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Nieuwbouwplan Lange Akkers
nadert voltooiing

twee-onder-een-kapwoningen van
een bijzonder kwaliteitsniveau.
Ook is er nog plaats voor vrije sector
bouw op één van de beschikbare vrije
kavels.

Lange Akker, Terwiel, Geerkens en
Breetjes. Deze nieuwe straatnamen
vindt u in het nieuwbouwplan “de
Lange Akkers” gelegen aan de westkant van Limmen, nabij de Pagenlaan
en de Hogeweg.
Door de architectuur ademt het plan
“de jaren dertig” met prachtige beneden- en bovenwoningen, schitterende

halfvrijstaande -en vrijstaande villa’s
en zeer ruime eengezinswoningen.
De sfeervolle nieuwe buurt met diverse type woningen is bijna voltooid.
Veel woningen zijn inmiddels gebouwd en bewoond, een aantal wordt
binnenkort opgeleverd. Maar er wordt
ook nog gebouwd: recentelijk is een
start gemaakt met de bouw van grote

Nieuwbouw heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van het
kopen van een bestaande woning. Zo
kunt u zelf bepalen hoe de nieuwe woning er aan de binnenkant uit komt te
zien (o.a. keuken en badkamer).
Verder zijn de woningen prima geïsoleerd en voldoen zij aan de meest
recente milieueisen. Dit leidt uiteindelijk weer tot een besparing op het
milieu en op de energierekening. Tenslotte wordt er duurzaam gebouwd
zodat de onderhoudskosten gering
zijn.
Bent u geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning in nieuwbouwplan “de
Lange Akkers” of in andere (toekomstige) nieuwbouwprojecten in Limmen? Neem dan contact op met dé
makelaar van Limmen, Rietveld Makelaars aan de Rijksweg in Limmen.

Nieuwe vonk in Mc de Zuchtende Man
Het huidige bestuur van MC de Zuchtende Man gaf op de slotavond van
het afgelopen motorweekend aan dat
ze er na vele jaren van organiseren
mee gingen stoppen. Direct gingen er
geluiden van deelnemers door de zaal
dat dit niet mocht gebeuren.
Het was altijd een fantastisch goed

georganiseerd weekend geweest.
Naar aanleiding daarvan hebben een
aantal mensen de koppen bij elkaar
gestoken en daar is nu een nieuw
team uit ontstaan.
Dit jaar gaan we echter geen weekend
weg maar wordt het een motordag.
Een fantastische route met lunch,

Bestuur op de foto van links naar rechts: Yvonne Sassen, Gijs Metselaar, Henk Nuijens, Bart
Sassen en Chloë Rijs

Winterkermis in de Lantaarn
Vrijdag 19 en zaterdag 20 februari
Winterkermis in de Lantaarn, met op
vrijdag DJ MAARTEN. Zaterdag hebben we DJ MITCH & JEFF in the House.
Beide avonden VRIJ ENTREE!!
Deze avond maken we ook de winnaar
van The Café Battle bekend. Er zijn er
in totaal 8 geweest en waren bijna allemaal een succes! Wij bedanken alle
deelnemers voor hun enthousiasme,
inzet en gezelligheid!
Zaterdag 27 februari gaan we weer
keezen van 20.30 tot 00.30. Kosten
€ 25,- p.p dit is incl drankjes en hapjes. Er zijn al heel wat inschrijvingen,
vol=vol.
Donderdag 10 maart is er weer een
POPQUIZ van 20.30-23.00 (elke 2de
donderdag van de maand).

Zaterdag 19 maart KOPPELDARTTOERNOOI, aanvang 18.00 uur
Voor deze 3 evenementen kunt u zich
inschrijven via email:
caroline@lantaarnlimmen.nl
1ste Paasdag (zondag 27 maart)
SVEN”THE PIANO MAN”.
De piano-entertainer die elk publiek
kan bespelen. Hij maakt elke pianoshow tot een groot feest. Na jarenlange ervaring bij de Great Piano’s en
Booming Piano’s is Sven nu ook een
veel gevraagd solo-artiest. Hij heeft
een breed repertoire waarbij het gegarandeerd een feest wordt met een
unieke show! Aanvang 21.00 uur en
VRIJ ENTREE.
Tot ziens in de Lantaarn!

drinkplekken etc. zoals jullie gewend
zijn. De dag wordt afgesloten met
een feestavond, uiteraard in Café Bar
De Lantaarn met een hapje en een
drankje. Deze motordag gaat plaatsvinden op zaterdag 11 juni 2016. De inschrijving hiervoor is op vrijdagavond
18 maart aanvang 20.00 uur in Café
Bar De Lantaarn met vertoning van de
film van afgelopen jaar. Een ieder kan
zich vooraf aanmelden via ons (nieuwe) email adres:
mcdezuchtendeman@outlook.com
Vanaf volgend jaar staat er weer een
weekend op het programma. Dat zal
voortaan plaatsvinden in het tweede
weekend van juni zodat een ieder daar
op tijd rekening mee kan houden.
Als laatste wil het nieuwe team het
aftredende bestuur bij deze nogmaals
bedanken voor hun jarenlange inzet
en veel plezier en toewijding wensen
in hun nieuwe uitdagingen.

UITNODIGING

Een blije Antien Dirkson (op de foto in het midden) ontvangt het welverdiende boeket uit
handen van Lia Smit en Michel Welgraven van de LOVkrant.

‘Noem het maar op,
Antien doet het!’
De LOV-krant begint het jaar in stijl.
We delen boeketten uit aan toffe inwoners van Limmen. Het eerste boeket ging naar Antien Dirkson.
Antien Dirkson is best wel goed in
vrijwilligster zijn. Voor deze dame is
niets te veel. Zo blijkt uit het authentieke verhaal van Lia Smit, haar voordraagster.
Lia:” Iedereen kan een beroep op haar
doen, ze komt altijd.” Zo werkt Antien in de Cameren en voorziet ze de
bewoners s’avonds van koffie en een
babbeltje.
Om dan vervolgens in de morgen in
het winkeltje te helpen met de bediening en inventaris. Van helpen met de
bingo is ze ook niet vies en twee keer
per jaar de markt erbij doen is ook
geen probleem. Bij mooi weer gaat
Antien wandelen met bewoners van
zorggroep de Hyacint. Dit gaat immer
gepaard met een vrolijk gezicht. Of
dat nog niet genoeg is zet zij zich ook
in voor VV Limmen en helpt ze een
zieke vriendin.

Lia: “Ik heb wel eens tegen Antien gezegd, ik meld je aan voor een Koninklijke onderscheiding, maar dat wilt ze
niet. Nu las ik in de LOV-krant dat je
iemand mag voordragen die een bloemetje verdient en ik dacht gelijk aan
Antien. Voor haar inzet, haar blijde
lach en aandacht voor anderen. Noem
het maar op, Antien doet het!”
Ook iemand voordragen? Schrijf een
stukje tekst waarom jij de persoon in
kwestie wilt voordragen en mail dit
naar redactie@lovkrant.nl. Vergeet niet
je gegevens en gegevens van de genomineerde te melden en wie weet wordt
jouw voordracht uitgekozen.
Deze nieuwe rubriek is powered by

BLOEMBINDERIJ

SUUS

Dusseldorperweg 105a
1906 AJ Limmen. T. 072-5053316
info@bloembinderijsuus.nl

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

Kom naar onze
informatieavond met
boeiende gastspreker en
leer alles over uw

caravan!
(zie pagina 4)

072 - 505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen
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Geldig in de maand februari

Rijksweg 50 - 1906 BJ LIMMEN - Tel. 072 - 505 3066
E-mail: info@autobedrijfkaandorp.nl

Kijk op:
ijfjonker.nl
r
d
e
b
s
r
e
m
e
www.aann

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

• VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT • REPARATIE EN ONDERHOUD
• APK KEURINGEN • AIRCO SERVICE • SCHADEREPARATIES
• GRATIS LEENAUTO OP AFSPRAAK

KIJK OP WWW.AUTOBEDRIJFKAANDORP.NL
VOOR ONZE FULL-SERVICE DIENSTVERLENING!

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
Diverse DIERENTHEMA’S-GEZELSCHAPSSPELLEN
NU 25% KORTING!

BREEDER SELECT KATTENBAKVULLING lichtgewicht papier, vanaf € 6,95
VOGELBROODJES voor de BUITENVOGELS
netje € 2,50

Nieuw in ons assortiment:

Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00 - 18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30 - 12.30 en 13.30 - 18.00 uur
zaterdag 8.30 - 17.00 uur

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf

Van afval naar
grondstoffen en energie
www.gpgroot.nl

Als kwaliteit een rol speelt..
Tevens gazon aanleg
Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

infra en engineering | inzameling en recycling | brandstoffen en oliehandel

www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530
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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!
D e rubriek Limmer K ro o s t
is powered by

studio

welgraven.nl
Door loting is Fabe Mooij ‘Baby van de maand’ geworden. Voor deze ‘Baby van de maand’ stelt Studio
Welgraven een LOV-waardebon van 50 Euro beschikbaar en deze kan de winnaar, op vertoon van deze
krant en het geboortekaartje, in ontvangst nemen op
de studio aan de Schipperslaan 9 in Limmen!

Fiënna Miltenburg

Fedde Schilder

– Geboren op 27 december 2015–

– Geboren op 2 januari 2016–

Dochter van Wim Miltenburg en Jolanda Visscher,
zusje van Mikay en Niek

Zoon van Jurriën Schilder en Sonja Dekker,
broertje van Beau

Finn Beentjes
– Geboren op 5 oktober 2015 –
Zoon van Sander en Mildred Beentjes

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’.

ANWB gastspreker Wim de Roos komt donderdagavond
18 februari naar ACC-service

Caravan-goeroe
komt naar Limmen

Altijd al meer willen weten over caravans? Op donderdag 18 februari
organiseren wij in onze showroom
een interessante presentatie over
caravans. Aan bod komt een stukje
geschiedenis, de huidige verschillen
in bouwtechniek en bouwwijze en
veel informatie over accessoires, onderhoud en het voorkomen van problemen onderweg.
De presentatie wordt gegeven door
Wim de Roos, als techniek-redacteur
al meer dan 17 jaar ondermeer verbonden aan de Kampeer en Caravan
Kampioen van de ANWB en Specialist
Europese Recreatie Voertuigen.
Een unieke mogelijkheid om alles te
weten te komen over caravans en u
wordt tevens in de mogelijkheid gesteld vragen te stellen. Geef u snel op
want er zijn maar een beperkt aantal
plaatsen!

Peuterspeelzaal
Kinderopvang Kits Oonlie
Kits Oonlie biedt, naast dagopvang,
ook opvang aan gedurende schooltijden (peuterspeelzaaltijden). Doel
hierbij is dat ouders een keuze hebben in de vorm van opvang en bij
een wijziging in de thuissituatie en/
of behoefte, er geen wijziging in opvanglocatie hoeft plaats te vinden.
Hiernaast kunnen ouders, net als bij
de dagopvang, ook voor deze vorm
van opvang gewoon kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag komen
in aanmerking voor een vergoeding
vanuit de gemeente. In onderstaande
tabel ziet u wat uw maandelijkse kosten zijn bij afname van een ochtend

en een middag peuteropvang middels
de gemeentebijdrage:
Inkomenstabel VNG

Ouderbijdrage
per mnd.

Lager dan

€ 18.176

€ 9,40

€ 18.177

€ 27.946

€ 11,20

€ 27.947

€ 38.455

€ 19,80

€ 38.456

€ 52.304

€ 29,60

€ 52.305

€ 75.184

€ 49,40

€ 75.185

€ 104.184

€ 8,002

€ 104.185

en hoger

€ 102,80

In Limmen biedt Kits Oonlie peuterspeelzaalwerk op het kinderdagverblijf aan Middenweg 26a van 8.30 tot
12.15 en 13.15 tot 15.30 uur.
Wilt u meer informatie over deze
nieuwe vorm van opvang of een keer
komen kijken op één van onze vestigingen? Neem gerust contact op
met de centrale administratie van
Kits Oonlie op telefoonnummer 0725323576, of door het sturen van een
e-mail naar info@kits-oonlie.nl.

Word ook lid van het
Katholieke Vrouwengilde!
Iedere derde woensdag van de maand
van september tot april houdt onze
vereniging haar ledenavond in “De
Burgerij” en we organiseren 2 keer per
jaar een klaverjasavond.

Aanmelden kan via onze website
www.acc-service.nl of telefonisch via
072 505 1889.

Verder is er een reiscommissie die excursie’s en een busreisje organiseert.

Het resterende progamma van 2016:
17 febr. Stephanie-Joy ex verslaafde
16 mrt. Truus Konijn
20 apr. Nicole Kovacs cabaret
21 sept. Groette uit de Rimboe
19 okt. 1 Dagsbestuur
16 nov. John Duphey over Ghana
21 dec. Kerstavond Joke Oud

Als u ook lid wilt worden kunt u 2 keer
kennis komen maken en daarna beslissen om lid te worden.

Wilt een keertje komen kennismaken?
Stuur dan even een mailtje naar:
annie_duin@hotmail.com

Scouting Limmen bestaat 70 jaar
Kunt u het zich nog herinneren? De
spectaculaire musical Scrooge in de
Burgerij, een megastoelendans in het
park, de bouw van een weeshuis in
Ghana, een groots zomerkamp met
alle leden… Dit alles is al weer 10 jaar
geleden! Zo groots uitpakken als toen
wordt het dit jaar niet, we smeden op
plannen voor later, maar het stilletjes
voorbij laten gaan konden we ook natuurlijk niet. Dus komt er dit jaar weer
een onvergetelijk zomerkamp voor
alle leden van Scouting Limmen! We
horen nog steeds de verhalen terug
van de zomerkampen toen we 50, 60
en 65 jaar bestonden: “weet je nog?”

Of de 11 jarige scout die tegen de 25
jarige stamgast: “he teamgenoot!”
roept.
In de LOV krant editie na de zomervakantie zullen we u laten weten hoe het
dit jaar weer is geweest. Maar tot die
tijd gaan we geld sparen om dit gave
zomerkamp mogelijk te maken. We
krijgen weinig subsidie en toch willen
we de contributie laag houden zodat
iedereen bij de scouting kan. Maar we
willen wel leuke activiteiten organiseren tijdens de opkomsten en voor
het grote zomerkamp. In de week van
7-12 maart komt Scouting Limmen bij
u langs om te collecteren voor Jantje

Expositie Nel van der Nagel
Tijdens de maanden februari en maart
is een overzicht van het werk van Nel
van der Nagel te zien op de bovenverdieping van het pand aan de Rijksweg
127 1906 te Limmen.
Nel is woonachtig in Alkmaar en dit
is haar debuut. Zij heeft al meer in
groepsverband geëxposeerd, maar
niet eerder alleen. In 1990 kreeg zij van
haar man een schilderdoos. Sindsdien
is zij geregeld met kwast en verf aan
de gang. Om meer te weten te komen
over de technieken van schilderen is
zij les gaan nemen bij buurthuis De
Burcht bij Trudy Keyzer en nu in de
Eenhoorn bij Vera Verzijlenberg.
Diverse schilderijen zijn er inmiddels
van haar hand tot stand gekomen, die
haar man enthousiast en heel zorg-

vuldig voor haar inlijst. Haar passie
ligt bij het aquarelleren, geboeid door
de natuur laat Nel de zachte waterige
tinten spreken in haar landschappen,
bloemen en dieren. Een poes zit verstild zijn beurt af te wachten, terwijl
de ander de kijker in de gaten lijkt
te houden. De kokkin en assistente
schijnen uw komst al op te wachten. De bloemen bloeien uitbundig,
de rozebottel en pruimen zouden zo
geplukt kunnen worden, terwijl een
3-luik landschapje van sepia inkt u
vanachter het passe-partout tegemoet spat. Nel van der Nagel weet in
al haar werk de kleuren prachtig tot
zijn recht te laten komen. Haar werk
mag gezien worden, daarom nodigt
zij u uit om even een kijkje te komen
nemen. U bent van harte welkom in

Beton. Jantje Beton is een organisatie
die zich er hard voor maakt dat alle
kinderen in Nederland buiten kunnen
spelen en bewegen. De helft van deze
opbrengst is voor de club! Deze opbrengst zal worden gebruikt voor de
aanschaf van spelmateriaal voor tijdens de opkomsten en bij het kamp.
Dus van maandag 7 tot vrijdag 12
maart zullen er scouting leden bij u
aanbellen voor de collecte, we hopen
dat u een bijdrage over heeft voor
Jantje Beton en zo ook de leden van
Scouting Limmen een warm hart toedraagt! Alvast bedankt!
Limmen. De expositie is te bezichtigen van dinsdag t/m vrijdag 09.3017.30 en zaterdag van 09.30-16.30 uur.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Nel Bekker - van der Nagel
072-5404299 of mailen: nel.bekker@
upcmail.nl
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Bezoek onze informatieavond op donderdagavond
18 februari van 19.00-21.00 uur. Geef je snel op!

Veilig op vakantie
Met uw goedgekeurde auto, caravan of camper
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ACC Service is BOVAG gecertiﬁceerd
ACC Service is BOVAG gecertiﬁceerd

www.acc-service.nl
www.acc-service.nl
ACC Service is BOVAG gecertiﬁceerd

E-mail: info@acc-service.nl

www.acc-service.nl

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

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd
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Vaste datum Bloemendagen 2016:
30 april t/m 5 mei
Met de feestdagen alweer achter
ons en Valentijnsdag in aankomst,
staan er traditioneel bij veel mensen
heerlijk geurende hyacinten op tafel,
lekker hè de geur van deze prachtige
voorjaarsbloem…
Velen mijmeren tijdens deze dagen
alweer over het komende voorjaar en
het vooruitzicht dat over ruim twee
maanden de bollenvelden alweer in
volle bloei staan. Daarom willen wij
met jullie hulp, dit jaar opnieuw hoog
van de toren blazen! Iedereen kan zich

nu alweer verheugen op de 64e kleurrijke editie van de Bloemendagen!
Zaterdag 30 april is de eerste dag van
de Bloemendagen in 2016, dit jaar
met een ver van tevoren vastgestelde
datum. Een vaststaande datum is
noodzakelijk omdat wij dit jaar nóg
grootser en feestelijker willen uitpakken tijdens de Bloemendagen.
Hiervoor maken wij nu al afspraken
met verschillende exploitanten en de
Limmer ondernemers.

NOTEER ALVAST IN DE AGENDA:
17 maart
(data onder
voorbehoud)

30 maart

16 april t/m 24 april
24 april
24 april t/m 29 april
30 april t/m 5 mei

Kick-off 2016, informatie- en filmavond Bloemendagen
(met o.a. uitleg over mozaïeken, wat is een
beun, hoe maak ik een ontwerp, hoe kom ik
aan de bloemen, hoeveel tijd kost het maken
van een werkstuk, welke materialen heb ik
nodig, wat is de vrije categorie).
Er zijn mentoren aanwezig voor begeleiding
en hulp
Workshop
Zelf onder begeleiding van ervaren mentoren
ervaren hoe je een beun, mozaïek of werkstuk maakt. Alle technieken komen aan de
orde en kunnen geoefend worden.
Hyacinten ritsen op het land
Nageluitgifte
Prikweek
Bloemendagen Limmen

De Bloemendagen van vorig jaar
waren dankzij jullie enthousiasme,
prachtige werkstukken en positiviteit
een doorslaand succes. Op basis van
de vele positieve reacties van deelnemers, vrijwilligers en het publiek
verwachten wij - in navolging op o.a.
de prachtig versierde brug bij het
Stet – in 2016 nóg meer kunstzinnig
versierde objecten, werkstukken en
mozaïeken in ons mooie Limmen te
kunnen bewonderen.
Krijg je ook alweer de kriebels om te
beginnen?
De plannen voor sommige mozaïeken
liggen alweer klaar! Doe jij dit jaar ook
(weer) mee? Je bent meer dan welkom!
Liever iets rustiger beginnen of eerst
de sfeer proeven? Meld je dan aan bij
een van de prikploegen of als vrijwilliger bij de organisatie voor de zeer
welkome hand- en spandiensten.
Inschrijven is nu al mogelijk via:

info@bloemendagenlimmen.nl
Stichting Bloemendagen Limmen
wenst alle prikploegen, (bloem)kunstenaars, overige deelnemers, sponsors, kwekers, ondernemers, vrijwilligers en natuurlijk de bezoekers
kleurrijke, inspirerende, geurige en
natuurlijk hele gezellige Bloemendagen toe!

Open dag Forte
Kinderdagverblijven
Om (toekomstige) ouders kennis te
laten maken met de professionele
zorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar
organiseert Forte Kinderopvang elke
1e woensdag van de maand een open
dag bij haar kinderdagverblijven. Bezoekers ontvangen een leuke goodiebag en maken bovendien kans op een
gratis dag extra opvang!
Niet iedereen is bekend met kinderopvang op een Forte kinderdagverblijf:
hoe worden de kinderen opgevangen en voelen baby’s en peuters zich
dan wel geborgen? Medewerkers van
Forte Kinderopvang geven elke eerste
woensdag van de maand meer uitleg
over hun professionele zorg voor kinderen bij de Forte kinderdagverblijven
in Castricum en Limmen.
Bezoekers krijgen bovendien een leuke goodiebag en maken kans op een
gratis dag extra opvang!

Medewerkers laten tijdens de open
dag zien op welke manier zij zorgen
voor veiligheid en geborgenheid (ook
voor de allerkleinsten), maar ook de
binnen- en buitenruimtes waarover
Forte beschikt kan iedereen bekijken. Daarnaast laten ze zien op welke
manier het leeftijd- en belangstellingsgerichte aanbod van Forte een
bijdrage levert aan de ontwikkeling
van kinderen.
De volgende open dag van de Forte
kinderdagverblijven in Castricum en
Limmen is op woensdag 2 maart tussen 7.30-18.30 uur. Kijk voor een Forte
vestiging in de buurt op www.fortekinderopvang.nl/vestiging. Naast de
open dagen zijn (toekomstige) ouders
ook altijd welkom bij Forte Kinderopvang: via www.fortekinderopvang.
nl is een afspraak te maken voor een
rondleiding.

Wie – O – Wie ?
Deze keer hebben we gekozen voor een foto van de oude Mariaschool. De foto is begin jaren 70 genomen.
Weet u wie er op staan ? wij niet! en wie is de juffrouw op de foto?
Reacties graag naar: oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig langs op de maandagochtend van 10.00 12.00 uur, of maandagavond van 19.00 - 21.00 uur aan de Schoolweg 1. De koffie staat klaar.
Op de vorige foto van de kerstmaaltijd in de oude blokhut van de verkenners aan de Kapelweg, hebben Piet
Valkering, Martin Punt en Piet Droog heel veel personen herkend, onze dank daarvoor.
Op de foto: Bert Valkering, Kees Droog, Theo van Noort, Martin Punt, Kees Sassen en waarschijnlijk Dirk van
der Steen. Het was de overgang van de verkenners naar de Rowans.
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WINTERKERMIS
VRIJDAG 19 FEBRUARI - 21.00 UUR

DJ MAARTEN
ZATERDAG 20 FEBRUARI - 21.00 UUR

DJ MITCH EN JEFF

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

BEKENDMAKING WINNAAR THE CAFÉ BATTLE
■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

27 FEBRUARI - 20.30-00.30 UUR

KEEZTOERNOOI

■

Forte Kinderopvang
Thuis in Limmen

Datanetwerken

EURO 25,- P.P

DONDERDAG 10 MAART - 20.30-11.00 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

POPQUIZ

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!

ZATERDAG 19 MAART

KOPPELDARTTOERNOOI

ALLE INSCHRIJVEN VIA
CAROLINE@LANTAARNLIMMEN.NL

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

VA L K E R I N G

1STE PAASDAG 27 MAART - 21.00 UUR

SVEN
‘THE PIANO MAN’
VRIJ ENTREE

•
•
•
•
•

Uw kind voelt zich bij ons thuis

Administratie- en Belastingadviseurs

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

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

•
•
•
•
•
•
•

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Niels Zomerdijk
06 46004933

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

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Met een
accountant
draait u beter..!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

072 - 505 7555
072 - 505 7557
info@valgra.nl
www.valgra.nl

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl
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Het Rode Kruis heeft breed takenpakket

Mensen in nood helpen
Het Rode Kruis helpt mensen in nood,
is eigenlijk de eerste regel die je ziet
als je de website van het Rode Kruis
opent. Het ledigen van nood doet
het Rode Kruis wereldwijd, in samenwerking met zusterorganisaties
in vele landen. Het is een non-profit
organisatie en dat wil zeggen winst
maken is geen doel op zich, wel is en
blijft financiële ondersteuning van
deze organisatie uiterst belangrijk.
De verenigingsvorm kent leden en
donateurs. Velen kennen het Rode
Kruis als hulpverlener bij rampen, bij
grote catastrofes waar die ook plaats
vinden. Maar ook heel dichtbij is de
organisatie zeer actief, zo ook binnen
onze gemeente Castricum. Heel recent zagen we het Rode Kruis uiterst
actief en betrokken bij de opvang van
de bijna 160 vluchtelingen in het dorp
Limmen van 16 t/m 28 december 2015.
Het was een van vele vrijwilligersorganisaties die de recente opvang tot
een succes maakten en die de vluchtelingen het gevoel hebben gegeven:
wij tellen echt mee in de nederlandse
samenleving.
De afdeling Castricum is opgericht
op 18 januari 1935. Er is later een fusie
geweest, ontstaan tussen de kernen
Akersloot – Castricum en Limmen.
Het vond zijn beslag vrij snel na de
gemeentelijke samenvoeging aan het
begin van “deze eeuw”. Het is een actieve afdeling die heel veel taken in
het pakket heeft.

zorgen wij diverse EHBO opleidingen.
Zo geven wij workshops EHBO aan
baby’s en kinderen, een snelcursus
EHBO of een volledige EHBO opleiding, die bij goed gevolg bekroond
wordt met een internationaal erkend
diploma. Ook bieden wij jaarlijks
de nodige herhalingscursussen aan
zodat onze bijna 90 cursisten hun
vaardigheden op peil houden, kennis
kunnen nemen van de nieuwste ontwikkelingen en hun diploma geldig
kunnen houden.
Dan zijn er nog de actieve inzetten
voor een groep van 20 EHBO’ers die
zich als vrijwilliger bij het Rode Kruis
aangemeld hebben. Deze mensen
posten bij diverse evenementen in
Limmen, in de regio of zelfs bij grote
landelijke inzetten.
Hoeveel vrijwilligers staan tot jullie
beschikking? Is er voldoende “jonge”
aanwas beschikbaar?
We hebben ongeveer 100 vrijwilligers die zich actief inzetten binnen
de afdeling Castricum. Jonge aanwas
kunnen we zeker gebruiken. Via onze
website en ook via de vrijwilligers vacaturebank Castricum, kan iedereen
zich aanmelden. Het Rode Kruis afdeling Castricum zal op 16 februari a.s.
ook aanwezig zijn op de speciaal georganiseerde middag door Stichting
Welzijn Castricum waar veel verenigingen zich presenteren en vacatures
aanbieden voor vrijwilligerswerk.

Nadat de vluchtelingen weer waren
vertrokken heb ik twee dames leren
kennen en met hen de afspraak gemaakt dat wij in deze krant aandacht
willen geven aan de vereniging. Mijn
gesprek was met Yvonne Schneiders
en Angelika Korving, twee betrokken
dames en ook deel uitmakend van het
bestuur dat uit zes personen bestaat.
Wij spraken over de sociale taken,
maar ook over de EHBO activiteiten.
In Limmen kennen wij al heel lang
mensen van het Rode Kruis, ook nog
uit de tijd van bloedinzamelingen op
locatie. Tijden veranderen en ook het
Rode Kruis gaat met haar tijd mee.
Terwijl we met elkaar genieten van
een heerlijke kruidenthee, raken we
dieper in gesprek over het Rode Kruis.
Jullie noemden dat de organisatie
eigenlijk uit verschillende delen bestaat, t.w. nationale en internationale
rampenbestrijding/hulpverlening, de
sociale taken en de EHBO activiteiten.
Is het mogelijk vooral op de laatste
twee iets nader in te gaan en dan specifiek voor de gemeente Castricum.
Wat betreft de EHBO zijn wij op twee
fronten bezig: de opleidingen en de
actieve hulpverlening. Ieder jaar ver-

Van l. naar r.: Thea de Groot, Martha van
der Steen, Judith van Koot en Han Tesingh.

Bloedafnames en plasma inzameling
worden niet meer door de plaatselijke
afdelingen gedaan. Hoe gaat dit dan
tegenwoordig? Is er nog altijd een tekort aan donoren?
De bloedafname wordt nu geheel
verzorgd door Sanquin. Sanquin is
een not-for-profit organisatie, die de
bloedvoorziening in Nederland verzorgt. Daarnaast produceert Sanquin
geneesmiddelen uit plasma, maakt
zij bloedgroep- en immuunreagentia,
verricht zij wetenschappelijk en diagnostisch onderzoek en verzorgt zij
onderwijs. Er zijn nog altijd donoren
nodig. Hoewel dankzij bloedbesparende maatregelen bij operaties de
vraag naar bloed is gedaald, blijft de
behoefte aan bloedproducten en plasmageneesmiddelen hoog. Daarvoor is
de bijdrage van vrijwillige donors onmisbaar.
Bij welke evenementen worden jullie
ingeschakeld en hoe luidt daarvoor de
procedure of het protocol?
De grootste inzet voor ons dorp is
het stratenvoetbaltoernooi en het
timmerdorp, waar wij met ons EHBO
materiaal en kennis klaar staan om
te helpen bij een verstuikte enkel,
een pijnlijke vinger door een hamer
die verkeerd terecht kwam of ander
meer of minder ernstig letsel. In de
regio helpen onze vrijwilligers b.v. bij
de Wandel4daagse van Alkmaar of de
strandevenementen van Egmond in
januari. Maar ook afgelopen jaar waren wij o.a. bij de Sail, de marathon
van Amsterdam en de Nijmeegse Vierdaagse aanwezig om te helpen.
Als de organisatie van een evenement
EHBO vrijwilligers nodig heeft, neemt
deze contact met ons op. Zo nodig
worden de details van de hulpverlening besproken. Als het aantal vrijwilligers en de exacte tijden duidelijk zijn
wordt de aanvraag bij onze vrijwilligers uitgezet. De EHBO’ers melden
zich dan aan en worden voor aanvang
van de inzet van het nodige materiaal
voorzien.
Zijn er kosten verbonden aan jullie
aanwezigheid bij evenementen en hoe
worden jullie gefinancierd?
Ja, de organisaties krijgen na afloop
van het evenement wel een factuur.
Wij berekenen de door de landelijke
Rode Kruis organisatie vastgestelde
tarieven. Van de opbrengsten worden
de lessen en het lesmateriaal betaald,
schaffen wij uniformen en het nodige
materiaal voor de inzetten aan. De
vrijwilligers krijgen alleen hun reiskosten vergoed. En af en toe, eens in
de één of twee jaar, organiseren wij
voor onze vrijwilligers een (educatief)
uitstapje.

Van l. naar r.: Maria Staring, Frans van der Horst, Elly Stompedissel, Han Tesingh, Yvonne
Schneiders en Angelika Korving.

afdelingen was ik al bestuurslid voor
Limmen en later ook voor het district
Noord-Kennemerland,
waaronder
onze afdeling destijds viel.
Yvonne: Sinds november 2015 ben ik
aangetreden in het bestuur als secretaris tevens heb ik de taak van collecte coördinator op me genomen.

Zoals eerder gezegd, jullie waren heel
nauw betrokken bij de vluchtelingenopvang in de sporthal “De Enterij” in
Limmen. Hoe waren jullie ervaringen,
hoe was de reactie van de tijdelijke bewoners van de sporthal?
Het was een drukke en aangrijpende
periode, maar onze mensen kijken
allemaal met een goed gevoel hierop
terug. Iedereen was erg betrokken en
begaan met het lot van de vluchtelingen en zij waren bijzonder dankbaar.

Wat is de boodschap die jullie nog
graag als laatste zouden willen uitdragen naar onze inwoners?
Angelika: Volg een EHBO of reanimatie cursus! Het hoeft niet meteen een
volledige cursus te zijn, maar het is
belangrijk dat zo veel mogelijk mensen kennis hebben van de meest belangrijke dingen die je moet doen of
juist laten in geval van een ongeluk of
calamiteit.
Yvonne: In Limmen organiseert Stichting Welzijn samen met het Rode
Kruis een inloopochtend. Elke dinsdagochtend om 10.00 uur staat bij
Maison La Chasseigne aan de Dusseldorperweg 58 de koffie/thee klaar en
is er een begeleider aanwezig. Om erachter te komen, waar en wanneer er
nog meer activiteiten worden georganiseerd door het Rode Kruis afdeling
Castricum, adviseer ik een kijkje te
nemen op onze website. Wilt u meer
informatie of zoekt u adressen, kijk
dan even op: www.rodekruis.nl/afdeling/castricum

Heeft het Rode Kruis samenwerking
met b.v., Stichting Welzijn Castricum,
de gezamenlijke kerken, De Zonnebloem, de ouderenbonden e.d.? Zo ja,
doen jullie gezamenlijke projecten?
Ja, het Rode Kruis werkt in sommige
gevallen samen met Stichting Welzijn
Castricum. Samen2 en de Inloopochtend zijn sociale activiteiten waar we
nauw samen werken.
Er is ook een landelijke collecte, wanneer vindt deze plaats en wordt die
binnen de gehele gemeente gehouden?
Zoeken jullie nog collectanten?
Als men een gift direct wil overschrijven voor de plaatselijke afdeling, wat
is dan het IBAN nummer?.
Dit jaar vindt de Collecteweek van
19 t/m 25 juni plaats. We collecteren
huis-aan-huis in Castricum en Akersloot, en collecteren voor Albert Heijn
in Limmen. We zijn zeer zeker op zoek
naar collectanten. Vooral voor Castricum kunnen wij nog mensen gebruiken. In 2017 hopen we in Limmen
huis-aan-huis te gaan collecteren.
Ons IBAN nummer: NL72 RABO 0153
137 509 t.n.v. Rode Kruis afdeling Castricum en het nummer 150126.

Het Rode Kruis, een onmisbare schakel
in onze samenleving, een echt helpende
hand bij rampen, nood en grote calamiteiten, maar ook lokaal heel sterk betrokken en midden in de samenleving.
Complimenten aan al die vrijwilligers
die geheel belangeloos hun kennis,
kunde en diensten aanbieden aan onze
samenleving. En hier nogmaals hartelijk dank voor alles wat de afdeling
Castricum, met haar vele vrijwilligers,
heeft gedaan voor de vluchtelingen in
december 2015.
Kees G. Kroone

Wat zijn jullie specifieke taken binnen
het bestuur? Doen jullie dit al lang?
Angelika: Ik ben lid van het bestuur
van de afdeling Castricum voor het
onderdeel “EHBO”. Dit doe ik sinds 4
jaar, maar vóór de fusie van de CAL

Cadeaubon Winkeliersvereniging Limmen:

Een leuk geschenk!
Een verrassend geschenk is de winkelierscadeaubon. De bon schrijven we voor u uit en is inwisselbaar bij
onderstaande winkeliers 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 5, 10 en
20 euro. De bon is alleen verkrijgbaar bij Univé-Regiobank, De Drie Linden 1, Limmen. Tel. 072 - 505 3581.
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
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DEELNEMENDE WINKELIERS:
Slaapkenner Lute
Keurslagerij Snel
Drogisterij Aker
Kadowinkel Stuifbergen

Gall & gall Richard Booms
Bakkerij Bakker
Marga Haarmode
Bloembinderij Suus

Diervoeders Admiraal
Klusmarkt Formido
Nuyens Tuin & Groen Shop
Gebr.Nuyens Bloemen

Kroone & Liefting
Stolp Snacks
Albert Heijn
Bakkerij Putter

Creative Gifst Anastasia
Kookkönst Catering en
Kookworkshops
La Chasseigne
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Hortus Bulborum is er klaar voor: het voorjaar kan komen!
In het najaar van 2015, onder uiterst
gunstige
weersomstandigheden,
heeft een groep vrijwilligers van de
Hortus Bulborum de grote jaarlijkse
klus weer geklaard: alle bloembollen zijn in een snel tempo geplant en
afgedekt met stro. Dit laatste vooral
om stuiven bij droog weer te voorkomen. Stuivend zand kan werken als

zandstralen en daarbij de net boven
de grond uitkomende bollen ernstig
beschadigen waardoor ziektekiemen
een gemakkelijke invalsbasis zouden
hebben. Wie langs de Hortus rijdt
(nabij de Protestantse Kerk), ziet alle
naambordjes keurig geordend achter
elkaar staan. Op de bordjes staan de
namen en de groep van de bloembol-

Foto: Peter van Renen

Lieve Richard,
de wereld voor
Bijna 10 jaar ben jij
Valentijn.
mij en vandaag mijn
zo gelukkig
Met jou wil ik altijd
blijven zijn!
Xxx Jantine

len, alsmede het jaar van oorsprong/
registratie. De oudste tulpen in de
Hortus stammen uit 1595! Tot nog toe
is het groeiseizoen voor de bloembollen uitstekend geweest, voldoende
water om te wortelen, weinig tot geen
vorst, dus een mooie ontwikkeling
van het gewas, nu nog grotendeels
ondergronds. Zoals men in het vak
zegt: ”De bollen staan zwaar op de
wortel”, dat wil zegen er is een best
wortelgestel ontwikkeld waardoor de
bol water en voedingsstoffen gemakkelijk kan opnemen.
Inmiddels staan de eerste narcissen
reeds in bloei, saillant detail: de narcissen blijven drie jaar op dezelfde
plek staan, daardoor ontstaat een
zwaar gewas met veel bollen en dan
ook heel veel bloemen.
De verdere ontwikkeling is helemaal
afhankelijk van de weersinvloeden, en
die heeft niemand in de hand. Krijgen
we nog winter? Komt er straks weer
een langdurige koude en droge perio-

de met noordoosten wind? Koffiedik
kijken, gewoon afwachten. Maar een
ding is zeker de Hortus Bulborum zal
straks weer schitteren in een ongekende bloemen- en kleurenpracht. Er
bestaat altijd een mogelijkheid voor
rondleidingen met uiterst deskundige
gidsen, in diverse talen. Een uitstekend idee voor een familiereunie, een
verjaardag, een dagje uit met vrienden, een vereniging e.d.
De Hortus Bulborum is de enige tuin
ter wereld waar ruim 4.200 verschillende soorten tulpen, narcissen, hyacinten en andere, veelal historische
voorjaarsbolgewassen bloeien. In
deze tuin worden oude bolgewassen voor het nageslacht bewaard die
commercieel niet maar botanisch geweldig interessant zijn. De oudste tulpensoorten stammen uit de zestiende
eeuw, de Fritillaria persica werd al in
1577 beschreven, terwijl de vroegste
bekende narcis van nog vele honderden jaren eerder dateert. Onze oudste

Het kwade onts taat altijd daar
waar
de liefde tekor t schiet.
Hermann Hesse

Aapje, we kennen elkaar vandaa
g
precies 3 jaren, 6 maanden en 27
dagen! Jou tegenkomen is het be
ste
wat me ooit is overkomen...
Ik hou van je! xxx

r.
Jan, je bent al 25 jaar mijn kanje
Ik hou van je en zie je vanavond!
x

.

n
Waar liefde is, is leve
Mahatma Gandhi

tulp is de Duc van Tol, Red and Yellow
en stamt uit 1595. Op de tuin treft u
ook nog rassen aan welke zijn verhandeld tijdens de bekende Tulpenmania
uit de 17e eeuw.
Daarmee geeft de tuin een boeiend
overzicht van de ontwikkeling van
deze grenzeloos populaire voorjaarsbloemen door de eeuwen heen. Elk
voorjaar laat de Hortus Bulborum
de bollengeschiedenis in tal van zijn
facetten herleven. Duizenden kleine
bollenveldjes kleuren in de meest uiteenlopende schakeringen. De tuin is
dan een lust voor het oog en een genot voor de neus.
De Hortus Bulborum is jaarlijks geopend van 6 april t/m 16 mei, ma-za
van 10.00-17.00 uur, zo van 12.00-17.00
uur. De toegangsprijs: € 5,00 p.p., 65+
en groepen > 10 pers. € 3,50 kinderen
tot 12 jaar gratis. Voor groepen bestaat de mogelijkheid tot een rondleiding, dit wel op afspraak.
Info: www.hortus-bulborum.nl

, wat zijn we
Lieve Coby en Peter
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blij met jullie tomeloz
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waarde. Een anonie

Afra, jij staat altijd voor
iedereen klaar. Was iedereen
maar zo behulpzaam!
Volg je har t,
want dat klop
t

ter
Mijn ouders wilden altijd dat ik be
mijn best deed, ik wilde af en toe
gewoon een knuffel.
Jan de Bruin

Mam, de allerliefs te
dat ben jij.
In goede en slechte
tijden.
Je bent er altijd voor
mij en je
kleinkinderen. Je be
nt mijn rots in
de branding. Liefs J.
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vriendelijkheid in ge
Lao-Tse

Een dag niet gelachen is een dag
niet geleefd. Dit bericht is voor
iedereen. Enjoy life!
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Sponsoring gezocht voor
sporttalent Castricum 2015
Op 8 januari 2016 is tafeltennisster
Sanne Briefjes uit Limmen gekozen
tot sporttalent van de gemeente Castricum. Deze waardering is een enorme opsteker voor al die energie die zij
in haar sport stopt.
Voor de tafeltennisloopbaan van Sanne is zij mede afhankelijk van sponsorgelden. Om aansluiting te bereiken
bij de jeugdtop maakt Sanne vele trainingsuren o.l.v. trainer en neemt zij
deel aan tafeltennistoernooien door
het hele land maar ook aan internationale toernooien die nu door haar
zelf, met hulp van ouders, bekostigt
moeten worden.
Ook brengen trainingsstages in binnen- en buitenland veel kosten met
zich mee, deze zijn nodig om hogerop
te komen. Bovendien speelt Sanne
met de beste materialen, dit is nodig
om op het hoogste niveau te kunnen
blijven spelen. Hiervoor zoekt Sanne
sponsoren.
Hebt u of uw bedrijf uit de regio Limmen, oog voor individueel talent van
een jeugdsporter en heeft u de mogelijkheden tot steun en of sponsoring
dan wil Sanne graag in contact komen
met u komen. In de samenwerking
kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen versterken.
Mocht u interesse hebben neem dan
een kijkje op haar weblog en profiel-

Zondag 21 februari 2016 vanaf 16.00 uur in Vredeburg

Par Six bij Jazz Session Club ‘Vredeburg’
Par Six is het huisorkest van de
Heemskerkse golfclub. Na belangrijke
wedstrijden zoals het Clubkampioenschap treedt de band regelmatig in
het clubhuis op. Maar de band speelt
ook in jazzclubs zoals onlangs Den
Haag en Utrecht.

De hobby begon met het kopen van
kunst en antiek op veilingen en beurzen voor hun eigen verzameling. Maar
met de verhuizing naar Schoollaan 5
ontstond het idee om de daar aanwezige aanbouw tot een galerie of winkel om te bouwen. Inmiddels kent de
collectie een grote diversiteit, want
zowel een kleurrijke glazen vaas, een
sfeervolle Art Deco lamp, een klassiek
schilderij en een abstracte zeefdruk
maken deel uit van de collectie. Maar
ook een antieke slee, Zuid-Holland
plateel en diverse bronzen beelden
zijn er te vinden. De belangrijkste
doelstelling van Jeroen en Irke-Marjen

Zangeres Maria Volland staat centraal
in Par Six. Zij heeft een breed repertoire. Ook zingt zij samen met Rien Brus,
saxofoon, een eigen compositie van
pianist Ed Wertwijn. Verder bestaat de
band uit gitarist Huub Rohde, bassist
Mar Flohil, drummer Jon Funke Kupper en trombonist Chris van Boetselaer.
Par Six speelt natuurlijk ook louter
instrumentale nummers. Een aantal
daarvan is geschreven door Ed Wertwijn, die ook zorgt voor de arrangementen. Voorwaar, een gezelschap

dat garant staat voor een uur geïnspireerde muziek.
NB: de komende sessiedata: 21 februari, 20 maart en 17 april 2016
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: 072-5053414 e-mail:
timmerlimmen@kpnmail.nl

Hongerdoek: ‘samen aan tafel’
in de Corneliuskerk

site sannebriefjes.com waar u ook
het contactformulier kunt vinden op
sponseringpagina.
Zondag 14 februari speelt Sanne de
halve finale jeugdmeerkampen te Assen om zich te kwalificeren voor de
top 12 kadetten meisjes.
Tafeltennisreporter
Marcel Briefjes

In de Corneliuskerk hangt de komende
veertigdagentijd op weg naar Pasen
een hongerdoek. Een doek (en daarom ook het woord ‘hongerdoek’) dat
ons wil laten nadenken over onrecht
en honger in de wereld. Het doek dat
we dit jaar als hulpmiddel gebruiken,
beeldt een tafel uit. We zien mensen
uit de hele wereld bij elkaar aan tafel
zitten. Samen aan tafel komen ze op
verhaal. Een maaltijd waarbij grenzen
wegvallen. 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 en theo-

Kunst, antiek en andere mooie
spullen bij Galerie Leuring
Alweer sinds juni 2014 is er in Limmen
een galerie te vinden, of eigenlijk een
winkel in kunst, antiek, art deco en
andere mooie spullen. Veel bewoners
uit Limmen zijn al wel eens binnengelopen, maar het blijkt dat er ook
nog steeds veel dorpsbewoners niet
weten dat Galerie Leuring er is. Dit
komt waarschijnlijk door de locatie,
want de Schoollaan is niet de straat
waar iedereen altijd doorheen rijdt, en
het komt waarschijnlijk door de openingstijden, de galerie is maar eens in
de maand een weekend open.
Dit laatste komt omdat het voor de
eigenaren, Jeroen en Irke-Marjen, een
uit de hand gelopen hobby is. Beiden
hebben ze een fulltime baan waarin
ze niks met kunst of antiek doen.

PA G . 9

loog Sieger Köder bundelt daarom al
die verschillende maaltijd-verhalen
uit de bijbel in zijn schildering en vertaalt ze naar de dag van vandaag.
Gezicht
Het doek toont geen geremdheid of
angst, want de gastheer van deze
maaltijd nodigt allen uit aan zijn rijk
gedekte tafel, de armen en verschoppelingen echter heel in het bijzonder
en als eersten. Niemand wordt uitgesloten. Op het doek zie je Jezus
niet, maar als je goed kijkt zie je wel
zijn gezicht weerspiegelt in de kelk.
En ook zijn doorboorde handen zijn

zichtbaar. De komende veertigdagentijd zullen we elke zondag één van de
mensen van deze tafel aan het woord
laten. En ook stilstaan bij wat ze mee
hebben genomen voor op de tafel. Zo
gaan we op weg naar het feest van
Pasen.
Pastor Johan Olling

BABBELS LIVE FESTIVAL

is om kunst en antiek voor een breed
publiek, en voor iedere beurs, toegankelijk te maken. Ondanks de diversiteit is er wel een rode draad, en dat is
dat zij het allebei mooi vinden. Zoals
ze zelf zeggen: “Soms vinden we het
bijna jammer als iemand iets koopt,
omdat we het zelf ook zo mooi vinden. Maar het is ook wel weer erg leuk
als je het enthousiasme ziet. En dan
kunnen wij weer op zoek naar nieuwe
items voor de collectie.”
Naast het laten zien van hun eigen
collectie, vinden ze het ook leuk om
de galerie open te stellen als expositieruimte voor kunstenaars uit de
regio. Zij hebben al een keer een expositie gehad van een kunstenares
uit Castricum met vogelkoppen van
klei. En tijdens de Kunstfietsroute in
2015 waren er een moeder en dochter die exposeerden, de moeder met
keramiek en met vilten hoeden en
de dochter met surrealistische schilderijen. Aan de voorbereidingen voor
de kunstfietsroute van 2016 wordt inmiddels gewerkt.
In februari is Galerie Leuring weer geopend op 20 en 21 februari, zowel op
zaterdag als zondag van 12u tot 18u.
Vervolgens elk derde weekend van de
maand, maar de openingstijden en
een gedeelte van de collectie is ook
te vinden op de website, www.galerieleuring.nl. Als de vlaggen buiten
staan is de galerie open!

g

PROVILY SPORTPARK KROMMENIE • MARSLAAN 10

Zaterdag 25 juni 2016

in samen
werking
met:

Met onder andere: Amstel Live Band (rondje Doe Maar)
Het Goede Doel | Stefan Storm (Guus Meeuwis covers) | Tino Martin | Peter Beense
Wesly Bronkhorst | Glenn de Koning | Ronnie Ruysdael (de Sjonnies) | Sven Davis
Presentatie: Ronald Engel (compleet met showballet)

Zondag

26 juni 2016

Met onder andere:
Weekend Warriors | Queen Forever | Memphis Maniacs

Zaterdag & zondag: Aanvang 14.00 uur

WWW.BABBELSLIVE.NL
poster_BabbelsLive50x70.indd 1

31-12-15 12:23
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www.rotteveel.org

...Zorgeloos
wonen!

FEBRUARI 2016

Win 1 van de 10 auto´s
t.w.v. € 10.000,-!
Laat uw auto APK keuren bij Bosch Car Service.

Meer info?
www.apk2016.nl

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

De kwaliteit en reputatie van Bosch, toegepast op het onderhoud
en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

Rijksweg 154A | 1906 BL Limmen
Tel.: (072) 505 75 15 | www.kleverlaan.nl

Wij doen alles voor uw auto

Bel nu 06-506 484 99

ewijs?

Snel en betaalbaar je rijb

DICXRIJSCHOOL.NL
ing Gratis

Gebruik motorkled
iTheorie-cursus Gratis •

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

kerkweg 1 | LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

• sanitair
• riolering

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

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen
oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92

vend
Informeer vrijblij
aties en
or
naar wanddec
nieken
ch
te
ve
decoratie

Uw auto, onze schade.
“Klein deukje of forse schade?
Het team van P. Zonneveld neemt
alle zorgen uit handen.”
P. Zonneveld B.V. (team)

K E R K W E G 11
19 0 6 AT L I M M E N

Clemens

T 06 51 85 77 8 9

Jan

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

Jan Jaap

Ralph

Peter

Richard

Ruud

Stef

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

W W W. K U I L M A N M E E S T E R S C H I L D E R S . N L

FEBRUARI 2016

LOV-KRANT

PA G . 1 1

Vincent Jans: ‘In zes jaar ongeveer
350.000 pakketten in Limmen bezorgd!’
Als je in Limmen een bestelbus ziet rijden of staan, met daarop een PostNL
logo en de letters JT, dan weet je het al: Vincent is onderweg. Hij kent heel
Limmen op zijn duimpje en heel Limmen kent hem. Vincent is een soort
lopend adresboek. In zijn hoofd staan huisadressen en namen van de bewoners gegrift, immers hij is dé bezorger van pakketten, groot en klein
voor PostNL in ons dorp. En dat doet hij al bijna zeven jaar.
Vandaar dat Vincent een berekening kan maken hoeveel pakketten hij in al
die jaren aan huis heeft bezorgd. Altijd uiterst correct gekleed en in zijn gedrag, een visitekaartje voor zijn eigen zelfstandige bedrijf Jans Transport.
In opdracht van PostNL bezorgt Vincent zijn zendingen die bijna allemaal
via internet besteld zijn. Want dat heeft hij de afgelopen jaren gezien, een
enorme toename in internetaankopen waardoor automatisch zijn bedrijf
groeit als kool. Maar Vincents bedrijf kan ook andere transportzaken voor
u regelen en zelf uitvoeren, zowel in binnen- als in buitenland.
Wij hebben Vincent tijdens zijn dagelijkse bezorgronde even binnen
uitgenodigd, tenslotte heeft ook hij
behoefte aan een goed kop koffie en
een rustpunt. Een mooie gelegenheid
om hem enkele vragen te stellen over
zijn vakgebied.
Waar ben je geboren en wat is een
korte beschrijving van je opleidingen?
Ik ben in Velp geboren en woonde in
Doesburg, Brunssum en Alkmaar. Nu
in Abbekerk (naast Hoorn) met mijn
vriendin Eva, die ook pakketten bezorgt, maar dan in Castricum.
Mijn schoolopleiding heb ik gedaan
aan het Jan Arentsz College in Alkmaar, HAVO.
Hoe en wanneer ben je in het transport
vak gekomen, was dit een bewuste
keuze?
Eerst heb ik intern bij PostNL gewerkt,
daarna ben ik bij iemand in dienst geweest als pakketbezorger voor PostNL. Kort daarna heb ik de stap gezet
om eigen rijder te worden. Dit is al
weer 7 jaar geleden en ik geniet nog
steeds elke dag van mijn werk. Wel
werk ik onder een tussenopdrachtgever. In feite ben ik door een tip van
een vader van een vriend bij PostNL
terechtgekomen.
Vanuit welke plaats worden de pakketten gesorteerd en ter distributie
aangeboden? En hoeveel zzp’ers ko-

men daar dagelijks samen om de goederen te distribueren?
Vanuit het distributiecentrum in Opmeer. Ik schat dat er dagelijks zo’n
125-130 chauffeurs samenkomen om
hun bussen in te laden én uit te laden
aan het eind van de werkdag. Vanuit
ons depot worden de pakketten voor
de kop van Noord-Holland bezorgd.
Je vindt het uiteraard een boeiend beroep, wat zijn voor jou de kernpunten
van plezier hebben in je werk?
Het contact met mensen; klanten blij
maken door hun bestellingen te brengen; het zelfstandig werken, de vrijheid en het autorijden.
Hoe kom je dan in Limmen terecht?
Blijft Limmen ook je vaste standplaats?
Via mijn opdrachtgever kreeg ik te horen dat Limmen beschikbaar kwam,
en heb voorgesteld om in Limmen te
gaan bezorgen. Ik kan me niet voorstellen dat ik in een andere wijk zou
rijden, Limmen blijft mijn wijk!
Je bent een kleine zelfstandige, we horen en lezen over de problemen met de
“eigen rijders” bij PostNL, heb ook jij
daar last van?
Ik ken de problematiek; er is heel wat
gaande in de transportwereld. Ik hoop
er het beste van en probeer buiten
PostNL ook voor genoeg andere opdrachtgevers te rijden.

Is Limmen een aangenaam dorp om
dagelijks in te werken?
Jazeker. Het blijft een heerlijke wijk
om te rijden! “Een bakkie doen” vind
ik altijd supergezellig en zit daarom
ook regelmatig even bij de klanten
binnen. Met iedereen kan ik het goed
vinden in het dorp en maak daarom
vaak een praatje aan de deur.
Vinden je klanten het prettig dat er al
zes jaar hetzelfde gezicht langskomt?
Heb je een band met sommigen opgebouwd?
Dat moet u eigenlijk aan de klanten
vragen. Ik heb zeker een goede band
met de mensen opgebouwd. Aan veel
klanten stuur ik een smsje als ik in
de buurt ben, of rij even bij zijn/haar
werk langs om de pakketten alsnog te
kunnen bezorgen. Elke dag is anders
en dat houdt het leuk!
Zie je nog steeds een toename in het
pakket verkeer en denk je dat dit komt
door de sterke toename van internet
aankopen? Kun je ook retourzendingen aannemen?
Ja, de groei zal zeker doorzetten, aankopen worden steeds vaker via internet gedaan. Je hoeft de deur niet uit
en kunt alles in je eigen tijd via de
computer regelen.
Retourzendingen gericht aan een antwoordnummer kunt u gratis aan mij
meegeven.
Je vertelde dat je wilt uitbreiden met
wellicht een tweede auto, ben je voornemens ook andere transporten aan
te nemen en uit te voeren? Mag je ook
naar het buitenland en vandaar uit
goederen naar ons land overbrengen?
Uitbreiden zou een optie zijn, maar of
er mogelijkheden toe zijn… Dit is dus
toekomstmuziek. Ik sta altijd open
voor allerlei vragen over (spoed)transport in binnen- én buitenland. Regelmatig rij ik voor andere opdrachtgevers door heel Nederland en Europa.
Dit onderdeel van mijn bedrijf zou ik
graag nog meer willen uitbreiden.
Ik ben in het bezit van de verplichte
Eurovergunning/Niwo vergunning (de

ondernemersvergunning voor transportbedrijven).
Noem eens enkele bijzondere, leuke
ervaringen in de afgelopen bijna zeven
jaar?
Alweer enige jaren geleden werd ik
tijdens mijn rondje door Limmen ingehaald door een politieauto en kreeg
de boodschap “Politie Volgen’’ te zien.
Uiteraard was dit even schrikken,
maar het bleek een agent te zijn voor
wie ik een pakje in de bus had liggen.
Zoiets vergeet je nooit meer.
Tijdens de superdrukke decembermaand word ik regelmatig uitgenodigd om rond etenstijd aan te schuiven bij klanten. Dit vind ik natuurlijk
helemaal geweldig en lust altijd wel
een hapje.
In al die jaren heb ik veel meegemaakt, eigenlijk te veel om op te noemen.
Je hebt een verantwoordelijke baan,
immers de leveranciers willen dat hun
pakketten op tijd en in ongeschonden

staat worden afgeleverd. Wat doe je
bij geen gehoor of afwezigheid?
Ik rijd vaak een tweede ronde aan het
einde van mijn werkdag, een extra
service. Vaak kan ik de zendingen dan
toch bij de klanten bezorgen. Het fijne
is dat ik veel mensen ken en weet bij
wie ik de pakketten achter kan laten.
Tijdens de koffie hadden we een aangenaam en verhelderend gesprek.
Vincent is en blijft dus onze vaste
PostNL bezorger, die ook alle overige
koeriersdiensten en/of ander transport voor ons kan verzorgen. Flexibiliteit en meedenken heeft hij hoog
in het vaandel staan. Oplossingsgericht, vindingrijk en een harde werker.
En daarbij altijd blij, een groet, een
zwaaiende hand in de auto en een gezellig gesprekje aan de deur.
Heeft u Vincent nodig, bel 06 42 56 99
52 en Jans Transport heeft voor u een
passend transport.
Kees G. Kroone

Hartverwarmende
Dansdemo TIOS Limmen

Limmen – Afgelopen zaterdagavond
30 januari 2016 hielden de Streetdance
en Breakdance groepen van TIOS Limmen een hartverwarmende dansdemonstratie in sporthal de Bloemen.
Het was mooi te zien in deze demo
dat elke dansgroep (en turngroep) een
hechte band hebben met elkaar, maar
ook dat ze plezier hebben.
Elke groep liet in een aantal dansen
zien wat ze het afgelopen half jaar
hebben geleerd. De dansdemo werd

gestart met een discodans door de
jongste Streetdancers o.l.v. Sara
Beentjes, waarna ze later een vrolijke sprankelende dans lieten zien op
Meghan Trainor.
De Streetdance groep 7-8 van Sara
dansten juist een stoere groepsbattle onderling tegen elkaar uit op He
Mama van David Guetta. De tweede
dans werd een oude gezellige Rock&
Roller op “Blue Suede Shoes” van Elvis
Presley.
Beide VGO Streetdance groepen o.l.v.
Silvie Been gingen voor dansen met
veel snelle strakke bewegingen. De
VGO1-4 dansten eerst op een rustige
remix-nummer van Justin Bieber en
Snoop Dogg en VGO4+ op een remix van Rihanne en Mapei. Echter de
tweede dans van beide groepen kregen een zomers tintje, waarbij de dan-

sen ook nog eens stuk sneller waren.
De Breakdance groepen o.l.v. Falko de
Graaf begonnen ieder met een gezamenlijke choreografie, waarna elke
breakdancer in de battle wel even
zijn/haar eigen showtje liet zien. De
beginners lieten het uiterste van hun
talenten zien, maar met name de gevorderden waren zeer op dreef. Zij lieten spetterende moves zien, waarbij
heel duidelijk sportiviteit en waardering voor iedereen uitstraalde. Er werd
zelfs nog op 1 been gebreakdanced
vanwege blessure op de enkel.
Als extra kregen we dit keer een turndemonstratie te zien van de talenten
van docente Caroline Welboren. Ze
lieten een sprankelende turndemonstratie zien. Door een mooi samenspel
onderling kwam er een verrassende
turnshow naar voren en dat allemaal
op muziek.
Foto’s:
Juan Rooijakkers

Wat doet de Zonnebloem?
Een fijn gesprek, samen gezellig koffiedrinken, een wandelingetje maken.
Wat voor velen de gewoonste zaak
van de wereld is, kan voor zieke en
gehandicapte mensen toch heel lastig
zijn en is het vaak moeilijk om dingen
te doen die je graag zou willen doen.
De vrijwilligers van de Zonnebloem
zetten zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte,
leeftijd of handicap. Zij bezoeken
mensen thuis. Tijdens deze ontmoetingen staan gezelschap, aandacht en
persoonlijk contact centraal.
Naast het bezoekwerk organiseert de
Zonnebloem ook talloze evenementen en excursies. Zij organiseert, coördineert en begeleidt afdelingsactiviteiten, ook begeleidt of verzorgt zij
gasten tijdens de Zonnebloemvakanties. Door het organiseren van deze
activiteiten probeert de Zonnebloem
de kwaliteit van leven van zieken en
gehandicapten te verbeteren.
De Zonnebloem iets voor u?
Wilt u zich aanmelden als bezoek-

adres; door contactvrouw bezoek
wordt u bezocht en daarna in contact
gebracht met een vrijwilliger.
(contactvrouw bezoek: Carla Janzen
tel. 8887141 en/of Nel Velseboer tel.
5051979.)
*	Als het klikt kunt u afspraken maken over de regelmaat van bezoek.
Er wordt daarbij rekening gehouden
met uw wensen en met de beschikbare tijd van de vrijwilliger.
*	Het bezoekwerk kost niets.
*	
De Zonnebloemvrijwilliger komt
niet voor huishoudelijke klusjes of
om boodschappen te doen.
*	Ook kunt u mee met evenementen
en activiteiten van de Zonnebloem.
Belangrijk om te weten:
*	
U hoeft geen ondersteunend lid
van de Zonnebloem te zijn om voor
regelmatig bezoek of andere activiteiten in aanmerking te komen.
*	Andersom zijn aan het ondersteunend lidmaatschap ook geen rechten verbonden, het geeft u geen
vanzelfsprekend recht op deelname
aan Zonnebloemactiviteiten.
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DéHeeft
makelaar
Limmen!
u van
(verkoop)plannen?
Heeft u (verkoop) plannen? Bel dan met Rietveld Makelaars voor een
Belwaardebepaling
dan met Rietveld
Erik
gratis
enMakelaars
Erik Niemanvoor
komteen
bij ugratis
langs.waardebepaling.
Ook voor advies bij
hetNieman,
aankopen
van een
woningof
ofMark
als u een
taxatierapport
nodig
Rogier
Haartman
Admiraal
komt graag
bij heeft.
u langs!

Het team staat natuurlijk ook klaar voor advies bij aankoop en verzorgt
taxatierapporten.
OnsLimmen!
team!
Rietveld: dé makelaar van

Yvonne van Dijk

Marion van Stralen

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

Erik Nieman

Erik
Nieman
Marion
van Stralen

Gerard
Mark Admiraal

Rogier Haartman

Tool Gerard Tool

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek inzake uw financiële mogelijkheden?
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?
Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:
Rijksweg 102, 1906 BK Limmen
T 06 21 22 19 15 E gtool@hypotheekshop.nl
W www.hypotheekshop.nl//amsterdam/zuid

ETEN en
GENIETEN
BEENHAM –
UIENQUICHE

Maatlat 9 • Limmen

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW
HOUT/KUNSTSTOF KOZIJNEN
W W W. M E E L G R O . N L

ONTWERP INMETEN MONTAGE

Ingrediënten:
• 2 el olijfolie
• 750 gr. uien, in halve ringen
• 100 ml donker abdijbier
• 1 rol croissantdeeg à 6 stuks (koelvers)
• 100 g beenham
• 4 eieren
• 150 ml slagroom
• 3 el fijngehakte bladpeterselie + extra voor garnering
• 200 g belegen kaas in plakjes
Verhit in een koekenpan de olijfolie, bak de uiringen
in 8 – 10 min. lekker zacht. Schenk het bier erbij en
laat de uien het bier helemaal opnemen tot er geen
vocht meer in de pan zit. Verwarm de oven voor op
200ºC. Rol het deeg uit en bekleed er een ingevette
rechthoekige vorm met losse bodem van ± 10 x
30 cm mee. Druk de naden goed dicht. Beleg de
deegbodem met de ham. Klop de eieren los, meng
de slagroom, peterselie en zout en peper naar smaak
erdoor. Schep de uien op de ham, schenk het eiroommengsel erover en leg de kaas erop.
Bak de quiche in de oven in 30-35 min. goudbruin
en gaar en bestrooi met een beetje extra peterselie.
Geef er een frisse salade bij.
Wijntip: Lekker met een donker abdijbiertje
of een glas witte wijn.

Eet smakelijk!

