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Optocht op zondag 2 maart 2014

Op woensdag 19 maart 2014 kunt u uw stem uitbrengen voor de
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Castricum

Carnaval Limmen
De optocht zal om 13:30 beginnen. De
kinderkarren vertrekken vanaf De Enterij (park naast de Albert Heijn). Alle
kinderen in de leeftijd van tot en met
10 jaar nodigen wij bij deze uit om
deel te nemen aan deze gezellig optocht die door heel Limmen zal rijden.
Ook roepen wij kinderen en ouders
op om mee te lopen in de optocht als
loopgroep. U hoeft zich niet van tevoren hiervoor op te geven.
Bij jongerenvereniging Conquista zijn
ze momenteel druk bezig om een kar
te bouwen voor de kinderdag. Wellicht vind uw kind het leuk om ze een
handje te helpen? Alle kinderen vanaf
10 jaar zijn van harte welkom om op
vrijdagavond mee te helpen bouwen.
Om 14:45 eindigt de optocht voor de
Burgerij, waar het feest na het uitdelen van de medailles aan alle kinderen
verder los zal barsten!
DJ Lars en zanger Marcel Dool zorgen
vanaf die tijd voor de muzikale invulling van deze gezellig middag. Om
16:00 zal de prijsuitreiking van de optocht plaatsvinden. Daarna hopen we
dat iedereen nog lang blijft nagenieten in de Burgerij van alle prachtige
verklede kinderen onder het genot

In onze gemeente staat het u vrij om
in elk willekeurig stemlokaal binnen
de gemeente te gaan stemmen. Op
uw stempas staat wel het adres van
een stemlokaal bij u in de buurt, maar
u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een
ander stemlokaal te stemmen dan
kan dat.
Als u gaat stemmen moet u naast uw
stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen.

van een happie en een drankje. Ook
aan hapjes is gedacht, voor de Burgerij staat de snackwagen voor u klaar
om u en uw kinderen te voorzien van
een heerlijk patatje, frikandel of waar
u trek in heeft. Deze dag eindigt om
19:00 uur. Wij hopen jullie allen te mogen begroeten op deze fantastische
dag, Alaaf!!

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs
Om te kunnen stemmen ontvangt
u uiterlijk op 4 maart een stempas.
De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de
stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.
Mocht u uw stempas kwijtraken dan
kunt u, uiterlijk dinsdag 18 maart
2014, tot 12.00 uur persoonlijk een
vervangende stempas aanvragen bij
de afdeling Dienstverlening in het
gemeentehuis van Castricum. (Mocht
u daarna alsnog uw “oude” stempas
terugvinden dan kunt u daarmee niet
stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas).

Oproep aan Limmer kunstenaars
Tijdens de Bloemendagen, die dit jaar
zullen zijn van 3 t/m 7 mei, willen we
weer graag de etalages opﬂeuren met

Verkiezingen Castricum

kunstwerken, gemaakt door kunstenaars uit Limmen.
Als je het publiek wilt laten kennis-

maken met je kunst, is dit een mooie
gelegenheid. Heb je belangstelling,
meld je dan vóór 19 maart a.s. aan
bij Alice Castelein, tel. 5054013 of Ria
Pijnappel, tel. 5051256.

Het geven van de machtiging kan tot
en met de dag van de stemming zelf.
De kiezer die voor u gaat stemmen
moet ook een kopie van een geldig
identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien.
Let op! Neem altijd uw identiteitsdocument mee! Deze mag maximaal
5 jaar verlopen zijn! Als u zich niet
kunt identiﬁceren mag u niet stemmen!

OOK ÙW STEM TELT!!!

WOENSDAG 19 MAART A.S. - ZIE OOK PAG. 8 EN 9 VAN DEZE LOV-KRANT!

25 juni 2014

Architectuur en management op hoog niveau

Van Wilsem & Cabri
Wellicht dat u deze bedrijfsnaam niet direct kent, terwijl het bedrijf
toch reeds in 2011 neerstreek in ons dorp aan de Rijksweg 102, in het
statige pand ‘Flora’s Hof’, gebouwd in 1933 en destijds bewoond door
de familie Siem en Jo Valkering(-Goemans). Ooit was hier het kantoor
Biesterbos gevestigd, die ook ingrijpende verbouwingen in en aan het
pand liet verrichten, met respect en oog voor het monumentale pand.
Later is dit bedrijf verhuisd naar het naastgelegen pand waar destijds
restaurant ‘Gastronome’ was gevestigd.
Het pand waar Van Wilsem & Cabri is gehuisvest kent ook nog andere
gebruikers, o.a. Rietveld Makelaars. Sinds eind vorig jaar is het bureau
lid van de Limmer Ondernemers Vereniging, dus een mooie aanloop
om het bedrijf voor het voetlicht te presenteren en hen te laten vertellen welke kennis en expertise zij in huis hebben en hoe zij bedrijven en
particulieren terzijde kunnen staan met raad en daad.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen
Als u op de dag van de stemming niet
in de gelegenheid bent om zelf uw
stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen.
Deze persoon mag dan namens u uw
stem uitbrengen. Op de achterzijde
van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die
voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Castricum woont en ook een
stempas heeft ontvangen.
Een gemachtigde mag maximaal
twee machtigingen aannemen en
moet de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

JAARMARKT LIMMEN
U kunt weer inschrijven op www.ondernemendlimmen.nl
Ook zijn wij op zoek naar kunstenaars die hun ‘ambacht’ en creaties aan
het publiek willen tonen. Geef u op via de site!

De beide eigenaren ir. Harry van Wilsem (33) en ing. René Cabri (53) zijn
graag bereid ons meer te vertellen en
kennis te laten maken met hun mooie
bedrijf, gehuisvest in een fraaie aanbouw aan de noordoostzijde van het
perceel. Beiden hebben gedegen opleidingen genoten en beschikken over
heel veel vak ervaring in dit speciale
segment.
De regen striemt tegen de ramen en in
de fraaie vijver grenzend aan het pand
met veel glas. Te slecht (in deze uitzonderlijke winter) om buiten te zijn,
dus gewoon ons gesprek voeren. Een
modern, licht kantoor met veel bouwkundige foto’s, gerealiseerde projecten en toekomstplannen, gedoseerd
met kleurige kunst aan de wand. Een
kantoor dat warmte en comfort uitstraalt. Enthousiaste verhalen beide
heren over verleden, heden en toekomst, de economische tegenslag, de
crisis in het algemeen en de bouwsector in het bijzonder. Echter zij laten
zich door de crisis niet van de wijs
brengen, integendeel het maakt hen
strijdvaardiger!

Vervolg op pagina 13

Limmen heeft beste
Gall & Gall van Noord-Holland
Gall & Gall Limmen is de beste Gall &
Gall van Noord-Holland geworden. Bij
deze winkelwedstrijd is beoordeeld
op klantvriendelijkheid, produktkennis, leeftijdcontrole NIX-18, netheid en
nieuwe Gall & Gall klantenkaarthouders (waarmee u 10% korting krijgt op
alle wijnen,bubbels en whisky’s).
Vanaf nu gaat Gall & Gall Limmen,
met twaalf andere ﬁlialen, de strijd

aan voor de titel ‘Beste Gall & Gall
van Nederland (550 ﬁlialen). Gall &
Gall Limmen is vier maanden geleden
verbouwd en is twee keer zo groot geworden, ook in assortiment.
Klantvriendelijkheid staat voorop, de
medewerkers weten alles over wijn en
spijs. Gall & Gall Limmen houdt bovendien geregeld proeverijen, waaronder een Whisky-proeverij op 10
April.

PA G . 2

LOV-KRANT

Hongerdoek in de Corneliuskerk
Symbool van de vastentijd
Rond het jaar 1000 ontstond in heel
veel Europese landen het gebruik
om onder de Vastentijd de altaarruimte met een doek/voorhang af
te scheiden van de rest van de kerk
zodat de gelovigen in de kerk het altaar en de priester die de Eucharistie
vierde, niet konden zien. Zo werd benadrukt dat de mens door zijn zondigheid het contact met de heilige,
met God had verloren. In de Goede
Week – voor Pasen werd het doek
weer weggehaald. Een paar eeuwen
later begon men het doek, te versieren met symbolen en voorstellingen van het lijden van Christus.
Het kreeg de naam >hongerdoek=,
omdat het onder de Vastentijd in de
kerk hing. Meer en meer werd het

tot een van de voornaamste symbolen van de Vastentijd

Sloveens-Boliviaanse
Ejti Stih.

Derde Wereld
Aansluitend bij deze oude traditie
zijn de laatste jaren door mensen
uit de Derde Wereld meditatiedoeken gemaakt, waarin duidelijk de
verbinding wordt gelegd tussen het
lijden van de armen en het lijden
van Christus. Meditatiedoeken die
hun weg vonden naar Nederland en
een verbinding willen leggen met
de lezingen in de veertigdagentijd,
onze eigen geloofsverhalen en de
geloofsverhalen van mensen in
>derde wereld-landen=. Een doek
(en daarom ook het woord >hongerdoek=) dat ons wil laten nadenken over onrecht en honger in de
wereld. Zo ook het
hongerdoek dat de
komende veertigdagentijd in de Corneliuskerk hangt. Een
Vastendoek dat ons
zal helpen ons voor
te bereiden op het
feest van Pasen. Dit
jaar een doek met de
titel: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’
gemaakt door de

De tafel en maaltijd
Het doek dat wij dit jaar als hulpmiddel gebruiken, laat vier afbeeldingen zien die te maken hebben
met tafelgemeenschap, verbonden
door een kruis. We zien mensen
uit de hele wereld bij elkaar aan
tafel zitten. Geïnspireerd door de
gastheer Jezus berustten ze niet in
een situatie van onderdrukking en
onrecht die zij meemaken. Samen
aan tafel komen ze op verhaal. Een
maaltijd waarbij grenzen wegvallen. Hongerigen opkomen voor hun
rechten. Een maaltijd van ontmoeting, van gastvrijheid, van vrede,
van bevrijding, van delen, van volheid, van erkenning. De maaltijd
als leven voorbij de dood. De kunstenaar bundelt daarom al die verschillende maaltijd-verhalen uit de
bijbel in zijn schildering en vertaalt
ze naar de dag van vandaag. Wandel
een keer de kerk binnen, of vier mee
op een zaterdagavond tijdens een
meditatieve viering waar elke week
wordt stil gestaan bij een tafereel
van het hongerdoek.

kunstenares

Pastor Johan Olling

Opvallend
aanwezig...
Ziet u?
Reclame werkt!
Geprikkeld?
Kijk op onze site en
ontdek wat wij
voor uw bedrijf
kunnen betekenen!
studio
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Hebt u iets te vieren?
Catering Limmen
verzorgt het voor u!
Verras uw gasten met onze koude en/of warme hapjes!
Bijzonder smaakvol en u kunt een standaard assortiment
hapjes bestellen of uw catering naar wens op maat laten
maken, wij adviseren u graag!

Dusseldorperweg 103  1906 AJ Limmen
T 072 505 15 19  M 06 207 415 11
info@deburgerijlimmen.nl  www.cateringlimmen.nl

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

welgraven.nl

Telefoon 072 - 505 30 09

schminken zondag 2 maart
Van 11.00 tot 13.00 uur kunnen kinderen
professioneel geschminkt worden bij de
CDA-caravan op de Vuurbaak. Tijdens het
wachten is er een poppentheater.
Kom op tijd om teleurstelling te voorkomen!

Voor een heerlijke pedicure behandeling
Behandelen likdoorns en schimmelnagels
Nagelreparaties
Gelnagels en nagels lakken

Een nieuwe lente... een nieuwe coupe!

Cadeaubonnen

Dampegheestlaan 19 , 1906WB
T (0)72 743 1703
M (0)6 22 666 406
I www.voetverzorging-michelle.nl

Wij zijn er klaar voor,
u, jij, jullie ook?

•
•
•
•
•
Dusseldorperweg 105
072 505 24 56

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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‘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 Luuk Glorie ‘Baby van de maand’ geworden. Voor de ‘Baby van de maand’ stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een
Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan de winnaar, op vertoon van deze krant en het geboortekaartje, in ontvangst nemen in
de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen.
Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen
naar redactie@lovkrant.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met
de redactie, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-,
geplaatst als ’Baby van de Maand’.

De rubriek Limmer Kroost
is powered by

Luuk Glorie
– Geboren op 26 december 2013 –
Zoon van Monique en Rick Glorie,
broertje van Tygo

Sophie Isabelle Smit

Niek Adrichem

Huub Jesper Toon le Mair

Alain Metselaar

Liz Jonker

– Geboren op 13 november 2013 –

– Geboren op 24 december 2014 –

– Geboren op 20 december 2013 –

– Geboren op 20 januari 2014 –

– Geboren op 28 december 2013 –

Dochter van Bart en Rowena Smit

Zoon van John en Nathalie Adrichem,
broertje van Max en Ariënne

Zoon van Marco le Mair en Suzanne Lute,
broertje van Joris

Zoon van Erik Metselaar en Laura Koot

Dochter van Peter Jonker en Ramona Krijger

Bijzondere open repetitie
van De Vredeburgers
Op donderdagavond 20 maart a.s. om
21.00 uur bent u van harte welkom
bij een bijzondere open repetitie met
de tenor Ernest Revell uit New York
(www.ernestrevell.net). Deze geweldige tenor is op bezoek in Limmen en
zal als gast samen met De Vredeburgers enkele liederen zingen, waaronder het bekende Panis angelicus van

César Franck. Met een vertolking van
de prachtige aria “Nessun Dorma” uit
de opera Turandot van G. Puccini zal
de tenor alle aanwezigen verrassen.
De repetitie wordt gehouden in de
PKN Kerk aan de Zuidkerkenlaan in
Limmen. Na aﬂoop van de repetitie
om 22.00 uur is er gelegenheid om
kennis te maken met de koorleden en

de dirigent Gerard Leegwater, tijdens
een gezellig samenzijn.
De Vredeburgers hebben in het bijna
40-jarig bestaan een omvangrijk repertoire van operafragmenten van
beroemde componisten zoals G.
Verdi, C.W. von Gluck en W.A. Mozart
opgebouwd. Voor het concert in het
najaar van 2015, het jubileumjaar,
staan gedeelten uit “Die Zauberﬂöte”
van W.A. Mozart op het programma.
Dus als u plezier heeft in zingen, laat
van u horen! Het koor kan heel goed
versterking gebruiken van alle zangstemmen; met name tenoren en bassen zijn zeer welkom.
Als u eerst eens een uitvoering wilt
beluisteren kan dat tijdens de concerten. De optredens van De Vredeburgers zijn dit jaar op:
4 mei, viering Dodenherdenking in de
Corneliuskerk in Limmen,
28 september, concert samen met het
vrouwenkoor Canto uit Schagerbrug
in de Corneliuskerk,
5 oktober, hetzelfde concertprogramma, uitgevoerd in de Ned. Herv. Kerk
te Schagerbrug.
Voor meer informatie: tel: 0725052087 en www.devredeburgers.nl

Limmen houdt op zaterdag
12 april ‘Passion Limmen’
Op zaterdag 12 april wordt ‘Passion
Limmen’ opgevoerd. Een unieke gebeurtenis dat alleen in een dorp als
Limmen, met zijn grote gemeenschapsgevoel en vitale parochiegemeenschap, mogelijk is. De organisatoren geloven in dit project en kregen
meteen alle medewerking om dit
geloofsverhaal van eenzaamheid en
verbondenheid - dat van zo’n grote
betekenis is voor ieder mens – op
deze manier neer te zetten. Op verschillende locaties, in en rond de Cor-

neliuskerk, worden in verschillende
scènes door Bijbelse hoofdpersonen
als Jezus, Maria en Judas bekende
nummers van Nederlandse zangers en
popbands gezongen. Er wordt daarbij
meegewerkt door alle koren van de
Corneliusparochie, de Limbaets, Harmonie Excelsior, de Plankeniers en
vele bekende Limmers. Zet maar in
de agenda: ‘Passion Limmen 2014’ op
zaterdagavond 12 april om 19.00 uur.
Pastor Johan Olling

40e ‘Limmen Artistiek en
Creatief’ 8 en 9 maart 2014

Kom kijken hoe wij spelen,
of bel voor een rondleiding
072 - 532 35 76

nweg

g

midde

rijkswe

CARNAVAL..!
Wij zijn er klaar voor!

eg
Kerkw

k i n d e r o p v a n g 0-13
Kits Oonlie is een fris, huiselijk en
kleinschalig kinderdagverblijf en is
sinds 2003 ISO/HKZ gecertiﬁceerd.

Ons uurtarief is € 6,32

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

In het weekeinde van 8 en 9 maart
a.s. wordt voor de 40e keer ‘Limmen
Artistiek en Creatief’ gehouden in de
Culturele Boerderij ‘Vredeburg’. Het
belooft weer een prachtige expositie
te worden van beeldende kunst en allerlei vormen van creatieve handvaardigheid.
Ook dit jaar is de animo om deel te
nemen groot. Veel kunstenaars weten
de weg te vinden naar onze expositie
en willen graag hun werk aan het publiek tonen.
Op de bovenverdieping van ‘Vredeburg’ zullen veel schilderijen in olieverf, acryl en gemengde technieken
te bewonderen zijn. Daarnaast zijn er
veel beelden in o.a. brons, speksteen

en keramiek en glasobjecten te zien.
Diverse kunstenaars zullen tijdens
de expositie aan u laten zien hoe hun
werk tot stand komt.
De benedenverdieping wordt bevolkt
door creatieve mensen met handgemaakte tassen, shawls, foto’s op canvas, wenskaarten, sieraden en klein
keramiek in allerlei vormen en technieken.
Onder het genot van een kopje kofﬁe etc. kunt u zondagmiddag genieten van een muzikale omlijsting door
Hans Laduc.
U wordt van harte uitgenodigd om
een bezoek te brengen aan deze expositie die beide dagen van 11.00 – 17.00
uur gratis toegankelijk is.
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DIERVOEDERS

ADMIRAAL

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

VALKERING

Administratie- en Belastingadviseurs

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

Datanetwerken

PLOSPAN HOUTKORREL 25 liter
8,25 3 stuks € 22,50

normaal € 8,75 NU €

CLINIC KATTENVOER TEGEN BLAASGRUIS
OF NIERPROBLEMEN 1,5 kilo € 18,75

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
BALEN HOUTVEZEL
€ 9,00 10 stuks € 85,00

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

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

tDWFOHBTtLPFMJOHtEBLCFEFLLJOH
tXBUFSt[JOLXFSLFOtTBOJUBJS
XXXEJCPMJNNFOOM

Edwin van Stralen
Achterweg 4
1906 AG Limmen
06 53 122 858
info@vanstralenlimmen.nl
www.vanstralenlimmen.nl

NU GRATIS PROEFLES EN GRATIS THEORIE-CURSUS!
072-505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Slijterij R. Booms

Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880

Alaaf!
Berentzen
Apfelkorn
1 liter 13.99

9.99

De Kuyper
Dropshot
70 cl. 10.79

8.79

Trojka pink
Wodka en aardbeien
70 cl. 14.69

10.69

Bacardi
Witte rum
70 cl. 17.99

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

14.99

Hooghoudt
Dubbele graanjenever
1 liter 14.39

WIJ LEVEREN

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

10.49

Aanbiedingen geldig t/m 2 maart 2014

Beste Gall&Gall van Noord-Holland!

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

FEBRUARI 2014
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Gezellige dansdemonstratie Tios Limmen
veel lef voor het grote publiek hun
beste move lieten zien. De gevorderde Breakdancers is een enthousiaste
hechte groep, die juist een strak uitgevoerde groeps-choreo zien, gevolgd
door een individuele Battle.

DICX motorrijschool organiseert
motorreis naar Sauerland
Evenals voorgaande jaren, staan er
voor 2014 staan er bij DICX motorrijschool weer een gevarieerd aanbod evenementen in de planning
voor zowel de beginnende als de gevorderde motorrijders. Eén van deze
evenementen, genaamd DICX Sauerland voorjaars-bochtentraining, vindt
plaats van vrijdag 16 t/m dinsdag 20
mei 2014.
Dit soort unieke door DICX georganiseerde motorevenementen, is gezien
de vele enthousiaste deelnemers van
de voorgaande jaren steeds een groot
succes geweest en is de ideale manier
gebleken om na de winterse periode
de draad weer op te pakken. Tijdens
deze motorreis kan er door middel
van goede instructie en waardevolle
tips, onder begeleiding van ervaren
instructeurs, in de heuvels van het
prachtige Duitse Sauerland gewerkt
worden aan ieders motorbeheersing

en bochtentechniek! Verder staat uiteraard ook een gezellige nabespreking op de agenda. Dick Sassen van
DICX rijschool, heeft hiervoor een zeer
gezellig en luxe all-in hotel geboekt,
zodat alleen de lunch en de motorbrandstof voor eigen rekening is.
De kosten voor dit niet te missen 5
daagse evenement bedragen € 330,-.
Dit is incl. boekingskosten en excl.
reis- en annuleringsverzekering.
NB: Desgewenst is het ook mogelijk
om op zaterdag 17 mei te vertrekken.
De kosten voor deze 4 daagse motorreis bedragen € 315,-. Dit is incl. boekingskosten en excl. reis- en annuleringsverzekering. Motorrijders die
mee willen, dienen zich voor 20 maart
2014 aan te melden en vol is vol. Mail
voor meer info naar info@dicxrijschool.nl, of bel naar 06-506 484 99.
Aanmelden kan via motorreizen@
zonvaart.nl

Limmen – Op zondag 2 februari 2014
gaven alle groepen van Streetdance
en Breakdance samen met Zumba
van TIOS Limmen een zeer gezellige
en slaagde dansdemonstratie voor
het massaal gekomen publiek in de
Sporthal de Entery te Limmen. Hiermee nam TIOS Limmen afscheid van
de Sporthal, de thuisbasis van de
turnafdeling. Vanwege bezuinigingen
en inkrimping van het ledental is de
turnafdeling verhuist naar een kleinere sportzaal aan de Hogeweg.
De Streetdance VGO groepen (voortgezet onderwijs; groep 1-3 en VGO 3+)
staan onder leiding van Sylvie Been.
Beide groepen dansten op een eigen
gemaakte remix waarin o.a. Kate
Perry, Opposites, Beyonce, Lorde en
Kanye West. Verschillende dansstijlen zoals hiphop, streetdance, jazz en
moderne dans werden gebruikt.
In alle dansen lieten de meiden
een mooie strak uitgevoerde stoere groeps-choreo zien, waarin het
dansplezier vanaf straalden.
De Streetdance groepen 3-5 en 6-8 van
de basisschool staan onder leiding
van Ingeborg Boer. Beide groepen
begonnen wat zenuwachtig, maar
als snel dansten ze met veel enthousiasme voor meer dan driehonderd
toeschouwers. De tweede dans was
een gezamenlijke modellendans van
beide groepen. Met glamour en glitter
showden zij hun dans en kleding op
de muziek van Jordin Sparks.
De twee Breakdance groepen onder
leiding van Falko de Graaf lieten ieder
eerst een groepsdans zien, waarna
elke danser zijn eigen act/move toonde. Voor de jongste Breakdancers,
de beginners, bestaande uit 13 jongens en 4 meiden van 5 - 8 jaar was
dit hun eerste demonstratie. Maar
het was knap om te zien, hoe ze met

Tussen alle dansen door gaven Jeroen
van Pul en Susanne Huissen ieder een
uitgebreide
Zumba-demonstratie

met hun eigen dansers en met de
VGO Streetdance groepen. Deze demonstraties gaven duidelijk aan dat
Zumba een gezellige, maar ook een
snelle danssport kan zijn, waarbij
hard wordt gewerkt aan de conditie
en de buikspieren op Latin muziek.
De foto’s zijn gemaakt door Olaf
Oudendijk.

Valentijn met koude handen
Een aantal politieke partijen waaronder het CDA Castricum trok er 14 februari op uit.
Met een glimlach en een attentie voor
de markt- en winkelbezoekers.
Handschoenen en groene jasjes van
het CDA-Castricum waren er in Castricum, Limmen en Akersloot. Een koude, harde wind, maar gelukkig was
het droog. Naast Valentijn-opmerkingen, gaven burgers hun mening over
de bebouwing van de Zanderij. Werd

er gereageerd op het sociaal beleid.
Werd er gevraagd naar de samenwerking met de BUCH gemeenten.
Gesproken over kort parkeren bij het
strand en het verkeer bij de spoorovergang Beverwijkerstraatweg. En
verder was het een echte Valentijnsdag. Leuke ontmoetingen. Politiek,
is ook elkaar spreken over ons mooie
dorp. Het was gewoon gezellig op die
Valentijnsdag.

CDA bij de Clusiuskraam.

Tafeltennisster van TTV
Limmen plaatst zich voor
ﬁnale van Nederland!
Assen - Het is al een hele prestatie om
tot de beste spelers van Nederland in
hun leeftijdscategorie (A-licentie) te
behoren en als je dan ook nog eens via
de gespeelde voorrondes plaats voor
de ﬁnale van Nederland, dan mag je
wel spreken een geweldige sportprestatie.
Op zondag 9 februari werd in Assen de
halve ﬁnale van de Nationale jeugdmeerkampen gespeeld.
In deze fase van het toernooi zijn er
van heel Nederland per leeftijdscategorie nog 24 spelers over, waarvan
vandaag de beste 12 spelers zicht
plaatsen voor het ﬁnaleweekend
31mei/1 juni.
Voor Sanne Briefjes speler van TTV
Limmen-Heiloo was de opdracht duidelijk: de goede lijn van de laatst gespeelde competitiewedstrijden tegen
TTV Heemskerk en TTV Diemen doortrekken.
Als beginnend A-speelster en op de
12e plaats van de Nationale ranglijst in een poule met drie A-spelers

moest zij dus direct scherp zijn. Dit
lukte prima, daar ze in de eerste twee
wedstrijden resp. de Nr.5 (Kim Staps /
Zuidwest) en de Nr.4 (Emma van der
Zanden/ Limburg) versloeg met 3-0
en 3-1.
Ook de derde wedstrijd werd overtuigend gewonnen met 3-0 tegen Yara
Mengelers/ Limburg en daarmee was
bereiken van ﬁnale in zicht.
Hoewel de strijd in de laatste twee
wedstrijden vrijwel gelijk op ging,
was de scherpte iets minder en verloor Sanne onnodig de twee laatste
wedstrijden wat resulteerde dat drie
speelsters op de 2e plaats eindigde
met elk 6 wedstrijdpunten.
In dit geval wordt de meerkampregel
toegepast : Vergelijk het resultaat in
de onderlinge set(s).
Deze regel was duidelijk in het voordeel van de speelster uit Limmen en
dat betekende een 2e plaats in de
eindklassering en plaatsing Finale pupillenmeisjes Nederland 2014.
Tafeltennisreporter M.A. Briefjes

Stichting Oud Limmen op zoek...
De foto van de vorige keer bracht niet veel reacties te weeg. Niet ver wonderlijk want de foto uit
de archieven van de kerk, bleek een foto te zijn van een Volendams kinderkoor, wat eens in de
kerk had opgetreden. Met onze nieuwe foto hopen wij meer succes te hebben.
De foto is ongeveer 100 jaar gelden genomen, zo rond 1913-1914 schatten wij. In het midden
met bril herkennen wij mevr. Annie Pepping (moeder van architect Gerard Min). Wie zijn de
anderen op de foto. Herkent u uw moeder, schoonmoeder of oma op deze foto?
Laat het ons weten. Op maandagmorgen tussen 10 en 12 uur en ‘s avonds tussen 19.00 uur
en 21.00 uur zijn wij aanwezig aan de Schoollaan. Mailen kan ook; oudlimmen@hotmail.com
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www.rotteveel.org

...Heerlijk ontspannen
met een passend
verzekeringsadvies!

ZONDAG 2 MAART

Carnaval met het
doldwaze duo Kees & Co
Aanvang 18.00 uur – Vrij entree
Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org

DINSDAG 4 MAART

Slotavond Carnaval
Limmer mystery guest en karaoke
Aanvang 21.00 uur - Vrij entree

DE MOOISTE
OCCASIONS
VOOR DE
BESTE PRIJS!

8.6
klanttevredenheid

autobedrijf.tevreden.nl

VRIJDAG 7 MAART

Pubquiz

*** vol is vol***

Inschrijven per groepjes van 4 via info@lantaarnlimmen.nl

CAFEWEEK 11 ,13 EN 14 MAART
(zie www.lantaarnlimmen.nl)

ZATERDAG 22 MAART

Keeztoernooi

*** vol is vol***

Inschrijven per koppel via caroline@lantaarnlimmen.nl

ZONDAG 20 APRIL 1STE PAASDAG

Carwash
Aanvang 21.00 uur - Vrij entree

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

Kijk op:
ker.nl
ersbedrijfjon
www.aannem

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-17-51

ZIN IN HET
VOORJAAR??
Zelf zaaien….
Gezond uit eigen tuin !!
Onze voorjaarsgids ligt weer voor u klaar !
Nieuw in ons assortiment !
Bijzondere culinaire pootaardappelen:
Roseval, Koopman’s blauwe,
Belle de Fontenay ..en vele andere soorten.

Oranje is goed...
Rode cijfers
niet!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

Postbus 44
1906 ZG Limmen

15 % KORTING
op alle zaden, pootaardappelen
en plantuitjes Tot 1 maart a.s.

… Extra korting ??
Vraag de Klantenkaart Spaarpas
aan en spaar mee !!
Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

072 - 505 7555
072 - 505 7557
info@valgra.nl
www.valgra.nl
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thuis te laten komen. Voor het aanvragen van thuiszorg kunt u bij onze
wijkverpleegkundige achter de balie
of ons wijktelefoonnummer terecht
(06-30159730).
De wijkverpleegkundige staat dicht
bij degene die zij bezoekt, waardoor
zij goed weet waar de wijkbewoner
behoefte aan heeft. Tevens brengt zij
in kaart welke ondersteuning mogelijk is in de eigen directe woonomgeving. Ons streven is om de cliënt zolang en comfortabel mogelijk thuis te
laten wonen.

Dichtbij de mensen thuis
(Viva Thuiszorg)
Elke ochtend zitten er achter onze
balie in het gezondheidscentrum deskundige zorgverleners die u te woord
kunnen staan. Zij kunnen u met allerhande vragen helpen die gaan over
Zorg, Wonen en Welzijn.
Wanneer u het gezondheidscentrum
binnen komt loopt u tegen onze balie
aan, het kan niet missen.
U kunt een ergotherapeut, een casemanager dementie, een cva verpleegkundige, een coördinator huishoudelijke dienst, een persoon die

vrijwilligers werft (Maatje Z) of de
wijkverpleegkundige uit de wijk Limmen aantreffen.
Zij luisteren naar u vraag en proberen
deze te beantwoorden of zoeken de
juiste persoon of instantie voor u op.
Ons thuiszorgteam Limmen (Viva
thuiszorg) bestaat uit 8 personen die
vanuit het gezondheidscentrum werken. Wij zijn heel betrokken bij onze
cliënten en proberen zoveel mogelijk
dezelfde gezichten bij de mensen

Wij willen u zeker attenderen op
onze uitleen. Dit houdt in dat u bij
ons terecht kan voor bv. krukken,
rolstoelen,rollator, toiletstoel, bedverhogers, po’s etc en ook kunnen wij
voor u hulpmiddelen zoals bv een bed
of bedtafel bestellen. Wanneer wij
deze bestellen is het de volgende dag
in huis of bij spoed dezelfde dag nog.
Wanneer u deze hulpmiddelen bij ons
wilt afnemen is het goed om u verzekeringspasje en identiteitsbewijs mee
te nemen. Voor alle loopmiddelen,
dus de krukken en rollator, looprekje
moet er tegenwoordig, sinds januari 2013 een huurprijs betaald worden.
Dit is overal zo.
Graag vermelden dat als u lid wordt
van SENZ, ons servicebureau, krijgt
u korting op de huur. Tevens is het
mogelijk sommige hulpmiddelen te
kopen.

Thema bijeenkomst ‘Effectief communiceren
met kinderen’
Forte Kinderopvang organiseert in
samenwerking met de openbare basisscholen in Castricum op dinsdag
11 maart om 19.30 uur voor ouders en
alle andere geïnteresseerden de gratis
workshop “Effectief communiceren
met kinderen”. De bijeenkomst gaat
in op de methode How2talk2kids: een
praktische methode om op een andere manier te praten en te luisteren
naar kinderen, waardoor opvoeden
leuker wordt en kinderen lekkerder in
hun vel zitten. De avond vindt plaats
in de aula van de Sokkerwei –Sokkerwei 6- te Castricum. Hierbij is iedereen welkom die meer wil weten over
een goede communicatie met kinderen van 2-20 jaar.
Steeds meer ouders zoeken naar manieren om beter te communiceren
met hun kinderen en het thuis gezelliger te maken. De methode How2talk2kids is daarop een goed antwoord. De methode is gebaseerd op
een andere manier van praten met, en
luisteren naar kinderen. De methode
reikt praktische handvatten aan voor
een betere communicatie, waardoor

de relatie verdiept en zowel ouders als
kinderen meer zelfvertrouwen krijgen. De thema bijeenkomst wordt georganiseerd door Forte Kinderopvang
in samenwerking met de Sokkerwei,
De Klimop, de Montessorischool en
de Juliana van Stolbergschool. Bij deze
thema bijeenkomst zijn alle ouders
en andere geïnteresseerden welkom!
Tijdens de workshop wordt via voorbeelden, praktische tips en een opdracht ingegaan op hoe je als ouder
om kunt gaan met negatieve gevoelens van een kind, hoe je grenzen stelt
zonder politieagent te spelen, hoe je
kind zelf verantwoording kan nemen
voor zijn gedrag, en hoe je je kind effectief kunt prijzen. De methode is
geschikt voor elk kind en biedt een
basis voor een nog prettiger gezinsleven. De workshop wordt gegeven
door Wieke Sievert, trainer van How2talk2kids.
Geïnteresseerden voor de gratis lezing op dinsdag 11 maart om 20.00
uur kunnen zich opgeven via het
inschrijfformulier op www.fortekin-

Carnaval Forte Kinderopvang
Wanneer heel Gorteldonk zich onderdompelt in het carnavalsfeest, kunnen de vestigingen van Forte Kinderopvang natuurlijk niet achterblijven.
Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs en
peuterspeelzaal Klein Duimpje wordt
er zoals elk jaar weer gezellig carnaval

gevierd. Op kinderdagverblijf Eigen
Wijs mogen de kinderen verkleed komen, of zich op het kinderdagverblijf
zelf verkleden. Bij Eigen Wijs beschikt
men over een uitgebreid assortiment
aan verkleedkleren voor de kinderen.
Er wordt gezongen en gedanst wor-
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Informatiemarkt in Gezondheidscentrum Limmen
Op zaterdagmiddag 29 maart 2014
zijn alle Limmenaren welkom op de
informatiemarkt van ViVa! Zorggroep in Gezondheidscentrum Limmen.
Inwoners van Limmen kunnen kennismaken met het aanbod van ViVa!
Zorggroep op het gebied van wonen,
welzijn en zorg en deelnemen aan activiteiten. De markt wordt gehouden
in de centrale hal van Gezondheidscentrum Limmen aan de Zonnedauw
2, van 13.00 tot 16.00 uur.

•
•
•
•
•
•

Standhouders zijn onder andere:
• SenZ met diensten aan huis, zoals
de kapper, maaltijden en boodschappendienst
• Wijkzorg en gespecialiseerde verpleegkundigen
• Huishoudelijke verzorging

Op zaterdagmiddag 29 maart kunnen
Limmenaren terecht op de informatiemarkt. Maar ook op werkdagen kan
men informatie halen of vragen stellen bij de ViVa!-balie in het Gezondheidscentrum Limmen, tussen 9.00
en 12.30 uur.

Alarmering
MaatjeZ, Centrum voor mantelzorg
Woonzorgcentrum De Cameren
Avondrestaurant De Cameren
Thuisbegeleiding
Thuiszorgwinkel met de uitleen van
hulpmiddelen.

Bezoekers kunnen op de informatiemarkt ook aan activiteiten deelnemen. Zo kan men de bloeddruk laten
meten en de bloedsuikerspiegel laten
nakijken.

Weet wat u moet doen!

EHBO cursus in Limmen
Limmen - Een ongeluk zit vaak in een
klein hoekje. Even niet opgelet en een
verwonding of valpartij is vaak onvermijdelijk. Wist u trouwens dat de
meeste ongevallen thuis gebeuren?
Om u voor te bereiden op kleine maar
ook grotere ongevallen wordt er vanaf
5 maart een uitgebreide EHBO cursus
gegeven in Limmen.
In deze cursus van het Rode Kruis
worden kleine ongevallen behandeld
en verbanden geoefend. Ook de reanimatie krijgt ruime aandacht in de
lessen. Na het volgen van de cursus
weet u hoe u moet handelen bij veel
voortkomende verwondingen en letsels. Allemaal nuttige handelingen
die ervoor zorgen dat u weet wat u
moet doen als er in uw naaste omgeving een ongeluk gebeurd.
De cursus leidt op voor het landelijk
erkende Rode Kruis diploma, dat ook
erkend is door het Oranje Kruis. De
nieuwe cursus van 8 avonden start op
woensdagavond 5 maart in de brandweerkazerne in Limmen. De kosten
bedragen € 150,- inclusief lesmate-

rialen en diploma. Informeer bij uw
zorgverzekeraar of de cursus eventueel vergoed wordt.
Voor inlichtingen en aanmelding kunt
u contact opnemen met mevrouw H.
v.d. Linden, tel. 072 505 1929, e-mail:
heleenvanderlinden@quicknet.nl
of mevrouw A. Korving, tel. 072 505
3045, e-mail: jenakorving@online.nl

deropvang.nl (onder “Over Forte”),
via info@fortekinderopvang.nl of via
telefoonnummer 0251 - 658058. Introducés zijn bij deze lezing van harte
welkom! (Let wel op, want vol is vol!)
Het spreekt misschien voor zich, maar
het is niet de bedoeling dat kinderen
meegaan naar deze avond.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.fortekinderopvang.nl of bellen
met 0251-658058.
den op carnavalskrakers en natuurlijk
wordt de polonaise gelopen. Ook maken de kinderen zelf confetti en uiteraard mogen alle kinderen geschminkt
worden!
Vrijdag 14 februari hebben de kinderen van Eigen Wijs een bezoek gebracht aan De Burgerij waar door alle
kinderen in Limmen carnaval gevierd
werd. Met muziek, dans en polonaise
werd het carnaval ingeluid!
Bij peuterspeelzaal Klein Duimpje
mochten de peuters ook verkleed naar
de peuterspeelzaal komen. Mochten
de kinderen niet verkleed willen komen maar zich later toch bedenken,
beschikt ook Klein Duimpje over een
assortiment aan verkleedkleding.
Ook op de peuterspeelzaal worden
verschillende spelletjes gedaan en
wordt er natuurlijk ﬂink gedanst!
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.fortekinderopvang.nl of bellen
met 0251-658058.

Muziekmiddag met de
‘Malloten Matrozen’
De Zonnebloem Limmen nodigt alle
ouderen en gasten van De Zonnebloem Limmen uit voor een middag
vol muziek en gezelligheid door de
“Malloten Matrozen”. Zij treden zaterdagmiddag 15 maart op in De Burgerij,
aanvang 14.00 uur. Zaal open: 13.30
uur.
De groep “Malloten Matrozen” bestaat uit vijf enthousiaste vrienden
die een aantal jaren geleden op een
dorpsfeest spontaan samen Nederlandstalige liedjes begonnen te zingen. Zij oogsten onverwacht succes
en hadden er zelf zoveel plezier in dat
zij besloten met zingen door te gaan;
zij hebben zelfs zanglessen genomen
om optimaal te kunnen zingen.

Zij zijn uitgedost in marinepakken,
die er nogal mallotig uitzien, vandaar
de naam. Hun repertoire bestaat vnl.
uit zeemansliedjes en populaire liedjes uit vroeger jaren.
De groep wordt begeleid door een
geluidsband, bediend door een dame
met bijzondere kwaliteiten.
Zij treden regelmatig in en buiten de
regio op o.a. in verzorgingshuizen,
op kermissen, feesten en partijen en
het publiek is heel enthousiast. Ze
zijn zeer veelzijdig, stralen plezier en
enthousiasme uit en passen zich aan
alle omstandigheden aan. Succes verzekerd!
Het is pas feest als de Malloten Matrozen zijn geweest!
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Wij Limmers redden ons
heus wel zelf
(maar ik denk wel dat CKenG ons een handje kan helpen)

Ik zie Limmen als een dorpskern met een historisch
gegroeide positie die zich kenmerkt door het gevoel: ‘met elkaar zaken oplossen’. Als er in Limmen
iets moet gebeuren redden de inwoners zich zelf
wel. Toch gaan we met z’n allen - of we dat nu
willen of niet - in hoog tempo op weg naar een
grotere gemeente dan de gemeente Castricum met
35.000 inwoners.
Binnen dat grotere geheel van minimaal 100.000 inwoners - met zijn
grotere vraagstukken - wil ik graag meehelpen het unieke van Limmen
te bewaren en liefst het idee: ‘we redden het zelf wel’ - en dan voor ons
allemaal - meenemen naar dat grotere verband. Wij gaan er voor om
bijvoorbeeld Limmen Ludiek en de Bloemendagen vol te ondersteunen. Beide evenementen zetten niet alleen Limmen op de kaart, maar
zijn goed voor de promotie van de gemeente Castricum als geheel. En
daar moeten we het met z’n allen economisch van hebben.
Wij staan niet toe dat het Zandzoom project er toe leidt dat uw huis
in waarde daalt. Vandaar dat wij voor het temporiseren van de bouw
van nieuwe woningen zijn. Ze mogen er - als er kopers voor zijn - best
komen. Maar wel heel geleidelijk en zonder waardedaling van uw
woning. Zo ‘op elkaar bouwen’ als op Eikepage en De Lange Akker
gebeurd is, moet niet de standaard voor ‘inbreien’ worden.
Als wij straks een wethouder mogen leveren aan het dan te vormen
bestuur, zullen wij er volop voor gaan om in de taakomschrijving op te
nemen dat hij of zij aan Limmen structureel aandacht schenkt. Dit ook
met het oog op de komst van de aansluiting op de A9 en het reconstrueren van de Rijksstraatweg.
Er moet aandacht komen voor het bouwen van
betaalbare woningen voor jongeren. Onze jongeren
willen graag na hun studie weer terug naar ‘hun dorp’.
Dat moet kunnen. In het verlengde hiervan willen we
de werkgelegenheid bevorderen door aandacht te
geven aan de verdere ontwikkeling van het Limmense bedrijventerrein. Wel genuanceerd: wat in Limmen
past, hier en wat in de Boekelermeer past, daar.

Over de plek van ondernemingen, die omringd worden door woningen, twijfelen wij. Daar willen we met betrokkenen en omwonenden
eens goed - en toekomstgericht - over discussiëren.
Ook de afgelopen vier jaar hebben wij al veel aandacht aan uw
belangen gegeven. Denk maar even aan het zwembad. Daar is
best rumoer omheen geweest. Wij deden het als CKenG volgens
velen helemaal niet goed. Nu we een jaartje verder zijn zien steeds
meer mensen ook de voordelen. De mensen die het zwembad van de
gemeente hebben ‘overgenomen’ zien het zitten om er iets duurzaams
van te maken. Over de sporthal waren - en zijn er nog, zo te horen twijfels. Maar ga er nu eens kijken en oordeel dan zelf.
We hebben - niet als enige overigens - gezorgd dat het voetgangersbruggetje tussen Limmen en Castricum er kwam. Ondanks protest
vanuit Castricumse betrokkenen. Ook het doortrekken van het voetpad
naar Limmen is gerealiseerd, net als het veiligere kruispunt Rijksstraatweg/Burgemeester Nieuwenhuizenstraat. Op voorstel van CKenG is
de bibliotheek gevestigd in de Sint Maarten school en zo behouden.
Ook is bij deze school een pannaveld met kunstgras aangelegd.
Voor de historische dorpsgezichten van Limmen, de karakteristieke
panden en het unieke landschap vragen we aandacht. En wij zullen
ons sterk maken voor een dorpsplein tussen de kerk en de Burgerij.
Voor dat plan willen wij samen met u gaan. Ook voor het carnaval, de
Hortus Bulborum, Conquista, de sporthal en het mountainbike parcours maken we ons hard.
Castricum Kern(en) Gezond (CKenG) noemt zich niet een ‘alleen
voor Limmen’ partij. Dat zijn wij niet en dat is ook geen goede
zaak. Wij werken vanuit het belang van de inwoners van
Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De
Woude. Wat wij voor Limmen zijn is een partij die
aandacht heeft voor het bijzondere van Limmen.
En die dat wil koesteren en straks niet verloren wil
laten gaan. Nu niet binnen de gemeente Castricum
en straks niet binnen een groter geheel.
Leo van Schoonhoven woont aan de Westerweg
in Limmen en is wethouderskandidaat voor CKenG.

gaat 100% voor u
Volg CKenG via: www.ckeng.nl

www.facebook.com/ckeng

@CastricumKG
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Onze Limmer kandidaten (v.l.n.r.):
Ben Piepers - Mirjam Buur – Bert van Diermen – Willem Laan –
Lijsttrekker Rob Schijf – Ruud Freriks – Thomas Voorwalt.
En ook (niet op de foto) Henk Nuijens – Niko Keijzer – Theo
Nijman – Rob Min.

Actiepunten GDB Gemeente- en
Dorpsbelang 2014-2018:
1. Behoud zwembad Damphegeest
en sporthal d‘ Enterij
Speerpunten GDB Gemeente- en Dorpsbelang 2014-2018:

2. Realiseren bollenmuseum

1. Het buitengebied is van de boeren

3. Verruiming openingstijden
bibliotheek

2. Geen verhoging gemeentelijke belastingen

4. Dorpsplein bij de Burgerij

3. Baas in eigen kern

5. Uitbreiding bedrijventerrein
Nieuwelaan-west

4. CastricumPas: iedereen doet mee

STEM 19 MAART OP LIJST 3 * GEMEENTE- EN DORPSBELANG * NAMENS U

ELKE STEM TELT! U STEMT TOCH OOK? WOENSDAG 19 MAART 2014

“Samen kunnen we meer”
Enkele redenen om uw stem aan het CDA Castricum te geven
Wim Swart (1)

We zijn een partij met mensen die betrokken zijn bij de kernen en de gemeente
We zijn een partij die het maatschappelijk initiatief waardeert en de ruimte geeft
We zijn een partij die betrouwbaarheid en duurzaamheid prioriteit geeft

In de afgelopen jaren zorgden we (samen met anderen) voor:
Verlaging afvalstoffenheffing
Behoud zwembad Damphegeest
Start bedrijventerrein en woningbouwplan Rijksweg
Nieuwe bestemming oude gemeentehuis

Bernard Edelenbos (11)

In de toekomst mag u weer op ons rekenen voor o.a.:
Dorien Veldt (4)

Veiliger maken Rijksweg met rotonde en oversteekplaatsen
Bouw van woningen voor senioren en starters
Fietspad Limmen - Akersloot
Behoud sport-en jongerenvoorzieningen

cdacastricum

CDACastricum

www.cdacastricum.nl

Sjaak Welboren (8)
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elektrische gordijnrails!
service
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Nieuwe KTM 125 Duke les-motorﬁets
bij DICX motorrijschool
Onlangs heeft DICX motorrijschool een geheel nieuwe
KTM 125 Duke les-motorﬁets aangeschaft. Hiermee mogen aspirant motorrijders vanaf 17 jaar beginnen met
hun motorrijlessen voor het A1 motorrijbewijs en examen doen vanaf hun 18e jaar. In verband met de laatste
wijzigingen is het voor aspirant motorijders onder de 20
jaar verplicht te beginnen op een motorﬁets van max. 11
kw. vermogen en een cilinderinhoud van max.125 cc. Van
de motorﬁetsen die aan deze kwaliﬁcaties voldeden,
kwam de KTM 125 Duke met glans als beste uit de test
als het ging om handelbaarheid en rij-eigenschappen en
is als enige motorﬁets in deze klasse standaard uitgerust met ABS.

we Yamaha XJ6 ABS waren aangeschaft, ruim voldoende,
nieuwe moderne motorﬁetsen met ABS, waarop voor
alle motorrijbewijzen (A1, A2 en A onbeperkt) de rijlessen kan worden gevolgt. Voor de aspirant motorrijders
die nog deze zomer willen gaan motorrijden adviseert
DICX motorrijschool om nu te beginnen met de motorrijlessen zodat ze nog voor de zomer hun motorrijbewijs
kunnen behalen en kunnen gaan genieten van de vrije
gevoel van het motorrijden. Voor meer info met betrekking tot de eisen voor de verschillende motorrijbewijzen,
mogelijkheden en kosten, verwijzen wij u graag naar de
website van DICX motorrijschool www.dicxrijschool.nl/
dicx-motorrijbewijs.shtml

Eigenaar Dick Sassen van DICX motorrijschool heeft deze
geweldige
machine
uiteraard ook zelf aan
de tand gevoeld en
was zo onder de indruk
van de mogelijkheden
van deze (kleine) KTM
Duke, dat hij besloot
tot aanschaf over te
gaan en heeft deze
motorﬁets tevens uit
laten rusten met een
uitgebreide beugelset,
handkappen en handvatverwarming,
om
zijn motorrij-leerlingen onder alle weersomstandigheden het
allerbeste te kunnen
bieden. Hierdoor heeft
DICX motorrijschool
nadat vorig jaar 2 nieu-

...Zorgeloos op reis
met een betaalbare
reisverzekering!

Rijksweg 127 • Limmen • 072 505 16 02
dinsdag t/m zaterdag geopend • vrijdag avond geopend
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

Secondlife cartridges voor uw printer.
Goedkoper dan origineel en meestal met meer
inkt. Vele soorten op voorraad en de rest
kunnen wij eventueel bestellen!

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf

Als kwaliteit een rol speelt..
www.rotteveel.org

Tevens gazon aanleg
Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org
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Op de thuisbasis in Paramaribo werd
Cees gefeliciteerd door de groep en
later trakteerde hij aan de Waterkant
(wandelpromenade langs de Surinamerivier) op heerlijk fris en vers
Parbo bier, geschonken uit de zgn.
Djogo, een literﬂes. Er werd ook door
Paramaribo en de omgeving geﬁetst
met een bezoek aan de voormalige
plantage “Peperpot”, waar met subsidie van de Postcodeloterij de kofﬁeen cacao opslag gebouwen weer in
oude luister zullen worden hersteld.
Ter plaatse ontmoette de groep nog
een oud medewerker van de plantage
die heel veel vertelde over de historie.

Vader-zoon-weekend bij Scouting Limmen

‘So you think you can make radio’
Een echte Piraten Radiozender heeft
op zaterdag 8 februari jl. het anders zo
rustige Limmen volledig in z’n greep
gehouden. De vaders en zonen van
de welpengroep bij Scouting Limmen
hebben een echte radio-uitzending
gemaakt op de Fm.
Bij het installeren van de nieuwe welpen op de vrijdagavond ervoor waren
de moeders, zusjes, opa’s en oma’s
nog welkom. Maar om negen uur die
avond bleven alleen de vaders en zonen achter voor, wat later zou blijken,
een fantastisch Vader-Zoonweekend!
Een groot kampvuur met warme chocolademelk, glühwein, zelfgebakken
popcorn en een spannend verhaal leverde een sfeervolle avond op.
Na een ronduit korte nacht begonnen
we zaterdagmorgen met een stevig
ontbijt. De vier groepen gingen vervolgens aan de slag met het draaiboek van 20 minuten voor hun eigen
radioprogramma. Elk programma
moest in ieder geval bestaan uit een
opening, twee stukken muziek gekozen door de zonen, één stuk muziek
(de Plaat en het Verhaal) gekozen door
de vaders, twee spelelementen en een
afsluiting. Zo hoorde je een Moppentrommel, Wist u Dat, een Hoorspel,
Raad het Geluid, de Dik voor Mekaar
show, Roepie Roepie Vogel, enz.. Voor
de lunch heeft elke groep 15 minuten
tijd gekregen om te repeteren met
alle apparatuur. Snel een boordje
knakworst eten en daarna met z’n allen ﬂyeren in het dorp. Hoe meer luisteraars je had en hoe meer stemmen

je kreeg, des te meer punten kon je
verdienen. Om half drie was iedereen
terug op de blokhut en konden we
nog snel de schaatsers goud, zilver en
brons zien winnen op de 500 meter.
Maar weinig tijd voor feest, om half
vier gingen we live de ether in! Live
op de Fm zender en tegelijkertijd ook
op de livestream. Extra leuk, want hier
kon je nog eens meekijken in de studio ook. Op het hoogtepunt keken er
256 mensen en zij schreven ook leuke
reacties in de chat. De stemmen vlogen binnen via de chat, mail en sms.
De programmaraad kon het maar met
moeite bijhouden! De uitslag was dan
ook To Close to Call! Allemaal gewonnen.. Wat een supergave uitzendingen
hebben de vaders en zonen gemaakt.
Tot slot zelf de hamburgers bereiden,
gezellig samen eten en napraten.
Rond de klok van zeven uur sloten we
het historische weekend af, waarna
iedereen voldaan naar huis ging! Alleen de leiding niet, die bleven nog
een uurtje een raakten niet uitgesproken….
Via deze link kun je een leuk ﬁlmpje bekijken van het hele weekend:
http://youtu.be/h8HZSLFmfEk
Heb je interesse om een keer een opkomst mee te draaien? Kijk dan even
op onze website www.scoutinglimmen.nl voor meer informatie. Je kunt
ook een mail sturen naar info@scoutinglimmen.nl om meer informatie te
vragen of om je aan te melden voor
een avondje proefdraaien. Je bent van
harte welkom.

De jarige (65 jaar) Cees Smit in een openbare slagerij op de Centrale Markt in Paramaribo. De
Centrale Markt is een verzamelplaats van groenten, fruit, vis en vlees, kleding en huishoudelijke artikelen, groot en bijzonder kleurrijk.

Cees Smit wordt 65 jaar op een
bijzondere plaats..!
De voorzitter van de LOV werd op
maandag 3 februari 65 jaar tijdens
zijn vakantie in Paramaribo. Tezamen
met een groep van 12 vrienden/vriendinnen was Cees op 25 januari aangekomen in Suriname voor een vakantie
van twee weken op diverse plaatsen
in Suriname. In de eerste week werd
o.a. een vijfdaagse reis gemaakt over
de machtig grote rivieren van Suriname, te beginnen op de Saramacca
rivier vanaf de “stad” Groningen, waar
in 1845 Groningse boeren neerstreken
nadat de slavernij was afgeschaft. Het
liep uit op een groot drama waarbij
velen gestorven zijn aan toen nog
onbekende tropische ziektes, uitput-

ting en totaal niet voorbereid om te
werken in de “hel” zoals toen gezegd
werd.
De Saramacca gaat over in de Coppename rivier, die beiden direct in
de oceaan uitmonden. Het comfortabele cruise schip (max. 12 personen
verdeeld over zes hutten), genaamd
“Mi Gudu” (betekent “Mijn Schatje”)
is tot heel diep in de jungle gevaren,
waarbij diverse kleine oorspronkelijk
indianendorpen werden bezocht. Ook
bezocht de groep de voormalige lepra
(melaatsen) kolonie waar de nederlandse pater Petrus Donders tot zijn
dood werkte en ook begraven ligt.

Samenwerking DICX rijschool
en Zonvaart Reizen
In verband met wettelijke bepalingen met betrekking tot het organiseren van (motor-)reizen en de hieruit
voortvloeiende verplichtingen is eigenaar / instructeur Dick Sassen van
DICX Auto- en Motorrijschool als organisator van motorreizen. Onder de
naam DICX motorreizen een samenwerkingsverband aan gegaan met
het bij ANVR aangesloten Zonvaart
Reizen. Zonvaart Reizen is al 50 jaar
een begrip in Noord-Holland, lid van
ANVR én Garantiefonds Reisgelden
(SGR). Met zestien vestigingen in de
regio werkt Zonvaart met uitsluitend
vertrouwde reisspecialisten mee aan
de fantastische motorreizen van DICX
motorreizen.

Deze samenwerking betekent, dat
het boeken van de reis via Zonvaart
Reizen geschiedt. De motorrijders die
bij DICX reeds bekend zijn, ontvangen
via email informatie betreffende de
verschillende motorreizen. De contacten van Zonvaart reizen, worden door
middel van de nieuwsbrief van Zonvaart geinformeerd. Tevens worden
de motorreizen bekend gemaakt via
de lokale kranten en op het internet
op www.dicxrijschool.nl/ dicx-reizen.
shtml.
Zoals gezegd is Zonvaart Reizen aangesloten bij de ANVR en SGR en vallen
alle geboekte reizen onder de ANVR
reisvoorwaarden en de garantievoorwaarden van de SGR ook kan er nu

Snel en betaalbaar je rijbewijs?

Een lokale verkiezingsstart
van CDA Castricum!
Een heleboel groene hesjes, kofﬁe in
het grand café “Het Oude Raadhuis”,
een vrolijk gepimpte CDA-caravan,
een gezellige sfeer. Dat waren de ingrediënten voor een vlotte start van
de CDA-campagne in het centrum van
Castricum. De lokale middenstand
zag het met plezier aan.
Immers vrolijke en serieuze zaken geven levendigheid in het dorpshart. De
sleutel van de CDA-caravan werd op
plechtige wijze overhandigd aan de

lijsttrekker WIM SWART. Die kon gelijk
vragen van een passerende inwoner
beantwoorden over het nieuwe bruggetje bij Noord End.
Dat de verkiezingstijd echt is aangebroken werd extra duidelijk toen het
bericht doorkwam dat zaterdag de 18e
een andere partij aan de overkant, dus
ook in de Dorpsstraat, een startmoment had gepland. Er zullen er vast
nog velen volgen.

Onder het motto “Snel en betaalbaar
je rijbewijs” is DICX autorijschool
& motorrijschool een actie gestart,
waarbij nieuwe autorijles leerlingen
en aspirant motorrijders tal van voordelen genieten wanneer zij met behulp van DICX rijschool, hun rijbewijs
willen behalen. Zo is de 1e rijles bij
DICX rijschool, geheel GRATIS zodat
iedereen kosteloos in de gelegenheid
wordt gesteld om kennis te maken
met het autorijden of motorrijden
en de effectieve en gestructureerde

opbouw van de rijlessen door DICX
rijschool Waardoor je rijlessen een
doorslaand succes worden! Want bij
DICX autorijschool en motorrijschool
draait het vooral om kwaliteit in de
rij-opleiding. Daarom werkt DICX rijschool uitsluitend met zeer gemotiveerde en uitstekend gekwaliﬁceerde
(RIS en KNMV gecertiﬁceerde) instructeurs, die professionaliteit hoog in
het vaandel hebben staan. DICX rijschool stelt daarom niet voor niets:
“Wij zijn er voor jou, dus stemmen je

In de tweede week van de vakantie
bezocht men o.a. de grensstreek met
Frans Guyana (Surinaamse zijde het
stadje Albina) om in het nachtelijk
duister via de grensrivier de Marowijne, hier en daar kilometersbreed en
soms tot 35 m. diep aan de Atlantische
oceaankust te zoeken naar schildpadden die aan land komen om eieren te
leggen. Helaas, wel sporen gevonden
van een schildpad, maar niets gezien.
Ook werd een bezoek gebracht aan St.
Laurent de Maroni, waar de gevangenis staat waar Papillon gevangen zat
en wist uit te breken. Frans Guyana
is nog altijd frans gebied en ook de
voertaal is frans, met als munt de
Euro. In Suriname spreekt iedereen
uitstekend nederlands en is de munt
de Surinaamse dollar (1 SRD is ong.
€ 0,22). Suriname kent een tropisch
klimaat met een gemiddeld temp.
van plm. 22 tot 32C. met een grote
en kleine regentijd. Zware tropische
buien ontstaan snel en zijn ook vaak
heel kort van duur. Het land is 4,5 x
zo groot als Nederland en bedekt met
een bijna ondoordringbaar oerwoud.
Een vakantieland voor liefhebbers van
cultuur, natuur en rust.
Kees G. Kroone
bij het boeken van de motorreis, een
reis- en/of annuleringsverzekering
afgesloten worden of een verzekering
voor repatriëring van motor en berijder en vervangend vervoer bij calamiteiten, verlies of diefstal van bagage
etc. Er bestaat nu ook de mogelijkheid
de standaard motorreis uit te breiden
of te verlengen Deze samenwerking
betekent dus dat er een aantal zaken
door Zonvaart Reizen worden geregeld zodat de motorreizen van DICX
voortaan aan alle voorwaarden en garanties voldoen.
Voor meer informatie over de motorreizen is te verkrijgen bij Dicx Autoen Motorrijschool via telefoon 06
506 484 99 of mail naar info@dicxrijschool.nl of bij Zonvaart Reizen via
telefoon 0880 660 816 of mail naar
motorreizen@zonvaart.nl hier kunt u
ook uw boekingen doorgeven waarna
de bevestiging naar u wordt gemaild.
rij-opleiding op jouw wensen en mogelijkheden af”.
Maar dat is nog niet alles, want ook
krijg je van DICX rijschool bij aanmelding een GRATIS online iTheorie cursus, ter waarde van € 69,- kado. Zakken voor je theorie-examen is haast
onmogelijk, omdat deze online theorie training, in tegenstelling tot een
theorie-boek of CDrom, doorlopend
wordt aangepast aan wijzigingen in
de verkeersregels de steeds wijzigende examenvragen van het CBR. Motor
leerlingen van DICX motorrijschool,
kunnen tevens GRATIS gebruik maken van motor-kleding en -helmen,
die DICX in verschillende maten voor
ze beschikbaar heeft en kunnen door
afspraken van DICX met een grote
motorkleding leverancier, op vertoon
van hun DICX motorrijles-kaart bij tegen een zeer hoge korting van ca. 40
á 50% desgewenst zelf motorkleding
aan schaffen.
Aanmelden of meer informatie? Bel
06-506 484 99 of mail naar info@
dicxrijschool.nl
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oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92

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

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

6 dagen per week geopend

Wij verkopen ook elektronische sigaretten in verschillende
uitvoeringen. Eenmalig of hervulbaar. Met of zonder nicotine.
Met tabaksmaak of andere smaakjes. Ook losse vloeistof in
verschillende smaken en sterktes.
De wegwerpuitvoering is vanaf € 7,95.

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

Achterweg 15
1906 AG Limmen
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl
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Forte Kinderopvang
Thuis in Limmen
Uw kind voelt zich bij ons thuis
Een geruststellende gedachte: bij Forte Kinderopvang voelt uw
kind zich helemaal thuis. Bij ons staan deskundige en betrokken
medewerkers voor uw zoon of dochter klaar, die zorgen voor
een veilige omgeving en een stimulerende sfeer. Maar van
Forte Kinderopvang mag u meer verwachten. Door het rijke
aanbod van activiteiten, toegespitst op leeftijd en belangstelling
van uw kind, is bij ons veel ruimte om de wereld te ontdekken!

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

Europa spaart ook mee...

Top oogst met 100.000 Kurken
PORTO / TRIER – Het is deze maand een wel heel speciale maand geworden voor stichting Limmen Ludiek.
Via 2 afzonderlijke Internationale contacten, die lucht
hadden gekregen van de Limmer recordpoging in
2015, werden maar liefst 100.000 kurken aangeboden.
70.000 uit Portugal via kurkproducent AMORIM in Porto en 30.000 uit Duitsland via sektproducent Schloss
Wachenheim in Trier. De kurken teller staat nu dus ver
boven de 400.000 !!!!!!!!!
“Het doel was om iedere maand 12.500 kurken te scoren om zo 500.000 kurken in 2015 te hebben gespaard
voor ons kurken mozaïek. Met deze TOP OOGST lopen
we gelijk 8 maanden voor op ons schema “ zegt voorzitter Kees de Jong zichtbaar in zijn nopjes. Vicevoorzitter
Andre Koopman vult aan;“ 100.000 kurken aangeboden
krijgen wil nog niet zeggen dat je ze ook al in Limmen
hebt. Maar ook de 2 transporten waren binnen een
week geregeld door o.a. op en top lobby werk van Henk
Nuijens”.
Internationale kurken transporten voor Limmen
“Ik las de oproep van Limmen Ludiek op hun facebook
en ben toen gelijk in de telefoon geklommen. Want ik
weet gewoon dat er heel veel vachtwagens vol met
bloemen op Portugal rijden maar ik weet ook dat ze
niet altijd vol terug komen met iets anders “zegt Nuijens. Binnen 24 uur had Henk Nuijens contact met BTA
International BV uit Hengelo en was het geregeld. “De
70.000 kurken worden in Uitgeest gelost bij BERKO
BLOEMENEXPORT en ik zorg er persoonlijk voor dat ze
in De Kurkenhof van Limmen Ludiek komen”. Vrijdag
14 maart werden de 70.000 kurken in Portugal opgehaald en op woensdag 19 februari werden ze in Uitgeest
gelost. Via wijnimporteur Groupe LFE uit Maartensdijk
komen de andere 30.000 kurken uit Trier naar Nederland. Deze werden verleden week al opgepikt in Duitsland en zullen naar verwachting volgende week worden
gelost in De Kurkenhof.
Kurken sorteren ook Olympisch
Kurken uitsorteren mag wat Limmen Ludiek betreft ook
Olympisch worden. Techniek, inzet, passie, gezelligheid, deel uitmaken van een groot evenement zijn natuurlijk termen die juist ook precies bij Limmen Ludiek
passen. Limmen Ludiek hoopt daarom dat ze op vrijdagavond 14 maart 2014 weer veel ludieke vrijwilligers
mogen begroeten in De Kurkenhof op de Jan Valkeringlaan. Vanaf 19.00 staan de kurken poorten weer open

voor de 3de kurken sorteeravond van Limmen Ludiek.
Verleden maand waren er maar liefst 65 enthousiaste
vrijwilligers op af gekomen op de goed georganiseerde
en gezellige sorteeravond. “Kom gezellig langs, neem
iemand mee en maak nu al deel uit van een uniek wereldrecord” zeggen de bestuursleden Wouter Valkering
en Jack Burgering. “Verleden keer kwam Jola Bakker
met heerlijke gebakjes en had Inge Commandeur Petitfours gemaakt in de vorm van kurken. Super leuk toch”
zegt Suzanne Kaam.
In de Carnavalsoptocht zal Limmen Ludiek ook meerijden met een schitterend portret van Marilyn Monroe
gemaakt van duizenden kurken. John Scheepmaker en
Harold van Vegten hebben hier samen uren, dagen, weken op gezwoegd.
De Culinaire avond krijgt steeds meer gezicht
Naast Apicius uit Bakkum, ’t Eethuysje uit Castricum
heeft nu ook The Flying Dragon uit Akersloot toegezegd
te komen koken in Limmen tijdens de Culinaire avond
van Limmen Ludiek. “ Hier zijn we super blij mee” zegt
bestuurslid Gitta Beentjes. “ Onze insteek is om uit
de omliggende dorpen een aantal restaurants te laten
samen werken voor een 5 gangen diner. We zijn dus
super blij met de JA van The Flying Dragon”. De Culinaire avond was in 2010 naast de toren van LEGO het
absolute hoogte punt. Ruim 300 gasten zaten toen aan
schitterend gedekte tafels te genieten van de heerlijke
culinaire gerechten uit de keuken van Peter Lute. Tussen de gangen door waren er verschillende muzikale
optredens en er werd met volle teugen ( letterlijk en ﬁguurlijk ) genoten van de Chileense top wijnen van Vina
Casa Silva.
“ De Cantonese keuken is eigenlijk niet zo geschikt om
op locatie voor zoveel gasten – 300 - te koken.” zeggen
Karel en Fong Cheung. “Maar we gaan het doen en we
hebben natuurlijk ook nog de tijd om iets te verzinnen.
Dat gaat goed komen”.
Er kan nu al gereserveerd worden voor deze unieke
Culinaire avond. De kosten voor deze Culinaire all inclusive avond zullen € 85,- p.p. zijn mits voor 31-122014 geboekt en betaald. Reserveren kan ; culinair@
limmenludiek.nl betalen mag later in het jaar. De eerste
100 reserveringen zijn inmiddels binnen.
Als u echt niets wilt missen betreffende alle Limmen
Ludiek ontwikkelingen volg hen dan op hun facebook of
bekijk de website www.limmenludiek.nl

...Ontwerp
...Drukwerk
...Websites
Informeer naar onze aantrekkelijke tarieven!
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Architectuur en management op hoog niveau

Van Wilsem & Cabri
Vervolg van de voorpagina
Om met jou maar te beginnen Harry,
welke opleiding heb jij gevolgd en
wat is je “verleden” in de wereld van
de architectuur. Waar staat de afkorting BNA voor? Is het een beschermd
beroep?
Ik heb bouwkunde gestudeerd aan de
(HTS) Hogeschool van Amsterdam.
Daarna heb ik mijn Master gedaan in
Delft aan de Technische Universiteit
Delft, waar ik ben afgestudeerd als
architect. Tijdens mijn studie heb ik
bij diverse bouwbedrijven en architectenbureaus gewerkt. Uiteindelijk
ben ik blijven hangen bij een bureau
in Uitgeest. Daar ben ik doorgegroeid
tot medewerkend Architect. Opvolgend ben ik gevraagd als architect bij
een bureau in Egmond. Ik heb er altijd
speciﬁek voor gekozen bij middelgrote bureaus te werken met een zeer diverse orderportefeuille. Mijn ervaring
tijdens deze jaren gaat van woningen,
particulieren aan- en verbouwen tot
zorgcentrums. Van kantoren en bedrijfsgebouwen tot stedenbouwkundige uitwerkingen en infrastructurele
werken.
Architect is een beschermd beroep.
Het is een zogenaamd register beroep. Zie www.architectenregister.nl
De Wet op de architectentitel is op 1
oktober 1988 in werking getreden. Ze
beschermt de titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect. Alleen
degene die staan ingeschreven in het
architectenregister mogen de titel
voeren waaronder ze staan ingeschreven.
BNA staat voor Bond Nederlandse Architecten. Zie www.bna.nl
De BNA – voluit de Koninklijke
Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst Bond van Nederlandse
Architecten – is de enige branchevereniging van architecten in ons land. In
Nederland is de titel ‘architect’ wettelijk beschermd. De BNA-architecten
vinden deze bescherming noodzakelijk, maar onvoldoende als waarborg
voor een goede uitoefening van het

vak. Daarom hebben zij afspraken
gemaakt over de wijze waarop ze hun
vak willen uitoefenen. Onafhankelijkheid en deskundigheid staan daarbij
centraal. Door lid te zijn van de BNA
onderschrijven architecten de kwaliteitseisen en zijn ze verplicht zich
daaraan te houden. Opdrachtgevers
en gebruikers kunnen erop vertrouwen dat BNA-architecten gekwaliﬁceerd zijn én blijven voor de actuele
bouwopgave.
Uiteraard is deze vraag ook op René
van toepassing, jij loopt al iets langer mee, betekent dat ook direct meer
kennis en of autoriteit op jouw speciﬁeke vakgebied?
In de basis heb ik een gedegen HTS
Bouwkunde opleiding gehad. Daarna
in de praktijk de knepen van het vak
geleerd. Met aanvullende cursussen
en het bijhouden van de laatste stand
van zaken in de techniek en wettelijke
regelgeving, heb je “automatisch” de
kennis en kunde in huis om je vak
goed uit te oefenen.
Jullie vormen samen een hecht team,
als het nodig is voor grote(re) projecten, huur je dan andere professionals
in en zijn die gemakkelijk te vinden?
Met z’n tweeën kunnen we veel aan,
als het nodig is huren we tekenaars
of andere specialisten in die onze manier van werken en ﬁlosoﬁe begrijpen.
Door onze werkervaring bij diverse
andere architecten en management
bureaus hebben wij een bestand van
goede specialisten die graag samen
met ons willen werken.
Het Ministerie van Economische Zaken ziet een stijging van investeringen, omzetten etc. Ik neem aan dat
dit niet direct doorwerkt in de bouwwereld, echter zien ook jullie de horizon mooier oranje kleuren?
We merken dat de aanvragen in de
particuliere markt sinds november/
december 2013 weer zijn toegenomen.
Verder horen we wel positievere geluiden.

De fraaie aanbouw is het onderkomen van Van Wilsem & Cabri.

Als we het hebben over de overheid,
hoe ervaren jullie de soms doorgeschoten regelgeving? Ik hoor ook termen
als Vergunningvrij en Regelgevingvrij,
begrijpt de burger nog wel waar hij/zij
aan toe is? Wordt er veel gebruik gemaakt van jullie aanbieding “Gratis 1
uur advies op maat” en wat moet de
lezer zich daarbij voorstellen?
De regelgeving vanuit de overheid is
voor ons wel begrijpelijk, het is alleen
soms niet eenvoudig uit te leggen aan
de burger.
Daarom geven wij gratis één uur advies op maat om de eventuele woonof bedrijfswensen te toetsen aan mogelijkheden die de wet en regelgeving
biedt. Daarnaast leggen wij uit wat
onze werkzaamheden inhouden. Of
de bouwwensen die er leven budgettair haalbaar zijn. Wat er wel en niet
vergunningsvrij kan en mag en wat
het al dan niet bijbehorende (vergunning)traject is.
Jullie bijzonder fraaie website: www.
vwenca.nl somt een ﬂink aantal particuliere en bedrijfsmatige projecten op,
met daarbij indrukwekkende foto’s.
Kennen jullie ook specialisaties op het
gebied van bouwen of verbouwen?
Wij zijn eigenlijk allround specialisten. Onze projecten variëren van een
‘eenvoudige’ aan- of opbouw bij een
bestaande woning tot een complete
restauratie van een rijksmonument.
Ook doen we nieuwbouw en herinrichting van bedrijfspanden, scholen
restaurants en hotels. De beschikbare
budgetten hiervoor variëren tussen
de € 35.000,00 en € 5.000.000,00.
Verzorgen/begeleiden jullie het volledige traject, d.w.z. vanaf de eerste
intake gesprekken, schetsen, tekeningen, procedures t/m de oplevering? Is
al die kennis in eigen huis?
Wij hebben de kennis en kunde in huis
om het gehele bouwtraject van a tot z
te begeleiden. Van het eerste gesprek
met de klant, ontwerp, vergunningsaanvraag, aannemerselectie, begrotingscontrole, uitvoeringsbegeleiding
oplevering en nazorg.

Van Wilsem & Cabri realiseerde o.a. bovenstaande projecten.

Tot wanneer is er een verlaagd b.t.w.
tarief van 6% van kracht en waar
geldt dat eigenlijk voor?
Tot 31 december 2014 is het verlaagde btw tarief van 6% van kracht bij
verbouw en renovatie projecten. Dit
geldt enkel op het arbeidsloon, maar
scheelt aanzienlijk op de totale kosten. Op het honorarium van een architectenbureau geldt het verlaagde
BTW tarief van 6% ook, aangezien het
overgrote deel arbeid is (ca. 95% uren
5% onkosten), scheelt dit aanzienlijk.
Voor de aannemerij liggen de verhoudingen iets anders, circa 50% uren en
50% materialen afhankelijk van het
type project.
Hebt u aan- uit- of verbouwwensen,
maak dan snel een afspraak, zeker

wanneer een bouwvergunning noodzakelijk is. Aangezien projecten op 31
december 2014 opgeleverd moeten
zijn, om voor het verlaagde BTW tarief
in aanmerking te komen.
Staat duurzaamheid en/of energiebesparing hoog in het vaandel bij Van
Wilsem & Cabri? Vooral bij energiebesparing ziet de “gewone man” soms
door de bomen het bos niet meer, is
ook bij jullie daarvoor expertise aanwezig?
Uiteraard zijn we met duurzaam bouwen bezig, een goed voorbeeld hiervan is het onlangs opgeleverde duurzame woonhuis in Bakkum. Hierin
zijn een warmtepomp, zonnepanelen,
energiezuinige verlichting en hoogwaardige isolatie toegepast.
De kennis en kunde is op hoofdlijnen
aanwezig, voor de uitvoering en speciﬁeke onderdelen maken we gebruik
van gespecialiseerde installatie bedrijven en adviseurs.Duurzaamheid
en kostendeskundigheid zijn bij ons
geen loze begrippen, maar wezenlijke onderdelen van de werkstrategie.
Door de combinatie van architectuur
en management zijn wij in staat om
met korte lijnen efﬁciënte professionele ondersteuning te bieden tijdens
alle fasen van het bouwproces. Wij
luisteren en spelen in op de wensen
van de opdrachtgever en betrokken
partijen, waardoor niet alleen het
bouwplan, maar ook het bouwproces
en de prijs- kwaliteitsverhoudingen
gewaarborgd blijven.
Hoe groot is jullie werkgebied? Is Limmen een goede uitvalsbasis voor jullie
kantoor?
Die vraag krijgen we vaker. Ons werkgebied is eigenlijk heel Nederland. Wij
zijn momenteel met projecten bezig
van Den Haag tot Den Helder. Natuurlijk zijn wij veel bezig in de directe
regio door ons bestaande netwerk en
kantoor in Limmen.
Hebben jullie ook een visie op leegstaande kantoorpanden in de regio
Schagen/Heerhugowaard/Alkmaar
t/m Beverwijk? Hoe kunnen jullie inspelen op de sterke vergrijzing (vooral
binnen de gemeente Castricum) en
wat is jullie visie op bouw voor senioren in koop en/of huur sector?
Transformaties van bestaande (kantoor & bedrijfs)panden is één van onze
specialiteiten. Maar één passende oplossing voor alle leegstaande panden
is niet te geven. Elk pand zal individueel moeten worden onderzocht om
tot de beste oplossing te komen voor
dat speciﬁeke gebouw. Een sluitende
oplossing voor de vergrijzing is niet
te geven. Toekomst- en levensbestendig bouwen en verbouwen zijn
hier onderdeel van. Door onze steeds
hoger wordende levensverwachting,
stijgende zorgkosten en verregaande

bezuinigingen is het zaak dat mensen
langer thuis kunnen blijven wonen en
dat de energielasten betaalbaar blijven. Bij nieuw- en verbouw nemen we
deze vraagstukken altijd mee. Zo hebben wij inmiddels meerdere woningen
levensbestendig opgeleverd. Daarnaast is het van belang dat dorpskernen leefbaar blijven, door het op peil
houden van voorzieningen. Waarbij
combinaties van voorzieningen onder
één dak een denkbare oplossing kunnen zijn om de kosten binnen de perken te houden. Dit kan gecombineerd
worden met een goede inpassing van
nieuwbouw (inbreilocaties) binnen
bestaande dorpskernen. Denk daarbij
aan inpassingen als De Lange Akkers
in Limmen.
Wat is de missie van jullie bedrijf?
Een missie is een groot woord. Wij
zijn een no nonsens bureau en zijn
van mening dat elk bouwplan met de
juiste kennis en kunde moet worden
benaderd. Daarbij kun je de rol van
ons architectenbureau zien als ‘de
spin in het web’. Door verstand van
bouwkunde, regelgeving, vormgeving
en brede algemene kennis van installaties te combineren, is het mogelijk goed overzicht te houden in het
steeds complexer wordende bouwproces. En efﬁciënte, creatieve, kostenbewuste oplossingen te bieden.
We zoeken altijd naar de juiste balans
tussen eenvoud, functionaliteit en
dynamiek. We maken bij voorkeur gebruik van natuurlijke, eerlijke materialen en eigentijds kleurgebruik. Daarmee zetten we de wensen van onze
opdrachtgevers om in concrete bouwplannen, waarbij budget en persoonlijkheid centraal staan. Door ruimtes
slim in te delen en handig te combineren ontstaat er meer leefruimte
binnen de beschikbare vierkante meters. Vaak kan er op deze wijze verrassend veel gerealiseerd worden binnen
een soms beperkt budget. Door onze
kennis van bouwfysica en (duurzame)
installatietechnieken zijn wij in staat
installaties naadloos in te passen
in onze ontwerpen. Daarbij kunnen
aanzienlijke besparingen worden behaald, door over dimensionering met
gezond verstand tegen te gaan.
Van Ontwerp tot Oplevering en dat is
een formule voor succes.
Een boeiend gesprek, waarbij ik wel
duidelijk vaststel dat er vakkennis en
professionaliteit in huis is. “Missie
is een groot woord” zeiden Harry en
René bijna aan het einde, echter voor
mij is wel duidelijk dat zij wel degelijk
een missie hebben en een grote liefde
voor hun vak. Dat komt dan ook tot
uitdrukking in de wijze waarop zij
over hun nog jonge bedrijf spreken.
Van Wilsem & Cabri een naam om te
onthouden en te raadplegen bij uw
bouwplannen.
Kees G. Kroone
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Foute Avond en Gezinsviering
Voorafgaand aan de Foute Avond vindt de
gezinsviering plaats in de Cornelius Kerk.
U bent allemaal van harte welkom bij deze
bijzondere viering die in het teken zal staan
van onze zintuigen. Iedereen mag verkleed
komen en er zal ook een polonaise in de
kerk worden gelopen. Wilt u dit ook wel eens
meemaken, schroom niet en kom samen
met ons deze viering ervaren!
Zaterdag 1 maart 2014 begint om 21:00 uur
de Foute Avond. Feestband K-BENG zal ervoor zorgen dat de gevoelige snaar bij de
mensen geraakt gaat worden en dat men
zich zal overleveren aan een feestsfeer als
vanouds. Dit gaat een “Ouderwets Gezel-

lige” avond worden! De toegangskaarten
kosten 7,50 euro per stuk en zijn verkrijgbaar
bij Gall & Gall en aan de deur; de garderobe
is hierbij inbegrepen.
Voor de Best verkleedde man en de Best
verkleedde vrouw is er dit jaar weer een prijs
te winnen, welke door Kroone-Liefting beschikbaar is gesteld. Ook de Best verkleedde
groep is verzekerd van een prijs; allen worden uitgereikt door Prins Tyl XIV. Bent u
nieuwsgierig geworden? Kom dan ook gezellig langs op deze Foute Ouderwets Gezellige
Avond, verras iedereen met jouw prachtige
outﬁt en laat je verrassen door alle mooie
kostuums die de revue zullen passeren.
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Kindercarnaval op Valentijnsdag!!
Op 14 februari werd voor de kinderen
van de Pax Christi, Het Kleurenorkest
en de SintMaarten School de kinderdag in de Burgerij gevierd.
Groep 1, 2 en 3 werden ‘s ochtends
blij ontvangen door onze clown Coco
Christal welke er weer een heel spektakel van maakte en toverde zelfs een
levend konijn en een witte duif uit
zijn hoed!
Na de limonade en de polonaise na-

men wij afscheid van deze groepen en
werden de groepen 4 en 5 verwacht
voor de Ren je Rot Show.
Welk team kon de meeste vragen
goed beantwoorden?? Dat waren De
Confetti’s!!
Om half twee kwamen de groepen 5
en 6 voor onze eigen Limmen’s got
talent. En wat heeft Limmen een talent zeg! Jop en Benjamin.gingen er
vandoor met de eerste prijs, zij zon-

gen beiden live onder begeleiding
van Jop op zijn gitaar het liedje van
“Beauty & de Brains”. Zij zongen “zij is
alles in één” maar zelf deden ze alles
in één liedje, echt heel knap! Jop en
Benjamin, hartelijk gefeliciteerd met
deze verdiende eerste plaats!De groep
“Oma’s aan de top” gingen met hun
hilarische optreden door voor het optreden bij de Cameren op zaterdag 1
maart a.s.

Camerdonk 1 maart 2014
Op zaterdag 1 maart zal Prins Erik Tyl
XIV en zijn gevolg Camerdonk bezoeken. Dit jaar zal de zaal versierd zijn in
het thema Ouderwets Gezellig.
Op deze middag worden de bewoners
van De Cameren verblijd met kofﬁe,
thee, een gebakje en laten we de bingo ballen weer ﬂink rollen. Er worden

twee rondes bingo gespeeld. Tussendoor wordt een borrel en de echte Carnavals-frikandel geserveerd. Tijdens
het opmaken van de scores krijgen we
een optreden van de winnaar(s) van
Limmen’s got Talent, die op 14 februari tijdens de kinderdag zijn gekozen.
Aan het einde van de middag is er
voor iedereen een leuke prijs.

Slotavond dinsdag 4 maart 2014
Dinsdag 4 maart sluiten wij als carnavalsvereniging het seizoen af in De Lantaarn. Onze Raad van Elf treedt
af onder luid applaus van iedereen. Onder het genot van een natje en een droogje zullen wij de mooiste momenten van het seizoen 2013-2014 de revu laten passeren. De toegang is gratis. Komt u ook eens gezellig een
kijkje bij ons nemen?

Keezmiddag zondag 9 februari 204

Opbrengst Flessenactie op 4 januari 2014
Wat heeft iedereen gehoor gegeven
aan onze oproep voor de ﬂesseninzameling begin januari! Ook de doppen actie is zeer goed geslaagd. Met
2630 doppen hebben wij Pim van Ham
verblijd en helpen hem om dichter bij
zijn doel te komen, het bijeen sparen van een miljoen doppen voor een
blinde geleide hond. De opbrengst
van de ﬂessen en de kratten werd uiteindelijk € 1765,- euro!!
Degene die het dichtstbijzijnde bedrag hadden genoemd waren Rene en
Angelique Levering. Zij wonnen een
champagne ontbijt, volledig verzorgd
en geserveerd door Prins Tyl de XIV en
zijn gevolg.
Rene, Angelique, Joyce en Luke, we
hopen dat jullie ervan hebben genoten!!

De eerste Keezmiddag van De Uylenspieghels is een feit! In de Lantaarn
speelden 42 Koppels op zondag 9
februari mee aan dit populaire spel.
Ook de raadsleden, Prins en Adjudant
speelden het spelletje graag mee.
Tijdens het Keezen werd iedereen
voorzien van een drankje en een hapje. In de vierde en beslissende ronde
werden de nummers 1 en 2 aan tafel
1 geplaatst, nummers 3 en 4 aan tafel
2 enzovoort. Het verschil tussen de 1e
en 5e plaats was tot dan toe slechts
6 punten. Er kon dus nog van alles
gebeuren... Tussen de rondes door
waagde iedereen een kansje bij het
Vlotbruggen, een spel op de biljarttafel. Na de vierde ronde is het dan
duidelijk: Voor het Vlotbruggen werd
er eerst nog een shoot-out gespeeld
tussen Theo Schouten en Ronald
Baars die beide met 46 punten bovenaan stonden. De uiteindelijke winnaar
werd Ronald Baars. Hij gaat ervandoor met een mega ﬂes Prosecco,
een bon voor een Uylenspieghel-taart
en een kaartje voor de Foute Avond.
Onze twee jongste gasten, Myrthe
en Carmen werden ook naar voren
gehaald. Super dat zij meespeelden.
Ze kregen een lekkere puntzak snoep.
Op de derde plaats eindigen de gebroeders Baars. Zij winnen twee vrijkaartjes voor de bioscoop Corso. Op

de tweede plaats met maar 2 punten verschil met nummer 1, eindigen
Natasja en Gitta. Zij krijgen een bon
voor een High Tea voor twee personen
bij Wier&Ga. En op nummer 1 eindigt
het koppel Mariska Glorie en Josee
Theissling. De eerste prijs is een bon
voor een Uylenspieghel-taart, twee
kaartjes voor de Foute Avond én een
volledig verzorgde avond met hapjes
en drankjes tijdens de eerste Keezavond in De Lantaarn. We kijken terug
op een zeer geslaagde en gezellige
middag, welke niet mogelijk zou zijn
zonder ons fantastische publiek en
onze gulle sponsors: familie Scheep-

maker, Café-Bar de Lantaarn, Eetcafé
Wier&Ga, Corso Bioscoop, Bakkerij
Bakker en Gall&Gall Limmen.
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Eten en genieten op reis naar Suriname!
Goed koken en dan samen eten, dat schept een band, houdt mensen bij elkaar, is een uiting van
gemeenschapszin...

‘PINDASOEP’
• laurierblaadje
• 3 kruidnagels
• 1 kippenbouillonblokje
• foelie
• 1 grote ui
• 2 liter water
• madame Jeanette of andere peper

• 1 pot pindakaas
• 1 kip (ca. 800 g)
• 100 gr. pekelvlees (1 plak)
• tomatenpuree
• 1 winterpeen
• klein bosje selderie
• 1 stukje prei
• 4 pimentkorrels

Trek in 2 liter water bouillon van de kip, het pekelvlees en de overige ingrediënten behalve de pindakaas. Zeef de
bouillon, haal de kip af en zet met het pekelvlees weg in een schaal. Leng de bouillon aan met water tot u weer
ongeveer 2 liter heeft.
Breng de bouillon aan de kook. Doe de pindakaas in een kom en voeg zoveel bouillon toe tot er een glad papje
ontstaat. Voeg het pindamengsel onder ﬂink roeren bij de kokende bouillon. Temper de vlam om overkoken te
vermijden. Doe kip en pekelvlees erbij en laat op een zacht vuurtje doorkoken tot de soep is ingedikt.
Opdienen met warm stokbrood of een kommetje rijst.
U kunt de bouillon ook trekken van runderschenkel.
Wij dronken er een Parbobiertje bij.

Eet smakelijk!

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN
www.n c o m m a n d e u r.n l
DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN
TELEFOON 072-505 24 24 - FAX 072-505 16 09
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VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

