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Van de redactie...

De LOV is goed van start
gegaan in 2012
LIMMEN - De LOV is goed van start
gegaan in 2012! Op 12 januari 2012
werd de nieuwjaarsreceptie door
zo’n 90 ondernemers bezocht . Het
was zo gezellig dat na middernacht
de laatste bezoeker de Burgerij verliet.
De twee besturen hebben in een gezamenlijke vergadering een nieuw bestuur voorgesteld. Uiteraard mogen
de leden hun stem nog uitbrengen
over de door de beide besturen voorgedragen kandidaten. Als de eerste
voorzitter van de gefuseerde vereniging is Cees Smit voorgedragen en
werden Robert Mijnsbergen als secretaris en Jan Noordeloos als penningmeester gekandidateerd. Als gewone
leden hebben Peter Bakker en Jan de
Graaf zich beschikbaar gesteld. De
eerste taak van het nieuwe bestuur is
een vergadering uit te schrijven waarin de fusie officieel zal worden bekrachtigd. Ook zal een jaarprogramma
moeten worden gemaakt waarbij veel
aandacht zal gegeven worden aan het
ontmoeten van andere plaatselijke

ondernemers, waarbij ook het educatieve karakter belangrijk zal zijn. De
sociale media (Linkedin, Faceboek en
twitteren) is een van de eerste onderwerpen welke zullen worden behandeld. Door veel ondernemers wordt de
kracht van dit communicatie middel
zakelijk te veel onderschat. Er zal naar
gestreefd worden per jaar minimaal
vier gemeenschappelijke bijeenkomsten te organiseren en een excursie of
bedrijfsbezoek.

melden kan bij de secretaris Robert
Mijnsbergen (r.m.mijnsbergen@cja.
nl). De contributie bedraagt € 150.-per
jaar. De leden zullen door middel van
mails op de hoogte worden gehouden
van alle zaken welke van belang zijn
voor de ondernemers en er komt een
nieuwe website. Zeker nu het bedrijventerrein wellicht dit jaar zal worden
ontwikkeld is het voor een ieder van
belang dat men weet wat en wanneer
er wat gaat gebeuren.

Na de fusie hebben zich al 10 nieuwe
leden aangemeld, waardoor onze vereniging nu de grootste ondernemers
vereniging is in de gemeente Castricum met meer dan 100 leden. Nieuwe
leden zijn uiteraard welkom. Aan-

De nieuwe ondernemersvereniging
maakt thans geen deel meer uit van
de Ondernemers federatie Cal maar
zal wel blijven samenwerken met de
andere ondernemersverenigingen in
onze gemeente.
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Op vrijdag 16 maart

De jeugdveiling
van VV Limmen
Vrijdag 16 maart a.s wordt weer de
traditionele veiling ten bate van de
jeugd van de VV Limmen vanaf 20.00
uur gehouden in onze kantine aan de
Dampegheestlaan te Limmen. Binnenkort zullen de kavels aangekondigd gaan worden in de Uithaal, in de
kantine op het digitale scherm en op
de website van de VV Limmen. (We
hebben meer dan 300 kavels!!).
Via lootjes, die verkocht worden door
een deel van de jeugd van de VV Limmen, zorgen we voor extra publiciteit
en er kunnen ook nog een honderdtal leuke prijzen gewonnen worden,
waaronder een wedstrijd van Newcastle United , inclusief bootreis en
zakgeld!
Al weken voor de veiling is de veilingcommissie al druk bezig met het organiseren van de kavels. Samen met
de sponsoren, aanbieders van kavels,
veilingmeesters, kantinepersoneel en
de kopers zelf kunnen we dit grote
evenement realiseren.

Ook dit jaar hebben we weer prachtige kavels voor u. Zoals een tochtje
met een solex, of een partijtje voetgolf en na afloop varken aan het spit,
met je eigen team op kroegentocht,
een culinaire Italiaanse avond bij een
b.L-er.(bekende Limmer) thuis, Happen en stappen op en langs diverse
sfeervolle plekken in de buurt, een
tocht met drank en hapjes door de
grachten van Amsterdam, een filmavond met films uit de oude doos,
maar wel met verse hapjes, taarten,..
enz.., enz,.. Mede door de inkomsten
uit de veiling ziet ons complex Dampegheest er pico bello uit, met pas
weer 7 nieuwe kleedkamers en zijn de
contributies niet al te hoog.
Dus ga vanaf heden sparen, kom op
16 maart naar de kantine en probeer
een paar van die prachtige kavels te
bemachtigen. Iedereen is welkom,
dus kom een gokje wagen!

Hij ligt weer bij u op de mat... de CARNAVALS-editie, de allereerste LOV-Krant
van het jaar 2012. Op het moment dat deze krant gemaakt werd was het meest
getwitterde woord natuurlijk ‘Elfstedentocht’. Gaat ‘ie’ door of niet... We zijn
benieuwd en wachten in spanning af... In Limmen staan er ‘belangrijkere’
dingen op stapel: Carnaval! U vindt in deze krant het volledige programma.
En u weet: heeft u ideeën, leuke wetenswaardigheden of een mooi vehaal?
Klim achter de computer, i-phone, i-pad of blackberry en mail ons op:
redactie@lovkrant.nl.

Vida treed op in
Café de Lantaarn
Tijdens het carnavals weekend van
zondag 19 februari treedt het muzikale duo “Vida” op. “Vida” is het
Spaanse woord voor leven. Het leven
van Hester en Marco staat geheel in
het teken van muziek.

een frisse, zomerse uitstraling met
veel dansbaar top-40-repertoire. Vida
speelt op 19 februari van 18.00 uur tot
22.00 uur. Entree gratis.

Na jarenlang als frontmensen te
hebben opgetreden in de populaire
Noord-Hollandse band Flair gaan ze
beide solo verder. Het repertoire is
divers en uniek, het Nederlandstalige
lied is natuurlijk vertegenwoordigd.
De muziek, live gezongen, heeft door
de interpretatie van Hester en Marco

‘Glazen huis’ Limmen brengt ruim € 4000,- op!
Een goed gevulde zaal was, vrijdagavond 23 december, getuige van de
spontane actie, opgezet door Toon
en Georgina Könst van de Burgerij
in Limmen. Zij lieten zich inspireren
door 3FM Serious Request die in samenwerking met het Rode kruis dit
jaar aandacht vroeg voor moeders
in getroffen oorlogsgebieden. Door
de mooi opgemaakte en gedrukte
posters wist iedereen de weg naar de
Burgerij te vinden.
De Limmer coverband ‘The Garlicks’
en DJ Harold van ‘Event4all’, brachten
geheel belangeloos de stemming er
bij jong en oud al vroeg in. De drank
vloeide voor het goede doel rijkelijk,
het toilet werd vaker dan normaal bezocht en op een lijst van speciaal voor
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deze avond geselecteerde verzoeknummers van de band werden mooie
bedragen geboden. Alle inkomsten
hebben bijgedragen aan een mooi
eindresultaat.
De actie heeft in totaal het prachtige
bedrag van € 4049,- opgebracht. “Het
was ouderwets gezellig en super om
te doen”, aldus Toon en Georgina die
aangeven dat er volgend jaar weer een
‘glazen huis’ in Limmen staat.
Deze actie is mede mogelijk gemaakt

13-07-2006

door: The Garlicks, Studio Welgraven, Event4all, Drukkerij Reproform,
alle medewerkers van De Burgerij.

19:56:53

Win het pakket ‘Gewicht op
maat lang’ en een NEI-sessie!

Het is constant in het nieuws, de
mensen worden dikker, de helft van
de Nederlandse bevolking is te dik.
Zorg dat je er om 20:00 uur bent wat Bij de mannen geldt dit voor zestig
wie als eerst komt wie als eerst …
procent, bij de vrouwen is de 44 procent.
In maart 2012 bestaat ‘Gewicht op
maat’ al weer drie jaar. Sinds 1 jabedrijvengroep_limmen.indd
1
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Rubine Red Uen een 3-jarig bestaan hoort
natuurlijk een feestelijke actie!
‘Gewicht op maat’ geeft 1x het pakket ‘Gewicht op maat lang’ weg, t.w.v.
€ 290,- waarbij een NEI-sessie t.w.v.
€ 75,- inbegrepen is! Als u raadt wie
de nieuwe huisstijl heeft ontworpen,

maakt u kans op deze intensieve begeleiding!

wichtsconsulent verwijst diabetici
bijvoorbeeld door naar de diëtist)

Wat moet u doen?
De winnaar krijgt persoonlijk bericht
• raad wie mijn nieuwe huisstijl heeft en de uitslag wordt vanaf maandag
ontworpen (Tip: ga naar de website 5 maart bekend gemaakt op www.
www.gewichtopmaat.nu, en klik op gewichtopmaat.nu. U adresgegevens
‘nieuws’);
worden vertrouwelijk behandeld, u
13-07-2006
19:56:53
• stuur uw antwoord voor donderdag
zult niet in het cliëntenbestand wor13-07-2006
19:56:53
1 maart naar
info@gewichtopmaat.
den opgenomen, tenzij u aangeeft
13-07-2006
nu; 19:56:53
meer informatie te willen ontvangen.
• vermeld in uw e-mail uw naam,
adresgegevens, gewicht, lengte en
telefoonnummer.
Voorwaarden:
• familieleden en vrienden zijn uitgesloten van deelname;
• u dient gezond te zijn (een ge-
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Schade?
Voor kwaliteitsherstel
belt u...
Autoschadebedrijf Kleverlaan bv: 072 505 75 10

KLEVERLAAN.NL AUTOSCHADEHERSTEL
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

Voor een uitgebreid assortiment

carnavalsartikelen
varierend van pakken
snorren tot serpentine
en confettie!

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

Telefoon 072 - 505 30 09

UW INTERIEURSPECIALIST
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RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-17-51
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Kits Oonlie is een fris, huiselijk en
kleinschalig kinderdagverblijf en is
sinds 2006 ISO/HKZ gecertiﬁceerd.

| Kits Oonlie heeft meerdere vestigingen in Alkmaar, Limmen en Heiloo | www.kits-oonlie.nl |
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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 Sam Louwe “Baby’s van de maand” geworden. Voor de “Baby van de maand”
stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan de winnaar
op vertoon van deze krant in ontvangst nemen in de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen.
Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Laura Meijland, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden
geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.

Sam Louwe
– Geboren op 25 december 2011 –
Zoon van Pieter en Sylvia Louwe

De r ub r i e k Li m m e r Kro o st
is powe red by

Noud Kaandorp

Mylan Vos

Sanne Reijnders

– Geboren op 4 november 2011 –

– Geboren op 29 december 2011 –

– Geboren op 7 november 2011 –

Zoon van Wendy Molenaar en Joey Vos

Zoon Bart Kaandorp Linda Reijnders

dochter van Jeroen Reijnders en Jolien Hollander

Kinderopvang Kits Oonlie
KINDERDAGVERBLIJF LIMMEN - Ons
kinderdagverblijf in Limmen is een
prettige plek voor zowel kinderen als
werknemers. Dit is met name te zien
aan de kleine, sfeervolle, huiselijke
locatie waarbij, naast het bieden van
warmte en veiligheid, de kinderen
spelenderwijs gestimuleerd worden
in hun ontwikkeling. De kinderen
krijgen voldoende ruimte om zich
op hun eigen manier en hun eigen
tempo te ontwikkelen.
De vestiging in Limmen bestaat uit
twee groepen, namelijk een babygroep en een peutergroep. Zowel bij
de babygroep als bij de peutergroep
is een aparte slaapkamer zodat de
kinderen op de groep de rust geboden wordt die zij nodig hebben. Kin-

deropvang Kits Oonlie werkt met het
open deuren beleid. Dit is een beleid
waarbij zowel de peuters als de baby’s
bij elkaar kunnen komen spelen op
de groep. Op deze manier leren de
peuters met de baby’s omgaan en de
baby’s wennen aan de peuters, dit
stimuleert onder andere de sociale
ontwikkeling van de kinderen. Beide
groepen zijn afgelopen jaar, samen
met de hulp van ouders en medewerkers, opgefrist met nieuwe kleuren en
meubilair!
Activiteiten
De groepen zijn zo ingericht dat
de kinderen gedurende de dag voldoende uitdaging hebben, maar ook
keus hebben in verschillende spelmaterialen. Op de babygroep wordt
zoveel mogelijk het ritme van thuis
overgenomen, wat voor rust zorgt bij
de kinderen. Op verschillende manieren worden de baby’s gestimuleerd
in hun ontwikkeling. Een voorbeeld
hiervan is het stimuleren van de grove
motoriek door middel van het rollen
van een bal. De eerste paar keren observeert het kind, maar vervolgens
zal hij of zij de bal terug rollen. Op

Geef je op voor de Playbackshow...

Steun Pink Ribbon!

Wij (Manon Dekker en Arja Olling)
zijn 2 meiden uit Limmen en organiseren een playbackshow voor het
goede doel namelijk Pink Ribbon.
Hiermee willen we Pink Ribbon weer
in een goed daglicht zetten en weer
goed onder de aandacht brengen. Dus
vind jij het leuk om een optreden te
geven, of om leuke optredens te be-

kijken, of heb je gewoon zin in een
gezellige avond kom dan naar onze
playbackshow! De gehele opbrengst
gaat naar Pink Ribbon!

de peutergroep wordt gewerkt met
het VVE-programma Puk & Ko. Het
programma Puk & Ko stimuleert de
brede ontwikkeling van de peuters.
De eerste stappen op het gebeid van
taal, rekenen en sociale vaardigheden
komen allemaal aan bod. Puk & Ko
biedt structuur in het dagritme, maar
daarnaast is er voldoende tijd voor
andere leuke activiteiten en wordt er
natuurlijk aandacht besteed aan het
sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval
en, niet te vergeten, de verjaardagen
van de kinderen! In de zomer zijn wij
veel buiten te vinden waarbij ook
weer leuke activiteiten worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld fijn spelen
in de zandbak of spelletjes met water.
Centrale administratie
Wij zouden het leuk vinden als u een
keertje komt kijken op onze vestiging!
U kunt contact opnemen met de Centrale administratie voor het maken
van een afspraak op telefoonnummer
072–5323578. Voor meer informatie
kunt u ook terecht op de website van
Kits Oonlie; www.kits-oonlie.nl.
Miranda Noyen, Pedagogisch medewerker, Kinderopvang Kits Oonlie Limmen

Playbackshow
14 April 2012

in De Burgerij te Limmen

Meld je nu aan om mee te doen.
Stuur voor 29 februari een mail met je naam en
act naar: playbackshow2012@gmail.com
Deelname vanaf 16 jaar

Peutergym van 2 tot 4 jaar
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar
is
er
elke
maandagochtend
(niet tijdens schoolvakanties) in
de SINT MAARTENSCHOOL (ingang
naast de kerk, kleuteringang) van
10.30-11.30 uur peutergym.
Uw kind kan dan lekker springen, balanceren, hangen, rollen, trampoline
springen en klimmen en klauteren op

allerlei toestellen onder begeleiding
van een opgeleide docente. Een les
begint en eindigt altijd met een spelletje. Tijdens het gymmen wordt er
gebruik gemaakt van muziek om uw
peuter uit te dagen om te bewegen
op muziek. Nieuwsgierig geworden??
Kom gerust een keertje langs om te
kijken. De eerste 2 lessen mag uw
kind gratis meedoen.

Andere sporten bij TIOS:
turnen, jongensgym, jazzdance, breakdance, bodyfit/shape dames, zumba.
Voor meer informatie kunt u kijken
op onze website www.tioslimmen.nl.
Of neem contact op met onze ledenadministratie: Ageeth Mous, ledenadministratie@tioslimmen.nl

Catering de Burgerij:

De totaaloplossing voor
een geslaagde party!
LIMMEN - Sinds kort kunt u uw cateringwensen online bestellen via
www.cateringlimmen.nl. Via deze
site krijgt u een indruk wat er allemaal mogelijk is bij Catering de Burgerij. Binnenkort kunt u ook direct
via de site bestellen, maar uiteraard
kunt u ook eerst een vrijblijvende afspraak met ons maken om uw wensen door te spreken.
U kunt bij ons terecht voor een schaal
met warme- of koude hapjes. Heerlijke mediteraanse hapjes. Een salade of
een compleet verzorgd buffet warm
en/of koud, een overheerlijk dessert.
Maar ook voor uw zakelijke lunch
kunnen wij de soep en belegde broodjes verzorgen. Hebt u geen zin om

boodschappen te doen voor uw feest?
Geen probleem! Wij verzorgen ook de
drank voor u. Van koffie/thee tot het
volledige drankenpakket.
Niet alleen het eten en drinken zelf
kunt u aan Catering de Burgerij overlaten. Ook de mensen die het verzorgen, statafels, terrastafels en stoelen,
de (verwarmde) tent en de achtergrondmuziek. En niet te vergeten: de
borden en bestek. Lekker makkelijk:
wij doen de afwas voor u!
Kortom: wij kunnen elk gewenst evenement voor u verzorgen! Kijk voor
meer informatie op www.cateringlimmen.nl. U kunt ons natuurlijk ook
telefonisch bereiken via 072-5051519.

Elvis sensatie Lee Jackson
uit de UK in
Rock Around De Burgerij
Op 17 maart gaat de dansvloer vol
in de Burgerij te Limmen. Die avond
komt de Elvis sensatie, Lee Jackson,
uit Engeland met zijn eigen band,
The London Hayriders. Een avond genieten van de muziek uit de gouden
tijden van de Rock and Roll.
Verwacht dus geen te dikke Elvis
in een wit pak, maar de jonge Elvis, beter bekend als de Gold Jacket Elvis en zelfs de G.I. Army Elvis
komt optreden. Voor de niet kenners, dat is de tijd dat Elvis in het
leger diende in Duitsland. Met hits
als GI Blues, Wooden Heart, Rock a
hula Baby, It’s now or never, Devil
in disguise en Viva las Vegas. De
organisatie is zeer trots u deze act
te kunnen presenteren. Als echte
liefhebber mag u dit spetterende
optreden niet missen. Voor de
echte fans zal er een stand aanwezig zijn van de Elvis For Everyone fanclub. De avond wordt
compleet met een geweldige Elvis
DJ. Vergeet vooral de dansschoenen en de petticoat niet, want
stilstaan is er deze avond niet bij.

De kaarten kosten € 15,00 p.st.
in de voorverkoop en aan de
deur € 17,50 p.st. Verdere informatie vind u op de sites www.
srrpartytime.nl en www.deburgerijlimmen.nl. Telefonische inlichtingen
en kaarten bestellen kan op telefoonnummer 075-7112820 of 06-51291959.
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Oproep
aan Limmer
Kunstenaars!
Als straks eind april de
bloemendagen weer worden
georganiseerd, willen wij van de
werkgroep Kunst inde Etalage als
vanouds de etalages weer opfleuren
met kunstwerken.
Wij roepen Limmer kunstenaars
op, als ze het leuk vinden, hun
werken aan een groot publiek te
laten zien, zich uiterlijk 15 maart a.s.
aan te melden bij Alice Castelein,
tel. 5054013 of Ria Pijnappel, tel.
5051256. Ook nieuwe deelnemers,
alsmede degenen die tevens
meedoen aan de kunstfietsroute,
zijn van harte welkom.

JANUARI 2012

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

nd
Informeer vrijblijve en
raties
naar wanddeco
ieken
decoratieve techn

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

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

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

studio

welgraven.nl

Heeft u onze nieuwste huishoudfolder
niet ontvangen? Kijk op

www.stuifbergen.eu
om deze en andere folders
door te bladeren

Hebt u iets te vieren?
Bij u thuis?
Op het bedrijf?
Op locatie?

www.stuifbergen.eu

Catering Limmen
verzorgt het voor u!

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

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

Kijk voor meer informatie op

www.cateringlimmen.nl
)VOIRH-RWXEPPEXIYV
7)-KIVIKMWXVIIVH

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

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

Tulpen
Ze zijn er weer!
Nu
Nu ook
oo
ok
k Tulpenboeketten!
Tulpe
ullp
u
pe
enb
nboe
oeke
kett
ttten
n!
Vanaf 0,50 cent

Komt u gezellig
Kom
e
even kijken?
Hogeweg 142
Limmen of 146

tDWFOHBTtLPFMJOHtEBLCFEFLLJOH
tXBUFSt[JOLXFSLFOtTBOJUBJS
XXXEJCPMJNNFOOM

072- 505 27 24
Schipperslaan 3
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen
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Gezellige drukte voor
carnavalsvereniging ‘de Uylenspieghels’

Het zijn drukke tijden voor Prins Tyl XIII en zijn raad. Afgelopen weken was er de kinderdag voor de basisscholen en de vele bezoekjes met de fruitmandjes in Gorteldonk. Tussendoor gaat Prins
Tyl XIII met een raadslid ook nog op kraamvisite bij de kinderen die binnen de carnavalsperiode worden geboren. Daarbij de vele voorbereidingen voor allerlei activiteiten, zoals het bouwen
van de karren, betekent dat er veel gedaan moet worden door de mannen en vrouwen van de raad.
45+ avond
Zaterdag 11 februari is het weer zover, de 45+ avond! Deze avond hebben we als thema “Amsterdamse
avond”. Om 20:00 uur opent de
Burgerij zijn deuren om iedereen
mee te nemen in een avond vol verrassingen. Er zijn diverse gastoptredens, wie dit zijn houden we nog
even geheim...
Burgermeester Mans zal ook aanwezig zijn in de Burgerij om de officiele

en kunnen we ervoor zorgen dat het
een spetterend carnavalsweekeinde
wordt voor jong en oud en voor de
inwoners van de Cameren. Aan de
flessenactie zat ook een prijsvraag
vast. U kon op het formulier aangeven hoeveel u dacht dat de opbrengst van deze actie zou zijn. De
totale opbrengst is uiteindelijk €
1655,- geworden!! Wij feliciteren de
winnaars (want ja het zijn er zelfs 2!)
met hun prijs en wensen hun veel

sleuteloverdracht te doen. Hiermee
wordt het carnavalsseizoen in Gorteldonk officieel geopend!!! De
cheque van € 111,11 zal op deze avond
worden overhandigd aan een van de
geselecteerde doelen, ook dit blijft
nog even een verrassing... Kortom,

(eet) plezier toe op 12 februari.

dit feest mag u niet missen, kom allen gezellig langs, de toegang voor
deze avond is geheel gratis!!
Flessenactie
Op 7 januari waren ze daar dan...
de Raadsleden van carnavalsvereniging de “Uylenspieghels”. Al vroeg
in de ochtend gingen zij op pad en
reden zij met de kar door Leutminnend Limmen om de lege flessen
op te halen.. En wat hebben er weer
veel mensen gehoor gegeven aan
onze oproep om de legge flessen en
de lege kratten aan de weg te zetten
en zo te doneren aan onze carnavalsvereniging! Wij willen iedereen
hier enorm voor bedanken, want
met deze opbrengst kunnen we
weer veel goede daden verrichten

Het carnavalsweekeinde
Vrijdag 17 februari is het kindercarnaval!! Om kwart voor negen
worden de groepen 1 t/m3 van de
Pax Christi, het Kleurenorkest en

de SintMaarten school opgehaald.
Clown Coco Christal zal de kinderen verrassen en vermaken met zijn
optreden, onder het genot van een
glaasje limonade met wat lekkers
erbij. Daarna is het de beurt aan de
groepen 4 en 5. Deze spelen het spel
“Ren je Rot” onder begeleiding van
Monique de Jonge. Zij krijgt hierbij ook nog de hilarische hulp van
clown Coco. Wie de meeste vragen
goed beantwoordt is de winnaar!
‘s Middags is er voor de bovenbouw
een Playbackshow. Diverse acts
zullen met elkaar strijden om de
hoofdprijs, wat altijd weer erg spannend is! De winnaar mag zijn/haar
act nogmaals ten gehore brengen
tijdens ons bezoek aan Camerdonk

op maandag 20 februari waar de
Uylenspieghels ‘s middags bingo

te lopen in de optocht. Rond kwart
voor 3 zullen de kinderkarren voorrijden bij de Burgerij om hier het
feest voort te zetten!
Alle kinderen die hebben meegedaan zullen hier hun medaille ontvangen als dank voor hun inzet.
Zorg dat u klaarstaat om uw kind
op te halen!!
In de Burgerij gaat het feest nog
verder onder begeleiding van de
muziek van Patrick Bouquet en

‘s avonds: HOUSEFREAKERZ
19 februari is er voor de jongeren
een House freakerz avond!! Vanaf
20:30 uur kan iedereen los gaan op
de beats van DJ Juicy Jugs en Rick
Beers. welke tot 01:00 uur het dak
eraf zal draaien in de Burgerij! De
toegang voor deze avond is € 3,50.

Event4All. De Uylenspieghels wensen iedereen alvast bij deze een heel
gezellig carnavalsweekeinde toe en
hopen dat alle kinderen en ouders
er net zoveel zin in hebben als wij!!!

(bestel je 2 kaarten zijn de kosten
€ 5,-) Kaarten zijn in de voorverkoop
te verkrijgen bij Gall & Gall. Uiteraard kan je ook gewoon op de avond
zelf kaarten kopen bij de kassa.

P.S. Houdt u onze website ook in de
gaten voor informatie: www.uylenspieghels.nl

spelen met de bewoners. Foto’s van
deze geweldige kinderdag kunt u later terugzien op onze website www.
uylenspieghels.nl en op onze FaceBook pagina.
Zaterdag 18 februari 2012: FOUTE
AVOND
Om 21:00 uur ’s avonds begint deze
geweldige feestavond. Ook dit jaar

zal de band Back 4 More zijn intrede
doen en er weer voor zorgen dat dit
een knallend feest wordt! De naam
zegt het al, het is de foute avond,
preken en
dus laat uw fantasie spreken
verras ons met een heerlijke
foute outfit!! (uiteraardd geldt
erkleed
hier ook weer dat verkleed
gaan niet verplicht is!!)
12: DE
Zondag 19 februari 2012:
OPTOCHT
Vanaf 13:00 uur staan de kinderkarren klaar bij de Vuurbaak. Uw kind (vanaf 4 jaar)
erkarkan op één van de kinderkaregeleiren meerijden onder begeleiligers.
ding van onze vrijwilligers.
ren is
Voor de grotere kinderen
m mee
er de mogelijkheid om

Wij willen
wi
u er nog op attent maken dat we
zaterdag 18 februari van 11.00 uur tot 14.00 uur
zaterd
Albert Heijn aanwezig zullen zijn in verbij A
band met de BOUWSTENENACTIE van AH.
Deze middagen gaan wij kinderen schminken
terwijl u uw boodschappen in huis haalt. Uiterterwi
hopen wij op deze manier veel
aard h
el
stemmen van u te mogen ontvan-stem
gen vvoor de financiele ondersteuning van onze vereniging!!
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Overheerlijk bier
uit ons
eigen Limmen...

Welke types bier brouwen jullie? Is dit ook nog
seizoen afhankelijk?
We hebben drie bieren het hele jaar rond nl. “Antje
van Gerrebrandje”, “Skoftig” en “Zware Hufter”.
Daarnaast hebben wij vier seizoenbieren, t.w.:
“Herfst Bock”, “Lente Bock”, “Zomer Skarrel” en
uiteraard een echt winterbier genaamd “Winter
Wit”. Deze laatste hebben we afgelopen jaar niet

Is er nog en ultieme wens bij jullie aanwezig?
Zoals eerder gezegd: Een heus proeﬂokaal in Limmen.
Terwijl we genoten hebben van prima kofﬁe, zittend op een echte Thonet caféstoel, te midden van
ﬂessen “Antje van Gerrebrandje”, “Skoﬁtg”en
“Zware Hufter”, die bij een aangename temperatuur van rond de 20 graden staan nagisten op de
ﬂes, ga ik terug de vrieskou in met in mijn jaszak
enkele ﬂessen om te proeven. Vol impressies en
heel veel wijzer geworden over bier en de brouwprocessen, de hop en de kruiden, de gist en de caramel. Brouwerij “Dampegheest”, heerlijke bieren
van eigen bodem.

Wat is de huidige capaciteit van de brouwerij?
800 Liter per brouwsel. We kunnen 2x op een dag
brouwen, zodat we in 1 keer 1600 liter bier hebben van
één soort.

Ook de ﬂessen zijn voorzien van zeer originele namen en kleurige etiketten. Wie heeft dit bedacht en
ontworpen?
De namen zijn door onszelf bedacht. De etiketten zijn
ontworpen en getekend door Alex Stuifbergen, alom
bekend in Limmen en ver daar buiten. We zijn hier
heel blij mee en krijgen heel veel goede reacties op de
nieuwe etiketten.

Zullen we daar dan in de volgende LOV krant op terugkomen met meer details?
Dat is prima, dan kunnen we ook de naam onthullen.
Het wordt in ieder geval een heel mooi bier dat past bij
de tijd van het jaar, het voorjaar met zingende vogels,
bloeiende weiden en bollenvelden. We gaan er een gezellig feest van maken en hebben goede verwachtingen van dit bier.

Is het mogelijk de brouwerij te bezoeken en een
rondleiding met proeverij te hebben?
Natuurlijk is het altijd mogelijk om met groepen de
brouwerij te bezoeken en onze bieren te proeven. Wij
spreken graag en veel over ons mooie vak en daarbij
uiteraard genietend van een goed glas. Alle gegevens
staan vermeld op onze website: www.brouwerijdampegheest.nl

Bier is heel lang houdbaar mits koel en donker bewaard. Hebben jullie nog andere goede bewaartips?
Speciaalbier wordt niet op 5 graden Celsius gedronken, maar op keldertemperatuur, d.w.z. 8 tot 10
graden C. Bij deze temperatuur komen er veel meer
smaakstoffen vrij en proef je meer van de aroma van
het bier. Uiteraard mag een goed en schoon glas niet
ontbreken.

Wat zijn de specialiteiten van de vennoten Kees, Rinus en Herman?
Herman is uiteraard brouwer maar vooral ook onze

Staat een heus proeﬂokaal dat op vaste tijden geopend is nog op jullie wensenlijst?
Ja, dat is zeker nog een wens van ons. Een proeﬂokaal

Inh.
75 cl

“Antje van Gerrebrandje” van Brouwerij
Dampegheest uit Limmen is een lichtvolmondig fris bier met karakter.
Met uitsluitend natuurlijke
ingrediënten voor een
gewaarborgd vol aroma
van de gerst -, tarwemout
en hopsoorten....

brouwerijdampegheest.nl

Schenktemperatuur
8 -12 ˚C
Traditioneel
ongefilterd bier met
nagisting op de fles.

Inh.
75 cl
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Jullie introduceren ook regelmatig een nieuw bier.
Op 15 april a.s., is de introductie van een nieuw bier.
We verklappen nog niet alles, maar waar en op welk
tijdstip vindt dat plaats?
In “De Burgerij”, zondagmiddag 15 april 15.00 uur.

Tenminste houdbaar tot:

Jullie hebben naar mijn mening een ijzersterk beeldmerk. Is dit een eigen idee of ontwerp?
Het idee om huize “Dampegheest” als ons logo te gebruiken is van onszelf. Het beeldmerk is verder uitgewerkt door Arrow Graphics in Uitgeest.

2012 2013 2014

Kees G. Kroone

Alc.
6% vol

“Bockbier” van Brouwerij Dampegheest
uit Limmen is een volmondig
bovengistend donker bier
met verassend karakter.
Met uitsluitend natuurlijke
ingrediënten voor een
gewaarborgd vol aroma
van de gerst -, tarwemout
en hopsoorten....

Schenktemperatuur
8 -12 ˚C

brouwerijdampegheest.nl
Traditioneel
ongefilterd bier met
nagisting op de fles.

2012 2013 2014

Aangezien bier alcohol vormt, zullen jullie ongetwijfeld ook accijns moeten afdragen. Welke instantie regelt dit en int de gelden?
Dit moeten we zeker, dit wordt gedaan door de
douane. Die controleert ook de boekhouding op
inkoop van grondstoffen en verkoop van bier. Dit
moet dan weer kloppen. Zo controleren ze of we
geen illegaal brouwsel maken.

Jullie brouwen op de ﬂes, ook nog op het vat?
We vullen ook wel af op onze eigen 20 ltr. vaten, maar
die gebruiken we alleen voor ons zelf, als we met onze
bar op evenementen en bierfestivals staan. Het is wel
de bedoeling dat we in de toekomst vaten aan de horeca gaan leveren.

Betekent uitbreiding van de verkoop dan ook dat de
productie moet toenemen?
We hebben eerst de productie uitgebreid van 300 naar
800 liter per brouwsel, zodat we nu naar meer verkooppunten kunnen gaan.

Zijn er wellicht ook plannen om voor andere lokale merken te gaan brouwen?
Op dit moment niet, We hebben het nog te druk
met ons eigen bier, naast onze fulltime banen.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Zijn jullie ook lid van een beroepsorganisaties?
Ja, van het KBC dat is het klein Brouwerij Collectief.
Dit is een vereniging die de belangen voor de kleine
brouwerijen behartigt. Dus geen grote brouwerijen
als Heineken, Bavaria, Brand en Grolsch e.d., maar
gericht op kleine ambachtelijke brouwerijen Hier
kunnen we ook terecht voor vragen over het brouwen en andere zaken waar een beginnende brouwer tegen aanloopt.

Werkt brouwerij “Dampegheest”, uitsluitend met
natuurlijke grondstoffen?
Vanzelfsprekend werken wij uitsluitend met natuurlijke grondstoffen. Hierdoor is, als het iets uit de hand
gelopen is, de “kater” de volgende morgen een stuk
milder. We hebben plannen om over te gaan naar volledig biologische bieren, maar hier wordt nog aan
gewerkt. Daar moet je uiteraard ook weer de juiste
grondstoffen bij weten te vinden, ook het liefst van
eigen bodem.

Wordt het “Dampegheest” bier al in horecabedrijven getapt of geschonken?
Bij Gasterij “De Kruisberg”in de duinen nabij Heemskerk, “Wierenga ’s Eten & Drinken” op het Bakkerspleintje en “’t Eethuysje” aan de Dorpsstraat in
Castricum. Verder we zijn nog met enkele (horeca)
gelegenheden in onderhandeling.

Herman zei: ”Er ligt geen echt businessplan, we
zijn eigenlijk steeds met de toekomst bezig”. Zien
jullie een goede toekomst voor lokale/regionale
bieren?
Zeker voor de speciaal bieren. Daar kan je grenzeloos en tijdloos van genieten. Gezellig met elkaar
zitten, genieten van een mooi glas bier (elk soort in
het eigen glas is het mooiste), wellicht een goede
sigaar (in de open lucht), een goed gesprek, een
luchtig verhaal in goed gezelschap, heerlijk toch?

Gadverdamme, wat lekker..!

Wanneer begint de historie en op welk tijdstip
hebben jullie je gevestigd en laten registreren?
Kees is ongeveer 15 jaar geleden begonnen met
brouwen in de keuken. Door de (meestal) goede
resultaten zijn er meerdere mensen enthousiast
geworden en wilden wel meedoen. Toen moest al
gauw de hoeveelheid bier groter gemaakt worden,
want 10 ltr. delen met z’n drieën dat schiet niet op.
Dit ging heel voorspoedig, mede door Herman en
zijn contacten in de zuivelindustrie. We mochten
toen ook gebruik maken van een gedeelte van een
pakhuis aan de Achterweg. In 2007 hebben we ons
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bij
de douane een verzoek voor een accijns goederen
plaats ingediend en dat is ons in 2008 toegewezen.
Dus waren we ineens een volledige brouwerij.

gebrouwen omdat we het heel druk hadden met de
schaalvergroting van de brouwerij, die nu zo goed als
klaar is. Alhoewel gelet op het huidige winterweer zou
het heel goed gepast hebben (red.)

Er zijn nu een aantal verkooppunten in Limmen
(exclusief bij Gall & Gall aan de Vuurbaak) en omgeving. Worden deze in de nabije toekomst nog uitgebreid?
Hier zijn we druk mee bezig, we willen alle slijters in
de omliggende dorpen benaderen en dan de ring rond
Limmen steeds groter maken.

dat een paar middagen in de week open is met alleen speciaal bieren.

Gadverdamme, wat lekker..!

Aan de hand van ons gesprek komen vanzelf heel
wat vragen op.
Is de brouwerij een uit de hand gelopen hobby?
Dat is het zeker, het is begonnen met een klein
brouwpakket in de keuken van 10 ltr. bier.

technische man. Hij heeft geen twee rechter handen
maar een veelvoud daarvan. Van oude “afgeschreven”
ketels, pompen, leidingen, kranen e.d. maakt hij een
goed werkende brouwinstallatie. Rinus is ook brouwer en gaat over het ontwikkelen en vervolmaken,
samen met Kees, van de recepten. Ook regelt hij de
rondleidingen in de brouwerij. Kees is brouwer en doet
de verkoop, fotograﬁe en begeleidt het drukwerk. Ook
houdt hij samen met zijn zoon de website actueel.
Zijn vrouw Carla doet de ﬁnanciële en logistieke administratie.

Tenminste houdbaar tot:

In de Middeleeuwen, de tijd dat het oppervlakte water in de steden zo sterk vervuild was dat men
er niet van kon drinken, had elke stad meerdere brouwerijen. Men dronk bier in plaats van water.
Op het platteland waar de vervuiling veel minder was had men vaak stromende (duin)beken,
welputten, regenwater e.d. De tijden van vervuild water en onzuiver drinkwater zijn in ons land
gelukkig al ver achter ons. De waterkwaliteit gaat zelfs zo snel vooruit dat de zoetwatervissen
steeds groter worden. De Nederlander is nu weer bier gaan drinken en heeft vooral de laatste 10
tot 15 jaar speciaal bieren ontdekt. Zij vormen al een belangrijk marktaandeel.
Dronken wij eerst belgische bieren, de focus is de laatste jaren steeds meer gegaan naar regionale en lokale bieren van eigen bodem. Limmen kon uiteraard niet achterblijven. Er is een heuse
brouwerij genaamd “Dampegheest”, aan de Achterweg, op steenworpafstand van de plek waar
het slot “Dampegheest” van de familie du Peyrou, Heer van Limmen, heeft gestaan. Van het
landgoed is niets bewaard gebleven dan enkele prenten, en de familiehistorie, alsmede grafmonumenten in de Protestantse Kerk. De brouwerij, klein begonnen, groeit door, de vraag wordt
groter, verkooppunten nemen toe. Het bier wordt geprezen, gewaardeerd en gedronken. Tijd voor
proeverij voor de redactie, alhoewel de temperatuur, het is begin februari, niet uitnodigt tot het
drinken van bier. Dat is echter een misverstand, dat merken wij eenmaal binnen. De brouwerij
wordt vakkundig geleid door Herman Zomerdijk, Kees Koot en zijn broer Rinus Koot. Drie gedreven mannen die zich allen “Brouwmeester “ mogen noemen, vakbekwaam en gediplomeerd.
Er staan een aantal roestvast stalen tanks, er lopen idem leidingen, er is een heuse afvullijn, de
ﬂessen worden voorzien van een kroonkurk en gaan in opslag voor nagisting op de ﬂes. De etikettering geschiedt op een later tijdstip. Alle bieren zijn van zgn. hoge gisting met nagisting op
de ﬂes. Het rijpingsproces vormt natuurlijk gist in de ﬂes die ook een depot achter laat. Er staan
grote zakken gerst- en tarwemout die geschroot worden (kneuzen en malen van de graankorrel),
er is hop, gist, er zijn kruiden, allemaal natuurlijke ingrediënten. Het water is afkomstig uit de
duinen en op natuurlijke wijze door het duinzand geﬁlterd. Als Herman Zomerdijk eenmaal op de
praatstoel zit dan komt er heel veel vaktaal maar ook gedrevenheid en liefde voor het brouwers
vak naar voren. Herman is een techneut, weet alles van staal, leidingen, pompen, stoken en bewaartechnieken. Vandaag zijn Kees en Rinus Koot niet aanwezig zij wonen een vergadering van
het Klein Brouwerij Collectief bij, een belangrijke brancheorganisatie, die meer dan 70 leden telt.
Ook zij hebben een interessante website: www.kleinbrouwerijcollectief.nl Heel veel informatie
over Limmens eigen brouwerij vindt u op: www.brouwerijdampegheest.nl

Alc.
7,5% vol
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Zondag 12 februari 2012 vanaf 16.00 uur in de Vredeburg te Limmen

Duinzand bij de Jazz Session Giet it oan?
Club ‘Vredeburg’
Op 12 februari 2012 treedt tijdens
de maandelijkse sessie van Jazzclub
Limmen in cultureel centrum Vredeburg voor het eerst in het openbaar
op het kwintet ‘Duinzand’, samen
met zangeres Ellen Gosselink.

Op Koninginnedag 2010, tijdens de
oergezellige jaarlijkse muzikale instuif bij Fred en Ineke Timmer te Limmen, speelde Hans Gosselink op zijn
synthesizer ‘Lover Man’. Jan Moerbeek (cornet, bugel) was daarvan
zozeer onder de indruk, dat hij Hans
heeft gevraagd om samen iets op te
zetten. De formatie Rumble was juist
ontbonden, zodat Rogier Verbeem
(basgitaar en gitaar) en Jannes Engel
(drums) beschikbaar waren. Via hen
maakte Andrea Milano (saxen, fluit)
zijn entree. Omdat Andrea alles ‘op
gehoor’ speelt – en hoe! – heeft hij een

Via info@bloemendagenlimmen.nl
zijn tot nu toe nog niet voldoende
aanmeldingen binnen gekomen voor
de aankomende Bloemendagen. Het
minimum aantal van 25 mozaïeken
hebben we bijna gehaald. We kunnen ons goed voorstellen dat door
de feestdagen en de huidige temperaturen u er nog niet mee bezig bent
geweest maar wij willen graag een
inschatting maken van wat we kunnen verwachten.

grote inbreng bij de repertoirekeuze.
Nummers als ‘Sugar’ en ‘Wayning
Moments’ zijn door hem voorgesteld.
Ellen Gosselink (vocals) heeft evenveel
gevoel voor nummers uit het swingals uit het bossarepertoire. Ook songs
van Stevie Wonder en Bacharach gaat
zij niet uit de weg! De band streeft
naar een uitgebalanceerde ‘sound’ en
stelt sfeer boven virtuositeit. Met zijn
zessen hopen de leden van ‘Duinzand’
niet alleen met de naam van de groep
een vakantieachtig ontspannen gevoel op te wekken.

Dit jaar wordt een extra feestelijk
jaar omdat we al 60 jaar bestaan. We
hebben voor de organisatie van dit
grootse festijn een onderscheiding
ontvangen van de Gemeente Castricum in de vorm van een waarderingsspeld. Graag willen we dit feest nog
jaren doorzetten maar dan hebben we
wel uw hulp nodig! Mocht u vergeten
zijn in te schrijven doe dit dan snel en
zeker voor 18 februari. Een mailtje met
daarin de naam van de prikploeg, telefoonnummer en soort mozaïek is al
voldoende.

NB: de komende sessiedata: 12 februari, 11 maart, 15 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:
timmer.limmen@worldonline.nl

Burgemeester start Nationaal
Voorleesontbijt bij Eigen Wijs
Van 18 tot en met 28 januari vonden
de Nationale Voorleesdagen plaats.
De vestigingen van Forte Kinderopvang spelen hier met allerlei activiteiten op in. Burgemeester Mans gaf
het startsein voor de Voorleesdagen
bij kinderdagverblijf Eigen Wijs in
Limmen, waar hij kwam ontbijten
en voorlezen. Dat de burgemeester
goed kan voorlezen is wel duidelijk:
de kinderen konden er geen genoeg
van krijgen!

kinderen weg en liepen ze naar hem
toe: op schoot, of even tegen de burgemeester aanhangen om de plaatjes
te bekijken. Het verhaal was veel te
snel alweer afgelopen! De burgemeester was echter niet voor 1 boek te vangen, want er werden daarna nog wel
vijf boeken voorgelezen. Nadat alle
broodjes op waren en alle boekjes
uitgelezen, zwaaiden de kinderen de
burgemeester voor het raam uit.
Het was een zeer gezellige start van de

Nationale Voorleesdagen. Veel speelactiviteiten op de kinderdagverblijven
en peuterspeelzalen van Forte stonden tijdens de Nationale Voorleesdagen in het teken van de dieren die in
het boek “Mama kwijt” voorkomen.
De Nationale Voorleesdagen hebben
als doel het voorlezen aan kinderen te
bevorderen. Voorlezen aan kinderen
is belangrijk: het prikkelt de fantasie,
ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt
veel plezier!

Het Nationale Voorleesontbijt ging
bij Forte Kinderopvang in Limmen
van start met een overheerlijk ontbijtbuffet. De burgemeester en alle
kinderen van Eigen Wijs genoten hier
zichtbaar van. Na het ontbijt ging de
burgemeester zitten in de grote voorleesstoel en deed zijn ambstketen
om: tenslotte was dit een plechtig
moment. Het was tijd voor het lezen
van het prentenboek van het jaar 2012
“Mama kwijt”. Dit boek gaat over een
klein uiltje die zijn mama kwijt raakt
en door verschillende dieren geholpen
wordt om zijn mama terug te vinden.
Naast de burgemeester stond een
vertelkast waarin de tekeningen van
het boek voorkwamen. Zo konden
de kinderen de tekeningen goed zien.
Maar al snel viel de schroom bij de

Pax Christischool
twee speeltoestellen rijker!!
Het coöperatiefonds van de Rabobank ondersteunt allerlei projecten.
De Pax Christi school uit Limmen
heeft ook financiële ondersteuning
gekregen.
Het gaat om een bijdrage van maar
liefst € 2750,- euro. Zij gaan hiervoor twee speeltoestellen kopen. Een
4-persoons wip voor de kinderen van
de onderbouw en een korfbalpaal
hoog/laag voor de kinderen van de
midden- en bovenbouw. Op maandag
12 december werd een cheque uitgereikt tijdens een bijeenkomst van de
Rabobank in de prachtig versierde
abdij-winkel in Egmond-Binnen. U
begrijpt dat het team en de kinderen
van de Pax Christischool hier ontzettend blij mee zijn!

Extra’s
Natuurlijk zijn de mozaïeken de basis
van de Bloemendagen maar omdat
we dit jaar 60 jaar bestaan gaan we
wat extra’s doen voor de inwoners en
de bezoekers. Hierdoor zal het nog
aantrekkelijker worden om Limmen
met een bezoek te vereren.
Landbouwshow in park
Dit jaar zullen we in het park aan de
Vuurbaak een tentoonstelling houden van oude tractoren/landbouwwerktuigen/motoren en brommers.
Hiervoor kunnen wij ook nog aanmeldingen gebruiken. U kunt zich aanmelden via: bloemendagen60jaar@
ziggo.nl Vermeld hierbij uw naam,
wat u beschikbaar stelt en uw telefoonnummer. Er zal die dag ook cate-

ring aanwezig zijn, iets leuks voor de
kinderen en we zijn nog bezig met het
organiseren van andere activiteiten.
Historische tentoonstelling in de
Burgerij
Er zal een prachtige tentoonstelling te
zien zijn waarin 60 jaar historie tentoongesteld wordt door middel van
foto’s, films, dia’s, posters en ander
verzameld materiaal. Dit zal plaatsvinden in de Burgerij, mis het niet!
Dit wordt mede tot stand gebracht
in samenwerking met Stichting Oud
Limmen.
Leuke herinnering
Alle volwassen prikploegen zullen dit
jaar, naast een overheerlijke taart, een
aandenken van ons krijgen. U moet
hier te zijner tijd wel even aan meewerken maar het is zeker de moeite
waard. Wat het is blijft nog een verrassing, verdere details krijgt u vanzelf.
Informatie avond in café de Lantaarn
Op donderdag 15 maart, om 20.00 uur
wordt de informatie avond gehouden,
hierbij zijn beginnende prikploegen
ook van harte welkom. In café de Lantaarn kunt u uw licht opsteken over
het hoe en wat. Tijdens deze avond
zal er het laatste nieuws verteld worden, de film van de Bloemendagen
van 20 jaar terug en die van afgelopen
jaar getoond worden en zijn er diverse
mensen van de organisatie aanwezig
om u te woord te staan. De koffie
staat klaar. Wie op de hoogte gehouden wil worden van alle nieuwtjes kan
zich aanmelden voor de nieuwsbrief
(Prikbordnieuws) via info@bloemendagenlimmen.nl. Deze wordt diverse
malen voor aanvang gestuurd naar de
deelnemers. Na verspreiding wordt
het Prikbordnieuws ook op de website
geplaatst.

Limmen Artistiek en Creatief
LIMMEN - Limmen Cultuur organiseert op 3 en 4 maart in het cultureel centrum “Vredeburg “ weer
haar zeer veelzijdige expositie van
kunstenaars uit Limmen en wijde
omgeving. Ook dit jaar is de animo
om mee te doen enorm en zijn er vele
nieuwe exposanten.
Het aanbod van schilders is dit jaar
weer van hoog niveau. Veel kunstenaars weten de weg te vinden naar
onze Expositie, en willen graag hun
werk aan het publiek tonen. Op de
bovenverdieping zullen vele schilderijen, prachtige foto’s en beeldhouwwerken te bewonderen zijn. Ook in de
benedenverdieping van de Vredeburg
is weer van alles te zien. O.a een demonstratie van kralen branden, en
nog veel meer creatieve mensen die
hun werk aan u willen laten zien. De
kunstenaars bieden u hun kunstwerken ook te koop aan. Op beide dagen
zal er een workshop worden gegeven.
Meer informatie hier over kunt u volgen in de regio bladen de komende
weken.
Op zondag is op de bovenverdieping
vanaf 13.00 uur live muziek aanwezig

voor een vrolijke en gezellige noot.
Onder het genot van een kop koffie of
iets anders kunt u na het aanschouwen van onze expositie gezellig even
nazitten. De expositie zal ook dit jaar
weer officieel worden geopend.
U wordt van harte uitgenodigd
om een bezoekje te brengen aan
deze expositie. De expositie is op
beide dagen geopend van 11.00 tot
17.00 uur en de entree is gratis.
Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot onze website: www.
Limmencultuur.nl

Foto: Het watergemaal Te Akersloot. Deze
zeer aparte techniek van zijde met stof.
Is gemaakt door: Mevr. A. Leijen
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Ga naar www.

ZORGVULDIG
GESELECTEERD

gewichtopmaat.nu,
kopje ‘nieuws’
voor meer informatie

VERKOOP NIEUW EN GEBRUIK T

of lees de informatie

R E PA R AT I E E N O N D E R H O U D

elders in deze krant.

APK KEURINGEN
A I R CO S E R V I C E

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

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

Win het pakket ‘Gewicht op maat LANG’
ter waarde van f 290,- inclusief een NEI-sessie t.w.v. f 75,-

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

info@gewichtopmaat.nu, 06-23550607

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

Het Katholieke Vrouwen Gilde
Het Katholieke Vrouwen Gilde is een vooruitstrevende vereniging. Iedere 3e
woensdag van de maand van september tot april houdt onze vereniging haar ledenavond in de “Burgerij”. De avonden staan vermeldt in de Castricummer en de
Uitkijkpost. We organiseren 2 keer per jaar een klaverjas avond. Verder is er een
reiscommissie die excursie’s en een busreisje organiseert. We zoeken nog nieuwe
leden,wilt u eens kennis maken, kom dan als introducee daarna kunt u beslissen
om lid te worden. Hierbij vermeld ik het progamma van 2012.
18 januari
15 februari
21 maart
11 april
19 september
17 oktober
21 november
19 december

TIMMERFABRIEK

olenaar
Veelzijdig in hout

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

Jaarvergadering en kienen
Lezing over”Alkmaar toen en Nu”
Glasblazer
Gezamenlijke avond met de Vrouwen van Nu
Mevr. Smitz over dementie
Feestavond 65 jaar KVG
Eendagsbestuur
Kerstavond

Tieners opgelet!!
Wist je dat je haar breekbaar wordt van:
- elastiekjes in je haar, te veel stylen met de styltang, zon, chloor en kleuren.

Weet je dat:
- Wij dit kunnen herstellen!
- Daar een behandeling voor is
- Dat je voor e 29,50 gewassen, geknipt wordt en een intensieve
kuurbehandeling krijgt
- Je voor thuis een aansluitende verzorging kado krijgt om je haar
optimaal te houden

www.timmerfabriekmolenaar.nl

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Maak nu een afspraak en vermeld erbij dat het om een
“herstellende behandeling” gaat.

Dusseldorperweg 105
Tel. 072 505 24 56
Ook geopend op maandagmiddag en donderdagavond

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

JANUARI 2012

LOV-KRANT

PA G . 9

Pannekoekenfeest in
De Burgerij t.b.v. Alpe d’Huzes
Op zondag 1 april 2012 (dit is echt
geen grap) wordt er een groot Pannekoekenfeest georganiseerd in
de Burgerij te Limmen van 16.00
tot 19.00uur t.b.v. stichting Alpe
d’HuZes.
Lex Burgering, 11 jaar, uit Limmen heeft
op donderdag 7 juni 2012 de uitdaging
om 3x Alpe d’Huez te beklimmen voor
stichting Alpe d’HuZes. Hij is één van
4 de deelnemers uit Limmen die fietst
voor team Cal d’HuZes, www.team-

cal.nl en zich deze dag gaat inzetten
voor stichting Alpe d’HuZes.
Vorig jaar was Lex ook aanwezig bij
Alpe d’HuZes en ging toen met de
6e beklimming van zijn vader samen
met hem over de finish. De volgende
dag is Lex Alpe d’Huez opgefietst samen met zijn vader en nog 4 andere
mannen. Dit ging hem goed af en
hij vond het zo’n ervaring dat Lex in

2012 ook mee wilde doen aan Alpe
d’HuZes. Hij is ingeloot en mag dus
donderdag 7 juni 2012 starten om zich
in te zetten voor dit goede doel. Lex
fietst al meer dan 3 jaar iedere week
op de wielerbaan van Alkmaar en doet
aan mountainbiken. Met zijn vader
rijdt hij ook de nodige kilometers op
de weg, dus het fietsen zit hem wel in
het bloed.
Nu is het de bedoeling om via donaties en acties geld binnen te halen

voor Alpe d’HuZes. Lex behoort tot de
jongste deelnemers van Alpe d’HuZes
en daarom heeft hij samen met zijn
moeder een actie bedacht die bij kinderen hoort; een Pannekoekenfeest.
Toon en Georgina van De Burgerij
waren meteen enthousiast en vinden het heel leuk om hier aan mee te
werken. Ook Harold van Vegten van
Event4all stelt een aantal spellen

beschikbaar voor op het kinderplein.
Van vele kanten wordt er medewerking verleend aan deze actie waardoor Lex een mooi bedrag hoopt op
te halen voor stichting Alpe d’HuZes.
Om 16.00uur gaan de deuren open
en kan men onbeperkt pannekoeken komen eten. Ook is er een kinderplein ingericht waar we leuke
dingen voor de kinderen organiseren.
Hier kan men o.a. cupcake versieren, kleuren voor de kleurwedstrijd,
schminken, grabbelton en spellen
van Event4all. Ook is er een loterij
met mooie prijzen voor de kinderen
en de prijsvraag; Welke tijd heeft Lex
voor zijn snelste beklimming nodig?
Toegang per persoon is € 4,- maar er
zijn ook gezinskaarten te bestellen;
€ 15,- voor 4 personen, € 17,50 voor 5
personen en € 20,00 voor 6 personen.
De kaarten zijn te bestellen via de
mail; burries@quicknet.nl, het gaat
op volgorde van ontvangst maar let
wel op; vol is vol!
Lex heeft ook zijn eigen actiepagina,
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/
acties/lexburgering/lex-burgering/
waarop veel over zijn motivatie en
voorbereiding is te lezen. Hier is het
ook mogelijk om een donatie te doen
en een reactie achter te laten als aanmoediging naar hem. Hij hoopt dat
veel mensen hem zullen volgen via
deze site en wie weet zien we u op 1
april in De Burgerij….
We schrijven het woord pannekoekenfeest expres fout, dit deden we vorig
jaar ook op de berg en het valt extra op.

Workshops voor Alpe d’HuZes
Op 31 oktober 2011 was het een feit.
Mijn inschrijving voor Alpe d’HuZes
was definitief. Ik, Inge Bakker sta ingeschreven om op donderdag 7 juni
2012 vier keer deze berg te bedwingen voor het goede doel, namelijk
het KWF kankerfonds. De stichting
Alpe d’HuZes is een stichting met
een 100% anti strijkstok beleid wat
inhoud dat al het geld wat er binnenkomt besteed wordt aan onderzoek
tegen kanker.

Om geld te kunnen genereren heb ik
vele creatieve ideeën de revue laten
passeren.
Het
belangrijkste is
toch wel dat ik
uit ga van mijn
eigen kracht. Als
docent op school
en banketbakker
was het idee dan ook snel geboren.
Ik wil graag workshops gaan aanbieden waarvan het gehele bedrag naar
stichting Alpe d’HuZes gaat. Het gaat
om verschillende workshops, koekjes,

zoete high tea, truffels en marsepein.
Deze workshops zal ik een aantal
keer aanbieden. Hier onder staat een
schema wanneer de workshops worden aangeboden. De workshops zullen plaats vinden bij Bakkerij P. Bakker
op de Dusseldorperweg te Limmen.
Bij alle workshops is er plaats voor 8
personen. Bij de workshops krijgt u bij
binnenkomst een kopje koffie/thee
met iets lekkers, alles wat gemaakt
wordt mag u meenemen naar huis
en u krijgt aan het einde een receptenboekje mee. Ik hoop u binnenkort
welkom te heten.
Koekje van eigen deeg (minimaal
€25,-)
• Het maken van verschillende koek
soorten en het decoreren van koek
met Royal-Icing
• Maandag 16 april 2012
• Woensdag 25 april 2012

Truffels, marsepeinen roos en… (minimaal € 30,-)
• Het maken van een truffel vulling,
opspuiten, verwerken en maken van
een marspeinen roos.
• Maandag 12 maart 2012
• Woensdag 29 maart 2012
Contact: ingebakker14@hotmail.com
met als onderwerp: Workshop.
Ik doe mee met Team Cal d’HuZes,
www.teamcal.nl en heb ook een eigen actiepagina; http://deelnemers.
alpe-dhuzes.nl/acties/ingebakker/
inge-bakker

Sweet high tea (minimaal € 35,-)
• Alle onderdelen voor het maken van
het zoete gedeelte van de high tea.

Spaanse en zomerse
sferen bij Troel
Met het thema Spanje van de Limmer
carnaval kan je bij Troel terecht voor
Spaanse jurken voor volwassenen en
kinderen. Ook aan schoenen, haarbloemen, sombrero’s en omslagdoeken kan worden gedacht. De kleding
en accessoires zijn in beperkte mate
verkrijgbaar in de winkel, maar alles
is te bestellen als je dat voor woensdag 15 februari 14.00 uur in de winkel
doet. Natuurlijk is ook andere verkleedkleding in andere thema’s weer
te huur voor € 7,50 euro per set inclusief accessoires. In de winkel kan
alles geregeld worden.

Zoals scones, truffels, cakejes
• Maandag 26 maart 2012
• Woensdag 4 april 2012

Naast carnaval is ook de voorjaarsen zomerkleding al weer in de winkel
verkrijgbaar. Van de maten 56 t/m
104 is al weer voldoende in de winkel
aanwezig van Noppies, Feetje, Tuuf’s
World en The Dutch Design Bakery.
Maar ook is er kleding tot maat 128
(9 jaar) aanwezig om het voor mensen in het dorp gemakkelijk te maken en het dorp zelf. Van Cars Jeans
hebben we veel spijkerbroeken
voor alle leeftijden voor jongens
en meisjes. Dus ook t/m maat 176.
Ook hebben we chino’s en leuke
gekleurde broekjes van dit merk.

Laatste weken winteruitverkoop alles 50% korting + 4de artikel gratis
(goedkoopste = gratis). Met deze kou
kan dat nog wel nodig zijn.
Cadeautjes nodig? Heel veel leuke tekenboeken van Top Model, veel knutselpakketten voor jongens en meisjes,
kraamcadeautjes,wheelybugs, babyen peuterspeelgoed. We hebben veel
keus. En vergeet niet de magnetronknuffels in veel uitvoeringen.
Ook met Valentijsdag op komst hebben we erge leuke muziekcadeaudoosjes in hartvorm en romantische
liedjes. Is het niet voor Valentijn, dan
hebben we ze ook voor verjaardagen,
trouwerij, geboorte, ed. Dus gewoon
tijd om weer eens binnen te lopen en
lekker te snuffelen. Iedereen is altijd
van harte welkom op de Kerkweg 40a.

Marga’s Haarmode heeft
een Aktie voor Tieners
Herstellen, opvullen, verzorgen en
kleuren, dat kan nu ook bij Marga’s
Haarmode. Voor klanten met overprocessed haar biedt L’Oréal Professionnel Fibercuetic, een haaropvullende salonbehandeling. Het haar
wordt van binnenuit opnieuw opgebouwd, dankzij IntraCylane dat een
sterk netwerk in het hart van de vezel creëert.
Het resultaat van een behandeling,
gezond haar dat stevig en natuurlijk
aanvoelt, is voelbaar tot tien wasbeurten. Om (zeer) beschadigd haar

te herstellen, kunnen klanten thuis
gebruikmaken van Absolut Repair Cellular. Deze lijn bevat de op melkzuur
gebaseerde Latic Acid technologie,
die zorgt voor herstel tot diep in de
haarvezel. Het haar wordt intens gevoed en het resultaat - veerkrachtig
en stevig haar - is al snel zichtbaar.
Voor meer informatie over de aktie
die Marga’s Haarmode nu heeft zie
onze advertentie in deze krant! kijk
ook op www.margashaarmode.nl,
Dusseldorperweg 105, 072 505 2456.

Toch nog winter…
Als ik dit schrijf (vr. 03 feb.) sneeuwt
het, voor het eerst in de winter van
2011/2012. Een winter die volgens de
zgn. weerkundigen al ruimschoots
voor Kerstmis 2011 zou intreden. In
de vorige LOV krant hebben we dat
al als grote onzin afgedaan. Het weer
laat zich niet regelen door mensenhanden. Het is afhankelijk van een
samenloop van luchtdrukverschillen.
Hoe mooi de sneeuw ook is, maagdelijk wit op de bomen en struiken, op
de schapen in de wei, maar een gruwel voor de schaatsliefhebber, een
ramp voor veel vogels. Het ijs dat er
zo mooi bij ligt wordt nu bedekt, de
recent dichtgevroren windwakken
en andere zwakke plekken zijn niet
zichtbaar, extra voorzichtigheid op
het ijs is geboden. De ijsbanen kunnen vegen, die hebben een sterke en
gezonde ijsvloer, maar onze vaarten,
sloten en plassen is een ander verhaal. Inmiddels heb ik de oprit geveegd, de auto sneeuwvrij gemaakt
wel zo gemakkelijk als je nog weg wilt
en een kruiwagen boerenkool van het
land gehaald, alle buren ook weer
blij. Wat is toch het geheim dat boerenkool beter smaakt na vorst? “Het
zetmeel in de bladeren wordt door de
kou omgezet in suikers, en dat maakt
de smaak van boerenkool zoeter.”
“Planten maken zetmeel aan, dit zetmeel word tijdens de groei geleidelijk
omgezet in suikers die gebruikt worden voor zijn groei. Bij koud weer valt
de groei stil maar gaat de omzetting
van zetmeel naar suikers door.” aldus
een website over groentes. Het is de
tijd voor wintergroentes. Het is te hopen voor de telers dat de prijzen iets
aan trekken doordat de vraag hoger
wordt. Als je deze week in het NHD
leest groothandelsprijzen van € 0,01
voor een kilogram uien (dat krijgt de
kweker!), dan kun je de zaak beter
sluiten. Vorige keer schreef ik al over
de belachelijk lage prijzen van consumptieaardappelen. Dus genieten
van hachee, hutspot, koolsoorten e.d.
En niet te vergeten stevige wintersoepen. Met deze sneeuw wordt het

moeilijk voor (water)vogels om voer te
vinden. Bijvoederen dus . De watervogels kunnen hier en daar nog wakken
openhouden en zo een beetje de kost
bij elkaar scharrelen. Op ´t Stet waren
schitterende zaagbekken (eendensoort) te zien. In de duinen (waterleidingkanalen) zijn kleine wilde zwanen
te zien, met schitterende botergele
snavels, inlandse zwanen hebben een
knobbel en feloranje snavels en zijn
ook aanzienlijk groter.
Ja en wat gebeurt en nu met de planten en bollen in de tuin tijdens de
strenge vorstperiode? Onbedekt kunnen sommige planten vorstschade
oplopen. Het sneeuwdek van nu is de
beste bescherming die er is. Het is nu
ook de tijd om te snoeien en zagen,
de sapstromen staan praktisch stil.
De bloembollen hebben allemaal al
een sterk wortelgestel ontwikkeld,
liggen onder dek en wachten op het
voorjaar. Wie al bloembollen wil zien:
Holland Flower Festival in Bovenkarspel (v/h Westfriese Flora) van 22 t/m
26 febr. a.s., een juweel aan kleuren en
geuren.
Toen de kou vorig weekeinde ons land
binnenviel zijn de kieviten en vele
andere vogels heel snel richting het
zuiden vertrokken. Groenlingen ook
wel genoemd groenvink (Carduelis
chloris) stropen de plantsoenen af
waar rozenbottels staan en eten de
zaaddozen leeg. De dagen beginnen
alweer waarneembaar te lengen, het
voorjaar is in aantocht ondanks alle
speculaties over toertochten, Elfstedentocht, maar alles is nog mogelijk.
Toch nog winter… staat boven dit bericht, inderdaad met sneeuw, ijs en
andere winterse ongemakken, maar
de natuur gaat gewoon haar gang,
zoals gezegd weer noch natuur laat
zich leiden door mensenhanden, zij
gaan hun eigen gang. De winter heeft
ook haar charmes, fijn wandelen in
de sneeuw, een luw plekje met volop
zon, genieten van het strand en de
duinen en daarna chocolademelk of
snert. Heerlijk toch die winter?
Kees G. Kroone
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OPEN DAG VOOR DE ZORG
Zaterdag 17 maart 2012
10.00 – 13.00 uur
Wilt u meer weten
over het aanbod van De Cameren?
Kom langs!

JANUARI 2012

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

Voordelig
drukwerk?
www.studiowelgraven.nl
LIMMEN
Wanneer het
Ù uitkomt;

Wat is er allemaal?
UÊÊvÀ>ÌiÊÛiÀÊÛiÀâÀ}}ÃÊiÊÛiÀ«ii} ÕÃâÀ}
UÊÊVÌÛÌiÌiÊÊ iÊ >iÀi]ÊÊÛÀÊiÃiÊÛ>ÕÌÊ`iÊÜ
UÊÊ<À}Ê>>Ê ÕÃÊÛ>Ê iÌÊÌi>Ê7<À}ÊiÊ
UÊÊ iÀiÊÊ iÌÊ>Û`ÀiÃÌ>ÕÀ>Ì
UÊÊ iÊ`iÃÌiÊÛ>Ê-i<]Ê`iÊi`iÃiÀÛViÊÛ>Ê66>tÊ<À}}Ài«

Maandag t/m Zaterdag
open van 8.00 – 21.00
en Zondag open van
16.00 – 21.00 uur.

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid
assortiment

Voor uw gemak;

De koffie staat klaar!

...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!

Woonzorgcentrum De Cameren
Lage Weide 3 – Limmen
Telefoon 088 995 7650
www.vivazorggroep.nl

ViVa! Zorggroep
Kwaliteit van leven

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

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

LIMMEN

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

NIEUWBOUW - VERBOUW
www.bouwbedrijfnicom.nl

Gezellige en te gekke carnaval!

...Voor een vrijblijvend
en objectief
hypotheekadvies!

HET TUINCENTUM BIJ U IN DE BUURT !

VOORJAARSKRIEBELS ??
Voor de hobby-tuinders ligt onze

GRATIS VOORJAARSGIDS KLAAR!

www.rotteveel.org

In de maand februari

15% KORTING
op onze groente-en bloemzaden,
pootaardappelen en plantuitjes.
Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org
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Op 12 februari om 14.00 uur te Limmen...

Stichting WOL luidt noodklok:

Voedselcrisis in Burkina Faso
De Sahellanden, waar ook Burkina
Faso toe behoort, staan op de rand
van een hongersnood. Na de voedselcrisis van 2005 en de povere oogsten
van 2008 en 2010 was het oogstseizoen van 2011 rampzalig. Er is veel te
weinig regen gevallen. In grote gebieden heeft men helemaal niets kunnen oogsten. Internationale hulporganisaties als Rode Kruis en Oxfam
International hebben de noodklok al
geluid. Ook de overheid van Burkina
heeft aan de lokale ontwikkelingsorganisaties gevraagd om hun buitenlandse partners in te schakelen voor
hulp. Want als er nu geen hulp wordt
geboden, zullen we over een paar
maanden uit West Afrika dezelfde
verschrikkelijke beelden krijgen als
nu uit de Hoorn van Afrika.
De situatie in Yatenga
In de provincie Yatenga, waar WOL
en haar partner DSF hun projecten
hebben, heeft men maar 1/3 kunnen
oogsten van de benodigde hoeveelheid voedsel. De mannen zijn al weggetrokken uit de dorpen in de hoop
ergens werk te vinden om voedsel
te kunnen kopen voor hun achtergebleven families. Veel zal dit niet
zijn, want door de inflatie van de afgelopen jaren zijn de voedselprijzen
enorm gestegen. Vrouwen, kinderen,
bejaarden en andere kwetsbaren zijn
in de dorpen achter gebleven en moeten de eindjes aan elkaar zien te knopen. In een normaal seizoen begint
de voedselschaarste in juni en duurt
tot oktober, tot er weer nieuwe oogst
binnengehaald kan worden. Nu is de
schaarste al in januari begonnen. Veel
families maken maar eenmaal in de
twee of drie dagen een sobere maaltijd klaar. Dit is niet vol te houden tot
oktober. De kinderen zitten met een
lege maag in de schoolbanken. Het
aantal ondervoede kinderen neemt in
rap tempo toe.
De eerste geluiden over de dreigende
voedselcrisis kwamen van onze kinderen uit het Scholieren Adoptie Pro-

ject. De vakantie was goed geweest.
Ze hadden hun ouders geholpen met
het klaar maken van de velden en gezaaid. Maar het had zo weinig geregend dat er geen aren aan de planten

Schoolkinderen wachten op hun portie
tijdens de voedseldistributie in 2005

zijn gekomen. Ze hadden niet kunnen
oogsten. Daarna kregen we bericht
dat verschillende leerlingen van ons
eigen onderwijscomplex Zoodo niet
terug waren gekomen. De ouders hadden geen oogst gehad en konden het
schoolgeld niet betalen. Verschillende
jongens zijn met hun vader meegetrokken om in Ghana of Ivoorkust
werk te zoeken. In het laatste bericht
spreekt DSF de zorg uit over de alfabetiseringscursussen aan volwassenen.
Deze starten in februari, maar DSF is
bang dat geen cursist komt opdragen.
Dit betekent een verloren jaar voor
het al zo moeilijke alfabetiseringsproces en een terugval voor cursisten die
voorgaande jaren zijn begonnen. En
juist deze alfabetiseringscursussen
zijn zo broodnodig om de bevolking te
leren hoe ze de gevolgen van klimaatveranderingen en voedselschaarste in
de toekomst zo beperkt mogelijk kunnen houden.

We willen DSF en de bevolking van
Yatenga graag ondersteunen om deze
moeilijke tijd door te komen. DSF
heeft 50 dorpsscholen en 105 alfabetiseringscentra, waarvan 20 met een
crèche, onder haar hoede. De helft
van de scholen heeft een schoolkantine en daar krijgen de kinderen dagelijks een maaltijd. We zouden graag
zien dat ook op de andere scholen en
de alfabetiseringscentra maaltijden
verstrekt kunnen worden. Voor de (zogende) vrouwen en kinderen kan een
voedzame maaltijd met rijst of graan,
plantaardige spijsolie en een proteïnehoudend product letterlijk het verschil betekenen tussen leven en dood.
En zo’n maaltijd kost maar 25 cent…
Zeven jaar geleden hebben we ook
een voedselcrisis gehad. Toen hebben we hulp kunnen bieden. Mogen
we weer om uw steun vragen? Voor 75
euro kunnen we een school met 300
leerlingen een dag eten geven. Voor
de hele overbruggingsperiode tot
eind oktober is per school 9.000 euro
nodig. Voor een alfabetiseringscentrum met 35 cursisten en 20 peuters
en kleuters is 15 euro per dag nodig.
Voor de hele cursusperiode hebben
we per centrum 1.650 euro nodig.
Meer informatie op onze website
www.stichtingwol.com of telefoon
06 30198259. Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening 3364.26.577
t.n.v. Stichting WOL o.v.v. “Voedselcrisis”. Dank u wel!

Zogende moeders in de rij tijdens de voedseldistributie in 2005

Het Leids Barok Ensemble
terug in Limmen

Prachtige akoestiek
De naar verhouding kleine kerkruimte wordt door musici ervaren als
een prachtige concertzaal met een
akoestiek waar elders slechts van gedroomd kan worden. Toen Limmen
Cultuur dan ook contact opnam met
de leiding van het LBE met het verzoek om nog eens naar Limmen te
komen was de zaak gauw beklonken;
maar al te goed herinnerde men zich
het succesvolle vorige concert en de
enthousiaste reacties van het publiek
in de bomvolle kerk. Het ensemble,

dat opgericht is in 1988, wordt nog altijd op inspirerende wijze aangevoerd
door concertmeester Roelof Balk en
bestaat uit 14 strijkers en een klavecinist. Het repertoire omspant een
periode van ruim 200 jaar: er worden

werken uitgevoerd van componisten
die leefden tussen 1600 en 1850, waarbij de nadruk ligt op de barok, maar
ook de vroege romantiek wordt niet
gemeden. Bovendien worden regelmatig werken op het programma gezet die elders minder vaak worden uitgevoerd. Dit geeft de concerten een
bijzonder en uniek karakter. Op 12 februari resulteert dit naast symfonieën
van Mozart en Locatelli in minder
bekende maar even prachtige werken
van F.X.Richter en het Concerto nr.6
van de Engelse componist C.Avison.
Soliste
Tijdens de concerten heeft het LBE
ook altijd een gastsolist(e). Bij deze
gelegenheid is dat de jonge en charmante hoorniste Renske Wijma. Te-

Het orgel van
de Corneliuskerk
feestelijk ingespeeld
LIMMEN - Onlangs is de restauratie
voltooid van het Cornelius-orgel.
De 960 pijpen zijn geheel schoon
gemaakt en geïntoneerd. Alle membranen zijn vernieuwd de blaasbalg
opnieuw beleerd en de windvoorziening is weer helemaal op orde.
Het klankkarakter van het orgel is
verder behouden gebleven al klinkt
het instrument wel helderder dan
voor de restauratie. Dit komt omdat
er een betere balans is ontstaan tussen de verschillende registers deze
zijn beter op elkaar afgestemd. Er
zijn overigens geen registerwijzigingen aan gebracht, wel is uiteraard de

speelaard van het instrument verbeterd. Verder is het orgel met imitatie
eiken opnieuw geschilderd waardoor
het een heel andere uitstraling heeft
gekregen.
i.v.m. de voltooiing van alle werkzaamheden gaan we het orgel feestelijk inspelen. Dat gebeurt op zondag 12 februari om 14.00 uur m.m.v.
het Liturgisch koor, Corneliuskoor, Lianne Pirovano - sopraan en Peter Rijs
- orgel. Het programma bestaat uit
werken van o.a. Andriessen, Vierne,
Reger, Franck en Planyavsky met na
de pauze een aantal religieuze werken
voor koor en orgel.

Lezing in Vredeburg...

Zondag 12 februari

Het prachtige concert dat het Leids
Barok Ensemble in februari 2010 gaf
in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan in Limmen, ligt de liefhebbers nog sterk in het geheugen.
Onder leiding van concertmeester
Roelof Balk werd een programma
gebracht dat het Barokmuziekminnend publiek in vervoering bracht.
Het kon dan ook niet anders of “Limmen Cultuur” zou proberen het kamerorkest opnieuw te arrangeren. En
dat is gelukt! Op zondag 12 februari
komen de Leidenaren weer naar Limmen met een geheel nieuw programma en met een soliste die een totaal
ander instrument bespeelt. Kortom,
opnieuw een buitenkans voor de vele
liefhebbers in Limmen en omgeving
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zamen met het orkest speelt zij een
concert voor Barokhoorn en strijkorkest van Joseph Haydn. Een prachtig werk dat grote indruk zal maken.
Renske Wijma, geboren in 1985 in het
Friese Oudega, heeft vanaf haar 10de
hoorn gestudeerd aan de Conservatoria van Groningen en Den Haag
en volgde masterclasses bij tal van
tophoornisten over de hele wereld.
Zij won prijzen op diverse concoursen, gaf veel concerten in Nederland
met haar zus, pianiste Afke Wijma
en maakte deel uit van verschillende
orkesten. Zij is thans medeoprichter,
manager en hoorniste van de nieuwe
muziekgroep “Mirakel”, maakt deel
uit van enkele andere professionele
ensembles en remplaceert met grote
regelmaat in diverse orkesten in en
buiten Nederland. Kortom, één van
die veelbelovende jonge musici waar
Nederland trots op is!
Kaarten voor dit bijzondere concert
te reserveren: per e-mail op limmencultuur@hotmail.com via de
website www.limmencultuur.nl of
telefonisch: 072-5052235. Daarnaast
worden er, voor zover voorradig,
nog kaarten aan de kerk verkocht.
Aanvang concert: 15.00 uur, kerk
open 14.30 uur. Entree: € 12,00 inclusief koffie of thee.

Fascinerende reis
door Afrika
Benno Raas uit Wormerveer beleefde
met zijn vrouw Thecla een bijzonder
motoravontuur dwars door Afrika.
Die tocht van een jaar voerde hen
door de meest afgelegen streken van
het zwarte continent en confronteerde hen met de meest wonderlijke,
gevaarlijke, mysterieuze en bizarre
gebeurtenissen.
Terug in Nederland besloot Benno hun
wetenswaardigheden aan het papier
toe te vertrouwen, met als resultaat
een vuistdik boek dat in 2010 werd

uitgeroepen tot het beste reisverhaal
van het jaar en waarvan de titel luidt:
Het aarden Beest. Het succes was van
dien aard dat Benno alom gevraagd
werd te komen vertellen over zijn
43.000 kilometer lange tocht.
Op vrijdag 23 maart komt hij (met zijn
motorfiets!) naar Vredeburg in Limmen, om zijn avontuurlijk relaas begeleid door prachtige beelden te houden.
De avond begint om 20.00 uur. Zaal
is om 19.30 uur open. Entree € 5,incl. koffie.
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UITNODIGING
De Zonnebloem Limmen nodigt alle ouderen van
Limmen uit voor een gezellige (snert)middag in
samenwerking met Stichting Oud- Limmen op
vrijdag 2 maart a.s.
De middag begint om 14.00 uur en wordt gehouden
in De Burgerij. De zaal is open om 13.30 uur.
Het thema is:” 60 jaar Mozaïeken Limmen”.
Er wordt historisch beeldmateriaal vertoond met
foto’s en filmbeelden van de beginjaren van de
Bloemendagen tot aan nu. Het commentaar wordt
geleverd door Henk Brandsma en Peter Valkering.
De middag wordt afgesloten met heerlijke snert met
roggebrood en spek van onze plaatselijke slager.
Voor vervoer kunt u bellen met:
Mevr. Nel Seignette, 5051324

TOT VRIJDAG 2 MAART!
Bestuur Zonnebloem LIMMEN

Reisverzekering

Voordelig
drukwerk?
www.studiowelgraven.nl

Playbackshow
14 April 2012

in De Burgerij te Limmen

Doe mee of kom langs en steun Pink Ribbon!!!

Meld je nu aan om mee te doen.
Stuur voor 29 februari een mail met je naam en
act naar: playbackshow2012@gmail.com
Deelname vanaf 16 jaar

Een reisverzekering met het
vijfsterren vakantiegevoel
Waar vind je dat nog?
Kijk voor meer informatie op www.unive-noordkennemerland.nl/vijfsterren.
Handig voor op vakantie:
Sluit een Univé Doorlopende Reisverzekering af en ontvang een gratis
EHBO-reisset. Heeft u al een Univé reisverzekering?
Kom dan bij ons langs en haal uw gratis EHBO-reissetje op.

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

Heemskerk Maerelaan 6
Tel. 0251 65 70 75

■

Limmen De Drie Linden 1
Tel. 072 505 35 81

www.unive-noordkennemerland.nl

Daar plukt ú de vruchten van!

Datanetwerken

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

Plaatsgenote als 1e 17 jarige
geslaagd in de regio Noord Holland
Dat DICX autorijschool succes heeft
met het projerct 2Todrive, waarbij
16,5 jarigen mogen beginnen met
auto- rijlessen en op hun 17e examen mogen doen, is op 18 jauari j.l.
gebleken, toen onze plaatsgenote
Ilona Nuijens uitgerekend op haar 17
verjaardag slaagde voor haar autorijexamen.
Vanaf nu mag ze tot haar 18e verjaardag onder begeleiding, zelfstandig
met de auto de weg op.
Ilona bleek een zeer gemotiveerde
kandidate, want ze is er in geslaagd
om in slechts 2,5 maand haar volledig
autorijopleding met goed gevolg af te
sluiten.
Tevens was Ilona met haar bijzondere

prestatie de allereerste in de regio
Noord Holland die als 17 jarige in het
bezit is gekomen van haar autorijbewijs en voor zover wij na hebben kunnen gaan is ze hiermee de 2e in Nederland. Dit was voor de dames en heren
examinatoren van het CBR in Alkmaar
dan ook reden genoeg om Ilona met
een bloemetje in het zonnetje te zetten.
Ilona heeft bij DICX autorijschool de
rijopleiding genoten via de RIS methode, de zgn Rijopleiding In Stappen,
wat borg staat voor een kwalitatief
goede en gestructureerde opleiding,
hetgeen bij Ilona heeft geleid tot dit
geweldige resultaat. Het spreekt dan
ook voor zich dat Ilona hier zeer over
te spreken was, te meer omdat ook

haar oudere zus en broer beiden bij
DICX autorijschool volgens de RIS methode in korte tijd het rijexamen in 1x
met goed gevolg hebben afgelegd
Wij wensen Ilona veel veilige kilometers, maar volgens ons komt dat wel
goed.

Wat kunt u besparen in 2012?
LIMMEN - Richard Bloedjes van Univé
Noord-Kennemerland brengt de lezers iedere maand op de hoogte van
interessante weetjes en bruikbare
tips over verschillende consumentenzaken. Deze maand behandelt hij
‘mogelijke besparingen’. Het nieuwe
jaar is net begonnen. Het stormt, het
waait en het regent. Afgelopen zaterdag klonk het startschot voor de
mountainbikers die weer meereden
met de traditionele AGU EgmondPier-Egmond race. De rayonhoofden
in Friesland beraden zich of het deze
winter nog voldoende gaat vriezen
voor een Elfsteden tocht. En ik? Ik sta
even stil bij de vraag: Wat kan 2012
ons financieel brengen?
Let op de kleintjes
Als we de voorspellingen van het
Nibud geloven wordt 2012 een jaar
waarin we onze broekriem moeten
aantrekken. Een jaar waarin we op de
kleintjes moeten gaan letten. Ik ga
deze week proberen u met deze kleintjes te helpen.
Goede voornemens
Kent u die goede voornemens? “Dit
jaar moeten we echt eens naar onze
verzekeringen kijken!” Ieder jaar krijgt

u nieuwe polisbladen. Meestal verdwijnen deze, zonder er echt naar gekeken te hebben, in een uitpuilende
verzekeringsmap. U weet dat uw huis,
auto en reis verzekerd zijn, maar is dat
voldoende? Weet u bijvoorbeeld ook
de exacte voorwaarden en prijsstelling die erbij horen? Kan dat niet beter
of misschien zelfs voordeliger?
Vergelijk en pak uw voordeel
Verzekeringen hebben de afgelopen
jaren een behoorlijke prijzenslag
doorgemaakt. Het kan daardoor zo
maar zijn dat u bij een andere maatschappij geld kunt besparen. Daarnaast kan het ook voordeel bieden
om uw afzonderlijke verzekeringen in
één verzekeringspakket onder te
brengen. En dan heb ik het niet alleen over gemak. Veel verzekeringsmaatschappijen geven namelijk een
zogenaamde pakketkorting. Een
andere maandelijkse kostenpost is
bijvoorbeeld uw hypotheek. Laat ook
hier eens een licht over schijnen. Een
kleine rentedaling kan mogelijk al behoorlijk schelen in uw maandelijkse
lasten.
Vrijgekomen spaarloon
Heeft u al bedacht wat u met het

saldo van uw vrijgekomen spaarloonrekening wilt doen? Wellicht kunt u
hiermee een gedeelte van een lening
of bijvoorbeeld uw hypotheek aflossen. Ook daarmee bespaart u weer op
uw maandelijkse lasten.
Meer weten?
Natuurlijk is het moeilijk om vooruit
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Zaterdag 30 juni
Ronde van Limmen
Zaterdag 30 juni kunnen de fietsliefhebbers hun hart ophalen. Dan
wordt namelijk weer de Univé ronde
van Limmen verreden. En de directie van de Tour de France heeft dit
aangegrepen om ook op die dag ook
van start te gaan met de Ronde van
Frankrijk. Zondagochtend kunnen
de skeelers ondergebonden worden
voor een toertocht. Er kan uit diverse
afstanden gekozen worden.

Het programma zal er grotendeels
hetzelfde uitzien als vorig jaar. Wellicht worden er wat kleine aanpassingen doorgevoerd in het jeugdprogramma. Bij voldoende animo
kunnen de jeugdige rijders ook hun
rondjes rond de kerk gaan rijden. Voldoende animo is dit jaar ook nodig
om de recreantenkoers te laten voortbestaan. Vorig jaar was het startveld
met 14 deelnemers wel erg karig . Dat
moet dit jaar beter!! Ook het parcours
ondergaat geen verandering en kent
de vertrouwde route Kerkweg, Vuur-

Zondag 1 juli kunnen de skeeleraars
weer aan de bak. Er worden tochten
uitgezet voor zowel de beginnende
als de gevorderde skeeleraars. Uiteraard ontbreken ook de koek en zopie
niet langs het parcours.
U kunt beginnen met trainen. Hopelijk lukt dat op het ijs. Houd de website in de gaten voor meer informatie:
www.rondevanlimmen.nl

Djazz 2 imprezz treedt
weer op!

Na een spetterend optreden in het
dorpspark tijdens de intocht van
Sinterklaas is Limmen is Djazz 2 imprezz er weer klaar voor. Een volgend
optreden staat op de agenda.

te kijken en te voorspellen hoe dit jaar
weer gaat verlopen. Maar in deze onzekere tijden is het nooit verkeerd om
even stil te staan bij ons huishoudboekje. Wilt u weten wat u kunt besparen? Kom dan eens bij ons langs.
Wij helpen u vrijblijvend met het vinden van de juiste besparingen. Univé
Noord-Kennemerland is te vinden in
Heemskerk aan de Maerelaan 6, tel.
(0251) 65 70 75 en in Limmen aan De
Drie Linden 1, tel. (072) 505 35 81.

baak, Jan Valkeringlaan en Dusseldorperweg. Aanvang van het wielerfestijn zal rond 15.30 uur zijn en de finish
van de laatste koers (elite amateurs)
zal rond 21.30 uur liggen. Zodra het
definitieve programma bekend is zal
hierover meer informatie volgen.

Op zondag 18 maart zullen bijna alle
groepen van Djazz 2 imprezz optreden tijdens de Culturele Manifestatie
in sporthal de Bloemen in Castricum.
Djazz 2 imprezz zal zich opnieuw van
haar beste kant laten zien met een
afwisselend programma van dansen.
De kleuters zullen zich weer van hun
meest vertederende kant laten zien
met een dans over “beroemd worden”.
Groep 3/4 pakt het stoer aan met een
lied over “Super Keet” waarin de meiden laten zien dat zij echte redders
kunnen zijn. Groep 5/6 past zich helemaal aan de moderne tijd aan met
een dans op het lied “Twitterqueen”.

De meiden van groep 7/8 dansen op
“Rain over me”. Groep 8/1e klas heeft
2 dansen ingestudeerd en zal laten
zien dat zij ook musicalnummers
kunnen laten knallen. Het Voortgezet
Onderwijs zal ook 2 dansen laten zien.
De ene heel snel en strak en de andere
echt geacteerd en helemaal in hun rol
zoals dat bij musicalnummers hoort.
Ook de showgroep is er klaar voor.
Zij hebben 2 dansen ingestudeerd en
gaan knallen.
Iedereen heeft er reuze veel zin in en
hoopt u te verwelkomen in de zaal
om naar al dit moois te komen kijken.
Djazz 2 imprezz staat op zondag 18
maart gepland om 16.10 uur. Er kunnen nog wijzigingen in het programma plaatsvinden. Het definitieve programma zal in de regionale kranten
verschijnen. U komt toch ook kijken?!

Ensemble ‘De Kennemerkring’ sluit Bewoners van het
concertseizoen Limmen Cultuur af bejaardentehuis in
Limmen verrast!
Met een optreden van “De Kennemerkring” onder leiding van Joost
Doodeman sluit De Culturele Raad
van Limmen op zondag 18 maart
as. het succesvolle concertseizoen
2011-2012 af. Zoals gebruikelijk zal
ook dit concert gehouden worden in
de sfeervolle Protestantse Kerk aan
de Zuidkerkenlaan in Limmen. Het
prachtige oude kerkgebouw met zijn
befaamde akoestiek bood ook het
afgelopen seizoen weer een warm
onderdak aan tal van uitvoerende
musici en een steeds groter wordend zeer geïnteresseerd publiek.
Het slotconcert belooft een mooie
bekroning te worden in een sfeer die
geheel past bij de historische plek
die dit hoekje van Limmen is.

Een groep enthousiaste zangeressen,
zangers en instrumentalisten uit geheel Kennemerland vormt sinds een
aantal jaren een vocaal en instrumentaal gelegenheidsensemble. De naam
van de groep is tot stand gekomen
met een knipoog naar de befaamde
Muiderkring. Een groep kunstenaars
rond de beroemde P.C.Hooft kwam
op het Muiderslot bijeen en maakte

hoogtepunten in de Nederlandse
dicht –en liedkunst. “De Kennemerkring” werkt op projectbasis en kiest
voor iedere serie uitvoeringen muziek
uit een bepaald taalgebied of rond een
vastgesteld thema. Zo is door de jaren
een erg mooi en gevarieerd repertoire
opgebouwd, waarbij de nadruk ligt op
muziek uit de 15e, 16de en 17de eeuw.
Vanaf het begin is Joost Doodeman de
enthousiaste en begaafde leidsman
van het ensemble.
Voor het concert van 18 maart is gekozen voor een programma met werken
uit de rijke Italiaanse muziektraditie.
Een belangrijk deel bestaat uit carnavaleske muziek uit Venetië en Flo-

rence. Deze in het algemeen vrolijke
muziek heeft een sterke band met het
Italiaanse Volkstoneel, de Commedia
dell’Arte. Als contrast mag natuurlijk
enig ingetogener werk, zoals composities van Monteverdi, niet ontbreken.
Het wordt een zeer gevarieerd concert, want naast de vocale afwisseling
van de prachtige liederen zorgt een
aantal instrumentale stukken uit dezelfde artistiekrijke periode voor de
nodige muzikale variatie. Zondag 18
maart 2012, aanvang 15.00 uur, kerk
open om 14.30 uur. Entree: € 10,- inclusief koffie of thee. Reserveren:
telefonisch: 072 505 2235, via e-mail:
limmencultuur@hotmail.com of via
de website : www.limmencultuur.nl

LIMMEN - De meiden in de leeftijd
van 10-13 jaar van Scouting Limmen
(de gidsen) hebben een groot aantal
bewoners van bejaardentehuis de
Cameren in Limmen aangenaam verrast met een zelf gemaakt kerststuk.
Woensdagavond 21 december zijn zij
langs de deuren gegaan om de stukjes
te overhandigen en de bewoners fijne
dagen te wensen. De Cameren had
een selectie gemaakt van bewoners
die deze verrassing extra verdienden.
Zij die zelf geen kinderen of kleinkinderen hebben, net in de Cameren
waren komen wonen, recentelijk een
dierbare verloren hadden, in de lappenmand zaten of wat eenzaam waren, werden door de gidsen bezocht.
De bewoners waren er erg blij mee, ze
haalden herinneringen op aan vroeger
en wilden daarna de meiden allemaal
bedanken met wat lekkers! Deze verrassing was niet mogelijk geweest zonder Kaandorp Bloemenkiosk in Castricum, Pfitzer BV in Aalsmeer en Pet’s
Place in Castricum. Hartelijk dank!

Zou je het ook leuk vinden om
bij Scouting Limmen te komen,
neem dan contact op met Trudy
Hoogeboom: 072-5052830. Deze
groep, de gidsen, hebben hun draaiavond elke woensdag van 19.00 tot
20.30. (tel.nr. blokhut: 072-5052028)
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Brood- en banketbakkerij

Bakker

4 smaken op een vlaai .............................
halve vlaaien voor ..................................

Suikeroblie
gevuld met gele room ..............................

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

15KG

ARION PREMIUM HONDENVOER

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Carnavalsvlaai

JANUARI 2012

GRATIS 2 KOFFIEMOKKEN

€ 10,40
€ 5,75
€ 0,95

wij hebben ook elke dag een leuke
dagaanbieding.
Denkt u ook nog aan de muntjesactie. Deze
week een extra muntje bij pakje knackers

STROOIZOUT
8KG € 4,95 - 25KG € 9,50
MEZENBOLLEN
€ 0,30
5 ST. € 1,25 - 10 ST. € 2,25

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

Nu 20% korting
op
p geurgiftsets!
o.a. Bruno Banani, Mexx, Esprit,
H
Hu
ell
ll
Hugo
Boss, Guess en Naomi Campbell

Dinsdag 28 februari
hebben we weer Plante System huidanalysedag.
Op deze dag kunt u gratis een analyse laten doen
door een schoonheidsspecialiste. Uiteraard hebben
we dan aantrekkelijke
acties met Plante System
huidverzorgingsartikelen.
®

U kunt reserveren!

GEZONDHEIDS
DROG ST

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN

P. ST.

Voor Carnaval:

Diverse kleuren

DROGISTERIJ AKER haarspray...
Kerkweg 29a, 1906 AV Limmen
€ 1.79

Tel. 072-5053138

www.ncommandeur.n l
DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN
TELEFOON 072-505 24 24 - FAX 072-505 16 09

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
Kerkweg 40a • 1906 aw Limmen • Tel: 072-5055950

www.troelvoorkids.nl

LAATSTE WEKEN
WINTERUITVERKOOP
ALLES 50
50%
% KORTING
+ 4 de ARTIKEL GRATIS

ZOMERKLEDING

MAAT 56 T/M 128 VOLOP VERKRIJGBAAR

VA L K E R I N G

Administratie- en Belastingadviseurs

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

•
•
•
•
•

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

Schoolweg 8 • 1906 AD Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl
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Politie Noord-Holland, afdeling Duinstreek
Eerste vergadering actiegroep
zwembad Dampegheest een feit! Zakkenrollen
Op woensdag 1 februari 2012 om
20:00 uur is de actiegroep van
zwembad Dampegheest bij elkaar
gekomen in het stadhuis van gemeente Castricum. In het bijzijn van
wethouder Bert Meijer vergaderde de
actiegroep over de toekomst van ons
Limmer-zwembad.
De actiegroep bestaat op dit moment
uit twaalf personen en het bedrijf ODI
Sportactieve Recreatie. Samen maken
zij zich sterk voor lijfsbehoud van het
zwembad. De actiegroep hoopt hun
doelstellingen te bewerkstelligen
door middel van een stichting of vereniging op te richten om zo meer geld
te kunnen genereren. Ook is er tijdens
de vergadering uitgebreid gesproken over toekomstige vergunningen,

waarmee het zwembad meer mogelijkheden en dus inkomsten krijgt.
De volgende afspraak staat gepland
op maandag 5 maart om 20:00. Heb je
belangstelling of wil je op de hoogte
worden gehouden van de ontwikkelingen rondom de actiegroep mail dit

dan naar info@odisport.nl. Als je wil
mee strijden voor het zwembad dan
ben je natuurlijk van harte welkom!
Aanmelding kan via dit zelfde mailadres. Na een eerste kennismaking
zien de deelnemende mensen/partijen het erg zitten om samen te gaan
werken en ons doel te bereiken.

SPORTACTIEVE RECREATIE

Samen maken we Limmen mooier
Het is al door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument
en langzaam maar zeker wordt goed
zichtbaar dat er in Limmen inderdaad een mooi monumentaal pand
terugkomt. Al vanaf eind 2009 zijn
de leden van muziekvereniging Excelsior, onder vakkundige leiding
van René Levering, iedere zaterdag
aan het klussen om hun pand te renoveren.
De laatste maanden wordt het ook
aan de buitenkant zichtbaar dat er
werkzaamheden worden uitgevoerd.
Het pand staat niet voor niets in de
steigers. Er zijn al heel veel positieve
reacties gekomen op de ontwikkeling rond deze verbouwing. Vooral het
buitenaanzicht spreekt bij heel veel
dorpsgenoten tot de verbeelding. En
gelukkig maar, want naast heel veel
vrije tijd is er natuurlijk ook de nodige
financiële inspanning vereist om dit
allemaal te realiseren. Het streven van
de muziekvereniging is om halverwege dit jaar het werk te kunnen beëindigen. Stichting Bloembollenmuseum
Limmen gaat de andere helft van het
pand aanpakken om daarin weer een
museum te realiseren.

wordt aangepakt en vergroot. Beide
projecten hebben een raakvlak met
elkaar want de planning van oplevering ligt ongeveer gelijk. Albert Heijn
streeft ernaar in juni een heropening
van de vernieuwde winkel te kunnen
doen. Zoals bekend heeft Albert Heijn
Limmen als verzachtende maatregel
een spaaractie gestart waarvan een
aantal verenigingen uit het dorp,
waaronder de muziekvereniging, kunnen profiteren. Bij besteding van €
10,- ontvangt u een stempel en een
volle stempelkaart kan in de buis worden gedeponeerd van de vereniging

aan wie u het gunt. Het door Albert
Heijn Limmen beschikbaar gestelde
bedrag wordt pro rato over de deelnemende verenigingen verdeeld.
Wij willen graag een beroep op u doen
om de muziekvereniging op deze manier een extra steuntje in de rug te
geven. Dat zij dit steuntje verdienen
kunt u met eigen ogen aanschouwen
als u langs het gebouw op nummer
5 aan de Schoolweg rijdt. Natuurlijk
bent u ook welkom om u ervan te
overtuigen dat uw steun op een hele
goede manier wordt gebruikt.

Het zal je maar gebeuren: tijdens
het winkelen of boodschappen doen
ontdek je bij de kassa dat je portemonnee gerold is. Dat is dan heel
erg jammer, want je bent je geld en
eventuele bankpassen kwijt! Maar
het idee dat er iemand aan je heeft
gezeten, of dicht bij je in de buurt
is geweest, is voor veel mensen nog
vervelender. Het is een schrale troost
maar... iedereen kan slachtoffer worden van zakkenrollerij.

Het komt met enige regelmaat voor
in de supermarkten in onze regio.
Zakkenrollers slaan bij voorkeur toe
op drukke locaties, zoals warenhuizen, winkelstraten, markten, pleinen, (sport)evenementen en de bus
en trein. Allemaal plaatsen waar veel
mensen bij elkaar zijn en waar de
aandacht wordt afgeleid door allerlei
andere zaken, zoals het tonen van een
plattegrond.
De volgende tips kunnen misschien
voorkomen dat je het slachtoffer van
zakkenrollers wordt of dat je bankrekening geplunderd wordt.
• Stop portemonnee, portefeuille of
contant geld bij voorkeur in een binnenzak. Liefst een zak die met een
rits of knopen dicht kan en die tegen
het lichaam aan zit.
• Neem niet teveel contant geld mee.
• Let heel goed op in gedrang en ook
wanneer iemand tegen je aanloopt.
Zakkenrollers werken vaak met
meerdere personen samen. Als de

één je afleidt, kan een ander toeslaan.
• Bewaar bankpas en pincode nooit
bij elkaar, nog beter is de pincode
uit het hoofd te leren.
• Maak het afkijken van de pincode
onmogelijk, scherm tijdens het intoetsen je pincode af door bijvoorbeeld je hand erboven te houden.
• Geef NOOIT je pinpas uit handen,
ook niet in een winkel.
• Neem geen waardevolle goederen
mee die je toch niet nodig hebt.
Dure juwelen of horloges zijn buitenkansjes voor zakkenrollers.
• Houd altijd je tas in de gaten en
stop er bij voorkeur geen portemonnee in. Draag je tas vast onder de
arm of met de riem schuin over het
lichaam. Draag de klep van de tas
altijd naar het lichaam toe, de klep
naar buiten maakt het erg makkelijk
om in de tas te komen.
• Rugzakken zijn een mooi doelwit
voor zakkenrollers. Met een scheermesje snijden ze in een fractie van
een seconde de achterkant open en
waardepapieren of geld ben je kwijt
voordat je er erg in hebt.
• je portemonnee, ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch gerold,
blokkeer dan zo snel mogelijk de
bankpas(sen).
• Tot slot..... doe altijd aangifte bij de
politie! Dit kan via www.politie.nl of
maak een afspraak via 0900-8844
Heb je de zakkenroller nog in beeld?
Bel dan meteen met 112.

Conquista Timmerdorp
De laatste week van de zomervakantie is het weer zover: Timmerdorp
2012! Dan zullen ruim 200 kinderen
op het koekoeksveld een hut komen
timmeren. Dit jaar valt dit van 27 tot
en met 31 augustus.
Houd de komende maanden de kranten en onze website in de gaten voor
alle informatie omtrent het thema,
inschrijven e.d. Het timmerdorp is
voor alle kinderen uit Limmen die dit

jaar in groep 5, 6, 7 of 8 zitten. Als u
zelf wilt helpen bij het timmerdorp,
of als u meer wilt weten over het timmerdorp, kunt u mailen naar timmerdorp@conquista.nl. Kijk voor meer
informatie ook op onze site: www.
conquista.nl
Bouwstempels bij Albert Heijn
Gooi uw volle stempelkaart in de Conquista-bus en steun daarmee o.a. het
timmerdorp Limmen!

Niet alleen aan de Schoolweg wordt er
in Limmen grondig verbouwd, maar
ook de locale Albert Heijn vestiging

In 8 dagen je kijk op de wereld
veranderen

Ooit gedacht om mensen te helpen
die in armoede, honger en analfabetisme leven? Vier gemotiveerde
jongeren gaan van 25 februari t/m 4
maart deze uitdaging aan. Berdien
Olling (25), Wim Hoogenboom (27)
en de zusjes Inge (24) en Marit Bakker(18) gaan, onder leiding van Yvonne Zomerdijk van Stichting WOL en
Johan Olling, een week helpen op het
onderwijscomplex Zoodo in Ouahigouya (Burkina Faso). Dit is niet het
enige, er staat ook een 24-uurs verblijf in een traditioneel dorp op het
programma.
De jongeren hebben elk hun eigen
motivatie waarom ze deze uitdaging
aan willen gaan. Berdien is al eerder in
Afrika geweest en is besmet geraakt
met het ‘ik-wil-weer-terug-virus’, Wim
daarentegen wil zien wat de gevolgen
zijn van het ontbreken van vakkennis.
Inge is heel nieuwsgierig naar Afrika
en wil haar kennis overbrengen, haar
zusje Marit heeft ‘A dream of Africa’
en wil de ‘cultuurshock’ beleven. Deze

motivaties hebben geleid tot deze
acht daagse reis naar Ouahigouya, die
de jongeren helemaal zelf betalen.

Er zijn al veel voorbereidingen getroffen en er is al van alles georganiseerd
voor de reis: inentingen, verblijf,
materiaal voor het onderwijscomplex, etc. Zo wordt hun uitdaging
werkelijkheid. Hun kijk op de wereld
zal veranderen in acht dagen. Wilt u
de jongeren helpen hun uitdaging
tot een succes te maken? Sport- en

schoolmateriaal (zonder Nederlandse
tekst) is welkom, evenals een financiële bijdrage voor de scholen die zij
gaan bezoeken. Draag uw steentje bij
op bankrekening 3364.26.577 t.n.v.
Stichting WOL o.v.v. “Uitdaging jongeren”. Schoolmateriaal kunt u afgeven bij Bakkerij Bakker, Vuurbaak 3 in
Limmen.
Meer informatie op de website www.
stichtingwol.com of bij Marit Bakker
06 251 50 225. Tekst: Marit Bakker

v.l.n.r. Berdien Olling, Marit Bakker, Inge Bakker, Johan Olling, Wim Hoogenboom en
Yvonne Zomerdijk. Foto: Nanci Zentveld

Een foto van vorig jaar... met als thema kermis, wat zal het thema dit jaar zijn?

Schaatsfestijn
voor kinderen van
de Pax Christischool
Afgelopen woensdag gingen de kinderen van de Pax Christischool lekker schaatsen. Groep 1 t/m 3 op het
achterkant en groep 4 t/m 8 op het
land van Holland Blumenmarkt.
Groep 1 t/m groep 3 hebben heerlijk
geschaatst, gesleed en spelletjes gedaan op t’ Achterkant. Daar hebben
de omwoners weer het plein volgespoten met water, wat natuurlijk bevroren was en zo een veilige ijsbaan
gecreeërd werd. Daar kan niemand
door het ijs zakken! De kinderen hebben heerlijk genoten en zijn met een
gezonde blos op hun wangen naar
huis gegaan.

Voor de groepen 4 t/m 8 was er een
hele andere uitdaging. Ze hebben zowaar een echte (verkorte) Elfsteden
Tocht gereden!
Dit was op het land van Holland Blumenmarkt, die hier graag toestemming voor verleende. Hier hoeven de
leerlingen ook niet echt bang te zijn
om door het ijs te zakken, het kan
wel, maar het is maar een klein laagje.
Ook de Limmer ijsclub was aanwezig
om de kinderen van de nodige koek
en zopie te voorzien. Iedereen was erg
enthousiast en er waren dan ook verschillende ouders aan het kijken bij
dit vertier.
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CARNAVAL
in Café de Lantaarn
Limmen

Binnenkort in de verkoop:

ZON DAG 19 FE BR UAR I
Het muzikale duo “VIDA”
Top 40 repertoire en het Nederlandstalige lied
Van 18.00 uur tot 22.00 uur

10 ruime bouwkavels in Limmen
Zelf uw vrijstaande huis bouwen, in eigen stijl en sfeer. Op een prachtige locatie.
Voor meer informatie en mogelijkheden:

VRIJ ENTREE
VLIEG Makelaars O.G.
Kanaalkade 24 - 1811 LP Alkmaar
Telefoon 072 - 511 06 00
www.vlieg.nl

Rietveld Makelaars O.G.
Kerkweg 13 - 1906 AT Limmen
Telefoon 072 - 505 14 64
www.rietveldlimmen.nl

w w w.lov-krant .nl
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Cadeaubon Winkeliersvereniging Limmen:

Een leuk geschenk!
Een verrassend geschenk is de winkelierscadeaubon. De bon
schrijven we voor u uit en is inwisselbaar bij elke winkelier in
Limmen. Het gemak van dit geschenk is iets leuks naar keuze
aan te kunnen schaffen. Limmen heeft voor een ieder een
gevarieerd aanbod. Wij stellen geen limiet voor de inleveringsdatum, zodat u zelf het tijdstip van uitgave kunt bepalen.
De bon is te koop voor een waarde van 10 en 20 euro. De bon is
alleen verkrijgbaar bij de SNS-regiobank in het Univé kantoor.

WIJ 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.

Uitsluitend op afspraak:
woensdag t/m zaterdag
van 08.00 tot 12.30 uur
en vrijdagmiddag
van 13.30 tot 18.00 uur.
Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

