzen kunt u later op onze website bekijken.
*Deze live prijzen zijn echter alleen voor inwoners van Limmen. Wij redden het niet om de bitterballen warm in
Maastricht te krijgen.
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Wij weten natuurlijk dat niet alleen de V.V. Limmen, maar ook enkele plaatselijke ondernemers
mindere tijden beleven. Aangezien de jeugdveilingcommissie ieder jaar een beroep kan doen op
deze ondernemers, om sponsoring of een bijdrage, willen wij hen nu steunen door een groot aantal
van de prijzen bij hen in te kopen. Ook worden er prijzen ter beschikking gesteld door onze andere
jaarlijkse sponsors die wij eveneens bij deze willen bedanken voor hun bijdrage. U steunt met de
aankoop van een lot dus niet alleen de V.V Limmen maar ook enkele plaatselijke ondernemers.

Voor meer informatie: www.vvlimmenjeugdveiling.nl
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Stijgen de huizenprijzen nog verder in 2021?
Wilt u weten wat uw huis waard is? Neem dan contact op met Rietveld Makelaars
072 505 14 64. Om de juiste waarde van uw huis te bepalen, willen we er alles van
weten. Hoe zijn de omgevingsgeluiden, zowel overdag al ’s nachts? Hoe is de sfeer in
huis? Wat zijn de unieke aspecten ervan? Is er groen in de buurt? Openbaar vervoer?
Scholen? Om al deze aspecten zelf te ervaren, komen we in het nieuwe jaar graag
persoonlijk een kijkje nemen. Belt u ons?
Wij wensen u gezellige feestdagen!
Erik Nieman, Rogier Haartman, Mark Admiraal, Yvonne van Dijk en Marion van Stralen

Onze
waardebepaling
is gratis

Sterk in huiswerk
De Drie Linden 1 - Limmen - 072 505 14 64 - rietveldlimmen.nl

