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Arthur Japin komt naar Limmen!
Limmen Cultuur heeft op vrijdag 16
februari om 20.00 uur Arthur Japin
uitgenodigd om te komen praten over
zijn nieuwste boek ‘Kolja’. Arthur Japin
is een gerenommeerd schrijver. Al zijn
romans zijn gebaseerd op gedegen
onderzoek en historische feiten waar
hij, door zich daarin te verdiepen,
verhalen aan toevoegt. Feit en fictie
lopen uiteindelijk door elkaar. In september 2017 is zijn roman ‘Kolja’ verschenen. Het boek beschrijft het verhaal over een doofstomme jongen die

wordt opgevangen door de Russische
componist Tsjaikovski en zijn broer.
Hoe een dove zich staande houdt in
een maatschappij waar alles om horen
draait. Dezelfde doofheid geeft hem
die extra talenten.
Vrijdag 16 februari a.s. in Cultureel
Centrum Vredeburg horen we van de
schrijver zelf alles over deze roman.
Voor meer informatie kijk op onze
website www.limmencultuur.nl of bel
met 072-5053274.

Nieuwbouw Limmer Linten...
In het voorjaar van dit jaar starten we
met twee nieuwe fases van de Limmer
Linten; fase 2b heet Acacia en ligt ter
hoogte van de verkeerslichten bij
autobedrijf Dirk van der Steen.
Fase 2c -Cilesta genaamd- wordt achter Jacob Hooy gerealiseerd.
In plan Acacia worden totaal 50 laagbouwwoningen gebouwd gelegen aan
groene lintwegen; 10 rijwoningen, 18
twee-onder-één-kappers, 7 vrijstaande woningen, 3 seniorenwoningen
en 12 zogenaamde “boerderijwoningen”. Deze laatste worden rug aan rug
gebouwd en zijn met name geschikt
voor starters.
In het plan Cilesta komen 10 rijwonin-

gen, een mix van huur- en koop appartementen en een aantal vrije bouwkavels aan de Visweg.
Naar verwachting zal de verkoop in
het voorjaar starten. De start van de
bouw staat gepland in het najaar van
2018.
Heeft u interesse in één van deze plannen en wilt u de nieuwe De Limmer
Linten inzien ? Kom dan eens langs op
ons kantoor aan de Drie Linden 1. De
koffie staat klaar.
Meer informatie online is te vinden op
www.woneninlimmerlinten.nl
Rietveld Makelaars
Betrokken, betrouwbaar en deskundig

Iedere ouder wil de beste onderwijskwaliteit voor zijn of haar kind. En die
kwaliteit bieden wij aantoonbaar: de
Onderwijsinspectie heeft in juni 2017
onze school een uitmuntend kwaliteitsrapport gegeven met 6 keer de
hoogst haalbare score! De school
heeft o.a. gescoord op pedagogisch
klimaat en extra ondersteuning.
Schooldirecteur Els Kok vertelt
enthousiast: “Wij stimuleren de kin-

deren om hun eigen mogelijkheden
te leren ontdekken en om talenten
te benutten en uit te bouwen. Naast
goed onderwijs in de basisvakken aan
alle kinderen bieden we onderscheidende vakken zoals ondernemend
leren.”
Ondernemend leren
Kok vervolgt: “Ondernemend leren
staat in ons onderscheidend aanbod
centraal. We leren kinderen vanaf
groep 1 onderzoeken, plannen, samenwerken, informatie verwerven en presenteren. De kinderen gaan ook écht
ondernemen: wat is er nodig om een
eigen onderneming op te richten?”.
Een van de leerlingen van groep 7
vertelt trots dat hun klas dé Visser ’t
Hooft Fruitkraam beheert. “Wij praten
met de leverancier, verkopen het fruit

voor Limmers, door Limmers

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen voor de
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Castricum

Verkiezingen Castricum
en referendum ‘Sleepwet’
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.
Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs
Om te kunnen stemmen ontvangt
u uiterlijk op 7 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 20 maart
2018, 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).

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.
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!!!

Basisschool Visser ‘t Hooft
dichter bij Limmen dan je denkt!
De Visser ’t Hooftschool ligt letterlijk
om de hoek bij Limmen aan de groene noord-oostkant van Castricum
op minder dan 10 fietsminuten van
Limmen. Een school die staat voor
ondernemend leren, iets wat prima
aansluit bij het ondernemersklimaat
waar Limmen zo bekend om staat.
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op school en zorgen dat onze klanten
tevreden blijven. Ondernemen is hartstikke leuk!”.
Mediawijsheid, programmeren,
Engels, en Plusklas
De kinderen -van groep 1 tot en met 8leren bij ons over (social) mediawijsheid en programmeren. Ook geven wij
Engels vanaf groep 1. Er is een Plusklas
vanaf groep 3 voor kinderen die nóg
meer uitgedaagd willen worden.
Pedagogisch klimaat
Een goed, veilig pedagogisch klimaat
is onontbeerlijk. Wij bieden naast de
methode De Kanjertraining alle kinderen de Rots en Watertraining aan.
Respect voor jezelf en de ander is de
basis om uitdagingen aan te gaan
en de wereld te ontdekken. De veilige omgeving, met zorg en aandacht,
zorgt ervoor dat elk kind zich in zijn
eigen tempo kan ontwikkelen. Ons
onderwijsteam beschikt over specifieke kennis en vaardigheden op het
gebied van bijv. dyslexie, gedragskunde en remedial teaching om maatwerk
te kunnen bieden aan kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben.
Nieuwsgierig?
Kom naar onze Open Dag op 21 februari van 8.30 – 12.00 uur! Kun je er niet
bij zijn? Neem dan contact op via 0251655906 of het.hooftschool@tabijn.nl.
(zie ook de achterpagina!)

ZIE OOK PAG. 8 EN 9 VAN DEZE LOV-KRANT!
Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Bent u voor of tegen
de ‘Sleepwet’?
Niet iedereen is er van op de hoogte maar op 21 maart 2018 is er in
Nederland een raadgevend referendum. U kunt dan stemmen over de
vraag: bent u voor of tegen de Wet op
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?
Door de wet zou de privacy van burgers worden geschonden. Informatie
van ‘onschuldige burgers’ zou als
bijvangst verzameld worden met een
‘sleepnet’. “Zo mag een hele wijk
afgeluisterd worden wanneer er een
verdacht persoon in woont’’, zeggen
tegenstanders. Ze willen ook niet dat
deze data jarenlang bewaard mogen
worden.
Volgens mensenrechtenorganisatie
Amnesty International “sluit de wet
niet uit dat informatie wordt gedeeld
met repressieve regimes’’. Het gevaar
bestaat dat samenwerking met buitenlandse geheime diensten leidt
tot schending van mensenrechten.
“Het werk en leven van activisten,
journalisten en oppositieleden kunnen zodoende door het handelen van
Nederland in gevaar komen.
Wat zegt de AIVD over de wet?
De AIVD, die zich een “informatiefabriek’’ noemt, snapt de zorgen over de
vergaande bevoegdheden. “Maar het is

noodzakelijk om Nederland te beschermen tegen landen, organisaties en personen die het op ons gemunt hebben.’’
Anderzijds is de privacy en veiligheid
van burgers door deze wet juist beter
beschermd, stelt een woordvoerder. “Er
is extra controle en toezicht ingebouwd.
Voordat er iets verzameld of bekeken
mag worden, heeft de minister twee
keer een handtekening moeten zetten
en heeft ook een onafhankelijke commissie het onderzoek moeten goedkeuren.’’
De term ‘sleepnet’ doet volgens de
woordvoerder geen recht aan de werkelijkheid. “Het verzamelen van data
gebeurt juist heel gericht.” Hij wijst er
bovendien op dat 98 procent van de verzamelde data meteen wordt verwijderd.
Wat zegt u zelf over deze wet?
Er heerst een grote onbekendheid over
het referendum en wij raden iedereen
aan om u hierover in te lezen. Onder
andere Arjan Lubach (zie op youtube
zijn betoog) en Tros Radar hebben er veel
aandacht aan besteed. Op internet is er
veel over te vinden. Handige sites:
• www.rijksoverheid.nl/wiv
• www.waartrekjijdegrens.nl
• www.sleepwet.nl

U gaat toch ook stemmen?
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VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Tot ziens op maandag en donderdag op de Vuurbaak t.o. Appie.

PREIROLLETJES IN DE OVEN
Benodigdheden 4 personen
Voor de kaassaus
800 g aardappelen (kruimige)
30 g boter
5 stengels prei		40 g bloem
boter		700 ml melk
1 tl gedroogde tijm		150 g gemalen emmentaler
10 plakken gekookte ham		70 g cheddar
100 g gemalen emmentaler		½ el mosterd (eventueel)
melk.		Nootmuskaat, peper en zout

ETEN en
GENIETEN

Bereiding: Schil de aardappelen en snijd ze in gelijke stukken. Kook ze gaar in water met wat zout. Verwijder de
buitenste bladeren van de prei en snijd het groen weg. Maak een kleine inkeping in de bovenkant en spoel de
aarde uit de stengels. Snijdt de stengel in tweeën voor 10 rolletjes, Smelt een klontje boter in de pan en doe er een
scheutje water bij. Kruid de prei met de tijm, versgemalen peper en zout, gaar de prei in 10 tot 15 minuten onder
de deksel. Haal de prei uit de pan en laat ze goed uitlekken op keukenpapier. Smelt voor de kaassaus de boter en
doe er de bloem bij. Enkele minuten laten garen en giet er dan de melk bij. Blijf roeren met de klopper tot je een
gebonden saus krijgt. Ze mag wat dunner zijn, door de kaas zal ze nog verder indikken. Doe de emmentaler en
de cheddar bij de saus en roer om. Voeg nog 3 el van het kookvocht van de prei toe om de saus weer wat dunner
te maken. Kruid met nootmuskaat en versgemalen peper. Pers er het sap van ½ citroen bij. Doe er eventueel
nog een lepel mosterd bij voor wat meer pit. Verwarm de oven voor. Rol de prei in de ham en leg de rolletjes in
een ovenschaal. Giet er de warme kaassaus over. Strooi er nog 110 g emmentaler over en zet 20 minuten in de
oven tot de saus pruttelt en een mooi bruin korstje heeft. Maak ondertussen de puree, breng op smaak met
versgemalen peper zout en nootmuskaat. Serveer de preirolletjes met een flinke schep aardappelpuree.

Lekker met een SKOFTIG dubbel van DAMPEGHEEST!

Eet smakelijk!

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

27 juni 2018

JAARMARKT
LIMMEN
Dames- Heren & Kinderen
06 288 655 09
Kerkweg 42 Limmen

KROKUSVAKANTIE

zat 24 feb t/m zat 3 mrt
Tip: maak tijdig uw afspraak..!

U kunt weer inschrijven op
www.ondernemendlimmen.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m zaterdag 08.00-21.30 uur.
Op zondag van 09.00 tot 21.00 uur.

Na het succes van vorig jaar is de datum
voor 2018 bekend! Het wordt weer een
zie, voel, doe, ruik, proef en beleef
jaarmarkt! Dat beloofd een zeer mooie
en gezellige jaarmarkt te worden. Voor
groot en klein is er genoeg te beleven!

Bouwbedrijf  C.  Bos  bv  
www.bouwbedrijfcbos.nl
Liefde voor Bouwen

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

• 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!
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LIMMER KROOST

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

De rubriek
Limmer Kroost
is powered by:

Door loting is Bent Valkering ‘Baby van de maand’ geworden! Extra geluk is dat er drie extra prijzen zijn gewonnen.
Vanaf heden wint de baby van de maand naast de waardebon van 25 euro en een Powerbank beschikbaar gesteld
door Studio Welgraven een waardebon voor een heerlijk ijsje voor pappa en mamma en evt. broertjes en zusjes bij
Joey’s IJssalon en het boek ‘Fit en Energiek na een bevalling’ van ‘Mom in Balance’-trainer Petra Zomerdijk en een

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

Bent Valkering
– Geboren op 1 januari 2018 –
Zoon van Teun Valkering en
Stephanie Klomp

Mack James Toar

Jez Charlie van Stralen

– Geboren op 9 december 2017 –

Nova Vreeburg

– Geboren op 13 november 2017 –

– Geboren op 2 januari 2018 –

Zoon van Daryl Toar en Priscilla Scheerman

Dochter van Ron en Pauline van Stralen

Dochter van Ruud en Charissa Vreeburg,
zusje van Senn en Mees

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!
IJssalon

Rijksweg 31A

Petra
Zomerdijk
Tel: 06-50217541
petra@mominbalance.nl

Damian Dean Kuyper

Daan Koelman

Sofia Nijman

– Geboren op 2 december 2017 –

– Geboren op 19 januari 2018 –

– Geboren op 8 december 2017 –

Zoon van Robin en Nathalie Kuyper

Zoon van Tim Koelman en
Marjolein Koelman-Winder

Dochter van Marit en Guus Nijman

waardebon voor een unieke verjaardagstaart speciaal voor de baby van de
maand gemaakt als uw baby van de maand 1 jaar oud wordt!
De winnaar kan op vertoon van deze krant en het geboortekaartje de prijzen
in ontvangst nemen bij Studio Welgraven aan de Schipperslaan 9 in Limmen
(stuur wel even een mail naar redactie@lovkrant.nl om een afspraak te
maken). 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, tel. 072-5055166. Alle
baby’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting
gekozen-, geplaatst als ’Baby van de Maand’.

Bibliotheek Limmen bij
kinderdagverblijf Kits Oonlie
Voorlezen is elke dag een feest! Er
worden herinneringen voor het leven
gemaakt en daarnaast heeft voorlezen
een positief effect op woordenschat,
spelling en tekstbegrip. Bij Kits Oonlie
worden de kinderen dagelijks voorgelezen door de medewerkers, maar
tijdens de nationale voorleesdagen,
nodigen zij altijd iemand anders uit
om te komen voorlezen. De kinderen
van kinderdagverblijf Kits Oonlie werden dit jaar door een medewerker van
bibliotheek Limmen voorgelezen.
Ssst! De tijger slaapt en de dieren willen haar niet wakker maken. Maar ze
ligt wel vreselijk in de weg… Gelukkig
heeft Kikker een idee: met een ballon
zweven ze over de tijger heen. Daarbij
kunnen ze wel wat hulp gebruiken.

Samen met de medewerker van de
bibliotheek hielpen de kinderen de
dieren met het opblazen van de ballonnen, zodat alle dieren over de tijger
konden zweven.
Meer informatie? Neem gerust contact op met de centrale administratie
van Kits Oonlie 072-5323576, info@
kits-oonlie.nl.

Koningsdag:
Join the Oranjeband
De feestdag ter ere van onze koning
Willem-Alexander wordt weer een
muzikaal feestje. De Oranjeband (met
Ruud Schouten, Joey Spijker and

friends) staat altijd garant voor een
spetterende muziekmiddag en wij
Limmers mogen dit jaar weer meedoen!

Join the Oranjeband is een kans om
met de band mee te zingen of te spelen. Je mag zelf kiezen welk nummer
uit de setlist je graag zou meedoen. De
setlist zal vanaf 1 maart op de website
www.Oranjefeestlimmen.nl staan.
Je kiest dan een leuk nummer uit en
meldt je aan op oranjefeestlimmen@
gmail.com. Deelname staat open voor
iedereen. Uit de aanmeldingen zal
door de Oranjefeestcommissie een
mooi, swingend muzikaal programma
worden samengesteld.
In de afgelopen jaren hebben we al
fantastische momenten beleefd en
het Limmer publiek is enthousiast
voor alle talenten die het durven om
voor zo’n groot publiek te gaan staan.
Doe mee met het vele talent wat we in
Limmen hebben en dan maken we er
weer een mooi feest van!

Jubilaris en afscheid vrijwilligers
bij Zonnebloem Limmen
Tijdens de jaarvergadering van de
Zonnebloem Limmen werd op passende wijze afscheid genomen van twee
bestuursleden n.l. dhr. K. Kroone,en
dhr. K. Admiraal, die respectievelijk het penningmeesterschap en de
sponsoring onder hun hoede hadden. Zij hebben dit meer dan 14 jaar
gedaan! Voorzitter C. Smit sprak zijn
grote waardering uit en memoreerde
in zijn woorden dat dankzij hun inzet
en beleid de Zonnebloem in staat is
o.a. leuke tripjes en gezellige midda-

gen in de Heeren van Limmen te organiseren voor de gasten. Een prachtig
boeket bloemen en een fles wijn viel
beiden ten deel. Dhr. N. de Groot
is bereid gevonden om de taak van
penningmeester op zich te nemen.
Tegelijkertijd werd ook afscheid genomen van vrijwilligster Joke Out die
om leeftijdsredenen te kennen had
gegeven met de Zonnebloem te willen stoppen. Zij is bijna 20 jaar actief
geweest en terecht werd ook zij in de
bloemetjes gezet en door de voorzit-

ter hartelijk bedankt voor haar verdiensten voor de Zonnebloem. Daarna
nam dhr. C. Admiraal het woord om op
zijn beurt met lovende woorden voorzitter C. Smit te feliciteren met zijn
10 jarig jubileum en hem de zilveren
onderscheiding en oorkonde uit te
reiken.

Kom erbij... Samen Eten!
In navolging van Samen Eten in de Week tegen Eenzaamheid wordt in Limmen weer een gezellige maaltijd georganiseerd. Voor wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid op woensdag 21 februari a.s. in de Protestantse Kerk aan de
Zuidkerkenlaan 25 in Limmen. De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd.
Graag opgave i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: tel. 5052871 of per email: margreetdenekamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage. U bent van harte welkom!
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6 dagen per week geopend

KOZIJNEN

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER

Wij hebben een groot assortiment
Valentijnskaarten in voorraad om er
voor jouw (geheime) liefde een uit te
zoeken. Ook allerlei leuke cadeautjes
om erbij te kunnen doen.
ELKE 3E ZONDAG
VAN DE MAAND

PROEFLOKAAL
TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

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

wat
hebben
ze eigenlij
k
niet...?!

18 MAART
PRESENTATIE

15.00 tot
20.00 uur
IN DE
MUSEALE
HOEK VAN
LIMMEN

Gadverdamme, wat lekker..!
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Vergadering | Verjaardag | Toneel | Uitvaart | Feesten | Optredens | Buffetten | Bruiloften

Elke laatste donderdag van de maand;
schuif-aan-diner, lekker eten voor 650 cent!
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✆ 072 505 5220
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contact@heerenvanlimmen.nl
heerenvanlimmen.nl

Bekijk de mogelijkheden op heerenvanlimmen.nl

studio

welgraven.nl

Maatlat 9 • Limmen

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

ONTWERP INMETEN

LENTEBOCK

DAMPEGHEEST.NL

MONTAGE

Als daar muziek voor is,
wil ik het horen!
Een muzikale bloemlezing door Peter Rijs over liederen
van het Nieuwliedfonds rond het thema: ‘Omzien naar
de ander’ en ‘eenzaamheid’.
Een titel die uitnodigt en nieuwsgierig maakt, want je kunt
je afvragen waar het over gaat. Het Liturgisch koor van de
Corneliuskerk zingt al een 10-tal jaren uit het repertoire
van het “Nieuw Liedfonds” van de Dominicusparochie
uit Amsterdam. Vaak prachtige liederen met mooie teksten. Elk lied heeft zijn eigen thema en dat maakt het
zo bijzonder, want dit materiaal is steeds gecomponeerd
vanuit een gedicht met een diepere laag en dat maakte
mij nieuwsgierig.
De muzikale bloemlezing gaat over de diepere betekenis van de tekst in combinatie met muziek. Dit jaar zijn
er liederen uitgekozen die aansluiten bij het jaarthema
‘Omzien naar de ander’ en ‘eenzaamheid’. Bij elk muziekstuk kunnen wij ons afvragen waarom de componist het
op zijn manier heeft opgeschreven. Wat zou hij bedoelen met een bepaalde samenklank en hoe bereikt hij
de meest muzikaal expressieve mogelijkheden t.o.v. de
tekst? Samen met het Liturgisch koor willen wij u laten
genieten van deze bijzonder mooie liederen. m.m.v. Peter
Rijs - dirigent en verteller; Lianne Pirovano - sopraan;
Claudia Rijs - Piano; Liturgisch koor.
Plaats: Corneliuskerk Limmen. Aanvang: 20.00 uur
Datum: Maandag 5 maart 2018
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Vrijdagavond 2 maart in “De Lantaarn”

Hij maakte in zijn leven meer dan
10.000 zweefvluchten en heeft vele
avonturen beleefd...
Ter nagedachtenis aan de markante
dorpsbewoner Jan van Os zullen wij
de door hem geschreven avonturen
blijven publiceren in de LOVkrant.
Deze keer:

Inschrijfavond
Motorweekend
Zoals al eerder gemeld doen we 2 jaar
een Motordag en het derde jaar een
weekend. Aangezien we nu 2 jaar een
dagtocht hebben gehad wordt het dit
jaar een weekend. Dit zal plaatsvinden
op 9 en 10 juni 2018.
We gaan dit jaar naar Bos-camping
Appelscha waar we de groepsaccommodatie ’t Kampùs hebben gereserveerd. Deze accommodatie heeft
meerdere slaapzalen voor totaal 72
personen waaronder een aantal 4-persoons zodat een ieder aan zijn rust en
privacy toekomt.
De kosten voor dit weekend bedragen

130 euro p.p. Dat is inclusief overnachting, lunches, drinkstops, feestavond
op locatie (incl. avondeten, bier, wijn,
fris en koffie), ontbijt en de afsluitende zondagavond na terugkomst in “de
Lantaarn” van 18:30 tot 22:00 uur (incl.
avondeten, bier, wijn en fris).
Op vrijdagavond 2 maart is de
inschrijfavond in “De Lantaarn” vanaf
20.00 uur. Om ongeveer 21.00 uur zullen wij de door onze top cineast Jeroen
Drenth gemaakte film van het laatste
weekend vertonen. Zelfs als je nog
niet eerder mee bent geweest is het
ook leuk om te zien en zo een goed

beeld te vormen van het weekend.
Iedereen is welkom op deze avond.
Mocht je verhinderd zijn op deze avond
dan kan je het bedrag van 130 euro
p.p. op rekening NL43INGB0701699671
t.n.v. De Zuchtende Man overmaken
onder vermelding van je naam.
Hier heb je tot de inschrijfavond de
tijd voor. Daarna geldt; Vol is Vol en
is de kans groot dat je niet meer mee
kunt aangezien er een beperkt aantal
slaapplaatsen beschikbaar is.
Tevens komt er komende week een
link op de Facebook pagina van De
Zuchtende Man waar je de inschrijving direct kan regelen.

Joey’s IJssalon Onder Nul
klaar voor zonnig ijsseizoen
LIMMEN – Het ‘ijsvrij’ van Joey’s
IJssalon Onder Nul zit er bijna op! De
salon vol lekkernijen aan de Rijksweg
31A in Limmen werkte in de winter
hard door om liefhebbers van een
smakelijk, fris tussendoortje nóg
beter van dienst te kunnen zijn. En
dat is gelukt! ‘Onder Nul’ is klaar voor
het nieuwe seizoen en opent vanaf 1
maart haar deuren weer. “Kom langs
en geniet in een vernieuwd interieur
van onze heerlijke producten!”
‘IJsmeester’ Joey maakt dagelijks op
ambachtelijke wijze vers ijs. Kersverse
producten en de beste ingrediënten, voor het allerlekkerste ijs. En hij
blijft verrassen. “Elke week kunt u in
onze ijssalon bovendien een nieuwe,
unieke smaak proeven”, vertelt Joey.
Welke creaties hij dit jaar uit zijn ijs-

machine tovert, dat houdt hij nog
even geheim. “Maar verrassen doen
we zeker!”, aldus de bedenker van bijvoorbeeld whisky-cream-ijs. “Zo is het
assortiment onder meer uitgebreid
met ijstaarten en ijsbonbons. Houd
onze Facebook-pagina (Joey’s IJssalon
Onder Nul) in de gaten voor het laatste
nieuws!”
Huisgemaakt gebak
Naast heerlijk, vers ijs - Joey’s assortiment telt liefst 22 smaken - is de ijssalon ook een ideale tussenstop voor een
smakelijk kopje koffie, thee of espresso. “We serveren échte Italiaanse koffie van Lavazza. Uiteraard mét huisgemaakt gebak.”
Nostalgische ijskar
Organiseert u een kinderfeestje, fes-
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tival of rommelmarkt en wilt u echt
uitpakken? Joey’s IJssalon Onder Nul
beschikt over een nostalgische ijskar,
die u op elke locatie en voor elke gelegenheid kunt huren. Neem contact op
met de ijssalon via tel. 06-27435854 of
kijk voor meer informatie op www.ijssalonondernul.nl. ‘Onder Nul’ is zeven
dagen per week geopend en beschikt
over een ruim, zonnig terras. “Zodat
u nog meer kunt genieten van onze
heerlijke producten!”

De bom
Het vliegveld Bergen was in de oorlog een belangrijk wapen in de strijd
om de hegemonie in de lucht boven de lage landen.
Het was ondermeer de thuishaven van Hans Fincke, een jachtvliegeraas die ‘s avonds boven Zandvoort een Lancaster aanschoot, die al
zwalkend op het Carlton Hotel in Amsterdam terechtkwam. Fincke
landde in een uitstekend humeur. Pas toen hij vernam dat de Lancaster
het complete Luftwaffe kommando boven in het hotel had verwoest,
zakte de stemming.
De Duitsers deden er alles aan om het veld vanuit de lucht aan het
gezicht te onttrekken. Op een Duitse luchtfoto zie je bijvoorbeeld sloten
midden op het veld, die er in werkelijkheid niet waren. Britse vliegers
kregen dan ook tijdens hun opleiding te horen: “If you spot an airfield
from the air, it isn’t an airfield, but a mock-up”. Oude rotten gebruikten
deze mock-ups als navigatiepunten, omdat ze zo duidelijk herkenbaar
waren.
Zo’n 7 km zuid van het veld was een groot stuk grasland ontdaan van
sloten en greppels door er kippengaas over te spannen en met kunstgras
te camoufleren. Een drietal rails liep Noordoost-Zuidwest en was voorzien van verlichting: rijen paaltjes met lampen er op. Op de rails kon 380
volt worden gezet. Een nagebouwde kruising van een Messerschmidt
109 en een Focke Wulf 190 werd na telefonische opdracht met tip- en
top-verlichting op de rails vooruit gereden. Aan het einde doofde men
de verlichting en reed het toestel achteruit, terug naar z’n (slecht gecamoufleerde) stek. In een grote schur werd dan een vat met afgewerkte
olie aangestoken, de rook door de openingen in het dak moest de indruk
wekken, dat het ‘vliegveld’ al eerder getroffen was.
Op een mooie woensdagmiddag in 1944 komt vanuit het westen een
engels vliegtuig laag over Egmond-Binnen en laat boven het veld,
dichtbij de Focke-Messcherschmitt, een projectiel los ‘Een blindganger’,
denkt iedereen ind e buurt wat een explosie blijft achterwege. Vanuit
Bergen komt een ploeg explosieven-opruimers om het karwei te klaren,
oude Duitsers in slordige uniformen. Er is er zelfs een bij met een witte
broek; de oorlog loopt op zijn end.
Omzichtig loopt men in de richting van het projectiel: een 500 ponder. “Vreemd dat het ding niet in de grond is verdwenen”, denkt een
Obergefreiter. Bij nauwkeurige inspectie blijkt de bom van triplex te
zijn gemaakt en volkomen onschadelijk, wel staan er grappige teksten
op. Omdat er van binnen iets rammelt, maakt men een gat in de bom:
er blijkt een doosje klappertjes in te zitten. Diezelfde week begint men
met het opruimen van de rails en het weghalen van de camouflage, tot
grote vreugde van de boeren in de omtrek. Wie zei dat oorlog en humor
niet samen kunnen gaan?

Zondag 18 februari 2018 vanaf 16.00 uur in Vredeburg

De Savoy Jazzband

Limmer zangkoor de LoLa’s viert spetterend
10-jarig bestaan!
Op zondagmiddag 14 januari was het
met zo’n 150 aanwezigen beregezellig
in De Vredeburg. Limmer zangkoor
De LoLa’s vierde namelijk samen met
heel veel familieleden en vrienden
haar 10-jarig jubileum. En hoe!

weergave van hoe het daar op de
oefenavonden aan toe gaat. Naast
drie maal een optreden was er veel
ruimte voor gezellig kletsen, lachen,
een hapje en drankje en ook een aantal verrassingen.

‘Lonneke’s Ladies’ bestaat uit een
groep van ongeveer 35 vrouwen die
het heerlijk vinden om een keer in
de twee weken met elkaar te zingen.
Onder de vrolijke en inspirerende leiding van Lonneke Lute uit Heiloo doen
zij dit al sinds een enthousiaste Dorien
Groot dit initieerde op 17 januari 2008.
Zij repeteren steeds in het gebouw
van NTI NLP aan de Oosterzijweg. Bij
optredens hebben zij het genoegen
met een echte live band te mogen
spelen, wat de sfeer een super extra
dimensie geeft!

De ‘Heel Lola-bakt’-tafel was gevuld
met de heerlijkste taarten en hier werd
gretig van gesmuld. De bandleden
werden tijdens het lied ‘You’ve got a
friend’ opeens door de LoLa’s toegezongen als in een aubade, wat hen
zichtbaar raakte. En ook koorleidster
Lonneke werd verrast met een speciaal voor haar geschreven lied op de
melodie van ‘Mag ik dan bij jou’ van
Claudia de Brij.

Verrassingen
Het jubileumfeest werd een echte

Op het eind van de middag werden
een tiental gelukkigen onder de gasten verwend met een cadeau in het
kader van: de LoLa’s zijn jarig en ‘Lola
deelt uit!’

De avond werd een intiem feestje. De
feestcommissie had goed uitgepakt,
met veel creativiteit en heerlijk eten.
Optredens
Voor zover deze verslaggever weet
waren alle gasten super enthousiast over de muzikale kunsten van
de LoLa’s. Wil je ook eens een optreden meemaken? Dat kan! Op zondag
3 juni doen de LoLa’s mee aan het
korenfestival op Camping Bakkum en
op zondag 7 oktober zullen zij van de
partij zijn op het Limmer korenfestival. Ook kunnen de LoLa’s gevraagd
worden voor een optreden. Neem dan
contact met: Lonneke Lute – lonnekelute@hotmail.com (Lid worden gaat
momenteel even niet, er is een ledenstop.) Houd voor meer informatie de
lokale krantjes in de gaten!
Door: Dorien Groot
(credits toegevoegd door een schaduwschrijver)

De Savoy Jazzband is zo langzamerhand een vaste waarde bij de Jazz
Session Club “Vredeburg”. Wij prijzen
ons gelukkig dat we dit orkest weer
bereid hebben gevonden een gastoptreden te verzorgen, en wel op 18
februari 2018;
Opgericht in september 2009 door
een aantal doorgewinterde jazzmuzikanten, is de naam van de band afgeleid van de beroemde danszaal in New
York “The Savoy Ballroom” . Hier werd
zowel zwart als blank publiek toegelaten, iets wat in die tijd niet gebruikelijk was. De naam past goed bij de
band omdat de leden er -ondanks het
verschil in karakter en klank- een mooi
geheel van kunnen maken.
Het repertoire van de band is zeer

breed; er wordt aandacht besteed aan
bekende en minder bekende songs uit
onder andere het American songbook,
maar er worden ook eigen arrangementen gespeeld van nummers van
o.a. The Beatles, Sting en Shirma
Rouse. De nummers behouden hun
betekenis, maar worden soms in een
andere maatsoort, vorm, tempo of
sfeer neergezet zodat er een verrassend effect ontstaat. De band past
zich qua volume en repertoire aan
de locatie en gelegenheid aan. Niets
hoeft en meezingen mag! Dansen ook!
De toegang is vrij, maar U kunt ons
steunen door lid te worden voor € 7,per persoon voor het gehele jaar.
Info: Fred Timmer, tel: 072-5053414
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl
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Graszoden

Tuinaarde - Tuinturf

Een adviseur
op de hoek,
die uw taal
spreekt...

Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 - 072 5051337

n ró l sp ee lt ..
A ls k w al it ei t ee
ndige
Tevens vakkuleg
gazonaan

Kom gerust eens langs
voor een vrijblijvende
verzekeringscheck!
Denise Winter uw
verzekeringsadviseur van
Limmen en omgeving.
De Drie Linden 1,
1906 EM Limmen
072 743 3743
denise@gtmbfa.nl

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies

De Wagenmaker 16a
1851 PX Heiloo
Tel.: 072 505 52 62
info@admiraalvalkering.nl

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

Sobere soepmaaltijd in de veertigdagentijd
Vrijdag 16 februari in de Corneliuskerk
Ook dit jaar houden we in de veertigdagentijd op weg naar Pasen een sobere soepmaaltijd. Op vrijdag 16 februari zal er weer zo’n maaltijd worden gehouden. Dit keer in de
Corneliuskerk. Een maaltijd die wordt georganiseerd door het ‘oecumenisch platform
Limmen’. De maaltijd begint om 18.00 uur en zal om 19.00 worden afgesloten. Bij deze
veertigdagentijd (ook wel vastentijd genoemd) hoort het woord ‘versoberen’. Dit wil
zoveel zeggen als: Je laat iets staan opdat er ruimte ontstaat voor de diepere vragen
van het leven. Een stukje solidariteit ook in deze wereld waar miljoenen mensen honger
moeten lijden en bijna niets hebben om mee rond te komen.
VERSOBEREN, INKEER EN ONTMOETING
Het zijn deze drie begrippen (versoberen, inkeer en ontmoeting) die de ingrediënten
zijn van deze soepmaaltijd. De maaltijd is voor iedereen toegankelijk. Voor jong en oud,
alleenstaanden en gezin, allen zijn van harte welkom! We zitten rond één grote tafel.
De maaltijd zal eenvoudig maar voldoende zijn en bestaat uit soep en brood. Voor de
maaltijd wordt een korte overweging gehouden en gebeden. Er wordt afgesloten met
een lied. Een aansprekende vorm van liturgie waar u zo
bij kunt aanschuiven.

Terugkijken

op 100 jaar
vooruitdenken
Bij GP Groot kijken we vooruit. Al honderd jaar.
We investeren in de toekomst, zijn innovatief en
grijpen kansen waar we ze zien. Zo groeiden we van
een klein familiebedrijf van een vader en 4 zonen,
tot een bedrijvenfamilie met ruim 750 medewerkers. De normen en waarden bleven, de organisatie
en de omgeving veranderden. Met onze focus ‘van
afval naar grondstoffen en energie’ gaan we de
toekomst met vertrouwen tegemoet.

1917 / 2017

gpgroot.nl/100jaar

SOEPBORD EN LEPEL MEENEMEN
We stellen het op prijs als u zelf een soepbord of soepkom
en lepel meeneemt. Om de organisatie van deze maaltijd
ook de kans te geven zich goed voor te bereiden, vragen
we u om zich vóór donderdag 15 februari op te geven. Dat
kan bij pastor Johan Olling per e-mail pastor@corneliuskerk-limmen.nl of telefonisch op de pastorie tel: 5051275.
Ook kunt u Mevr. Margreet Denekamp bellen: 5052871 of
mailen: margreetdenekamp@outlook.com
Tot ziens op vrijdagavond 16 februari om 18.00 uur in
de ontmoetingsruimte achter in de Corneliuskerk.
(Dusseldorperweg 74). Oecumenisch platform Limmen.
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Culinaire belevenis
in ‘Heeren van Limmen’
Zondag 21 januari jl. kwamen ongeveer 50 mensen samen in “Heeren van
Limmen”, de nieuwe naam voor “De
Burgerij”, t.o. de r.k. kerk in Limmen.
Begin januari is de nieuwe naam door
uitbaatster Marieke van Zilt onthuld.
Nieuwe jonge eigenaren van de horeca, die het tijd vonden om het roer
om te gooien. Uitgebreide informatie staat op de fraaie en informatieve
website, zie einde van dit artikel voor
de link.
De hoofdmoot van deze perfect verzorgde middag lag in het zalm eten.
Uiteraard met daarbij een goed gevuld
glas, “Vis moet zwemmen”, zei mijn
vader altijd, en hij voegde daar dan
aan toe ”Water is voor de kikkers”.
Echter het is heel goed om niet alleen
selectief en beperkt met alcohol om te
gaan, maar ook om water bij de wijn
te drinken!
Het zalm eten was een gevolg van de
kavels van de Kerkeveiling 2017, die
op deze middag “verzilverd” werden.
De kavels met een thema zijn altijd
een zeer gewild item op de veiling.
Onlangs was er zo ook de brunch bij
de kerk en binnenkort het biljarten
bij Accountantskantoor Valkering-de

Graaf en later dit voorjaar Solexrijden
bij “De Vriendschap” in Akersloot. De
koopjes staan borg voor een geanimeerd gezelschap van liefhebbers, zo
ook bij het zalm eten. Vooraf was er
een uiterst goed verzorgd borreluur,
terwijl intussen de tafels ingedekt
werden en de kok de rechauds opstelde. De gastvrouw Marieke verzocht
het gezelschap om plaats te nemen,
heette de aanwezig welkom en legde
nog even uit waar en hoe de naam
“Heeren van Limmen” is ontstaan.
Overigens de “Heeren”, zelf waren
ook aanwezig. Op de website staat
wie dat zijn. Kok René serveerde perfect gerookte zalmzijden uit, eenmaal
naturel en eenmaal met italiaanse
kruidenmix. Daar bij een heerlijke garnituur van aardappel gratin en (echte!)
in mooie olijfolie en kruiden gebakken
krielaardappeltjes, met daarnaast een
heerlijke gemende salade. De bediening zorgde ervoor dat er met water
en wijn “gespoeld” kon worden. De
smaakpapillen werden gestreeld en de
stemming was opperbest. De aanwezigen waren vol lof over de zalm. En nu
maar hopen dat deze kavels opnieuw
aangeboden gaan worden op de veiling van vrijdag 9 november 2018.
Wilt u meer weten over het horecabedrijf, kijk dan op: www.heerenvanlimmen.nl
Kees G. Kroone

Tenoren gevraagd
bij De Vredeburgers
Heren, houdt u van zingen in een
gezellige sfeer? Kom dan bij de Vredeburgers in Limmen!
Het gemengd koor De Vredeburgers
is op zoek naar heren vooral tenoren.
Voor een juiste stemmenverhouding
en muzikaal evenwicht in het koor
is versterking van de tenoren zeer
gewenst, maar ook bassen zijn welkom.
Ons koor bestaat uit 48 leden en heeft
een gevarieerd klassiek repertoire
waarbij het accent ligt op lichte operamuziek. Jaarlijks wordt een concert
gegeven met solist(en) en klein ensemble. Na het succesvolle optreden is het
koor pas weer gestart met een nieuw
programma, lichte en vrolijke liederen,

voor een matinee in oktober a.s. Het is
nu een prima moment om in te stappen. Er wordt wekelijks gerepeteerd
op donderdagavond van 20.00 uur tot
22.00 uur in het prachtige, PKN kerkje
aan de Zuidkerkenlaan in Limmen. Na
afloop is er gelegenheid gezellig na te
zitten onder het genot van een drankje en een hapje.
U bent vast enthousiast geworden, na
dit gelezen te hebben! Wij nodigen u
van harte uit om vrijblijvend de sfeer
te komen proeven van het koor tijdens
de repetitieavond. Voor meer informatie: www.devredeburgers.nl
Clementine Bruschke 072-5052087 /
Ria Hooijboer 072-5052235.

RUIS OP DE LIJN...

7e van links, André Dekker, 60 jaar lid!

(foto Peter van Renen)

Zaterdag 24 maart

Slagwerkgroep ‘Excelsior’
viert 60 jarig jubileum
met groot(s) concert
“Een dorp zonder harmonie of fanfare,
is als een stad zonder carillon of draaiorgel.”
Limmen kent een rijke historie op
het gebied van Harmonieorkest en
Drumband. Het zijn eenvoudigweg
niet weg te denken muziekorkesten
die bij grote festiviteiten van zich
laten horen. Het Harmonieorkest
Excelsior werd al in 1925 opgericht in
café “Zomervreugd” aan de Rijksweg.
Een bloeiende vereniging met ong.
45 leden en de muziekopleidingen in
eigen huis. Gelukkig komen er nog
steeds jonge mensen die een blaasinstrument of trommel willen bespelen.
Even het verschil tussen een Harmonie
en Fanfare:
• een Harmonieorkest kent koperen
(trombone, tuba, bas, trompet etc.)
en houten blaasinstrumenten (klarinet, hobo, fagot etc.)
• een Fanfareorkest kent uitsluitend
koperen instrumenten, een band
met uitsluitend koperen instrument
kan ook een Brassband zijn.
Naast Harmonie Excelsior kennen
wij in Limmen ook Slagwerkgroep
Excelsior. En over deze laatstgenoemde
gaan wij het hier hebben. Zestig jaar
geleden begonnen zoals, men toen
nog zei Drumband of Tamboerkorps.
Het was Dorus Dekker (*21 jan.1909 +01
juli 1972), zelf tuba spelend, die in 1957
het initiatief nam tot de oprichting
van de drumband, destijds bestaande
uit mensen die alleen een zgn. kleine trom sloegen, ook wel genoemd
snaardrums (Engels: snaredrums).
Het waren in die tijd Henk Nijman, Jan

Veldt en Jan Min (allen overleden) die
begonnen, zij speelden toen reeds binnen de Harmonie. Als snel volgden de
zoons van Dorus eerst Wim en in een
later stadium ook André.
Het is samen met André dat ik deze
geschiedschrijving doe. Vader Dorus
was een gedreven man. Zowel de
Harmonie als de Drumband waren
hem heilig. Hij ging ervoor door het
vuur. Op oude foto’s en films bij de
Stichting Oud Limmen kom je Dorus
nog altijd tegen. Beide orkesten traden samen op bij bruiloften. Niet
alleen van de leden, maar ook zilveren en gouden feesten van dorpelingen. Niet te vergeten de optochten met Koninginnedag 30 april, de
Bloemendagen en concoursen, ook
in Limmen. Het muziekleven bloeide
als nooit tevoren. Ook waren zij prominent aanwezig bij de intocht van
een nieuwe pastoor of burgemeester,
de intocht van St. Nicolaas etc. Om in
1957 de kosten te bestrijden werd er
een heuse obligatielening uitgeschreven, meestal lieten de obligatiehouders bij de aflossing de waarde aan
het orkest als schenking.
André Dekker is het enige lid dat vanaf
de dag van oprichting in 1957 nog
altijd als lid aanwezig en actief is. Het
kan niet anders of dat zit in de genen.
Er was vraag naar een drumband, er
kwamen leden, zowel jongens/mannen als meisjes/vrouwen. De instructeur van het eerste uur was Henk
Nijman (+2017), al snel kwam er ook
een heuse tambour-maître voor het
orkest te lopen, compleet met grote
stok, waarmee veel capriolen werden
uitgehaald en de stok werd altijd feil-

loos opgevangen. Al snel werden naast
de kleine trommels ook grotere drums
ingezet zoals grote trom en tenor
trom waardoor de klankleur sterk veranderde en er meer mogelijkheden
kwamen. De drumband van Limmen
organiseerde zelf grote concoursen
in ons dorp, maar trad ook op in den
lande. Het hoogtepunt is wel geweest
de deelname aan de Landelijke
Kampioenschappen in Kerkrade waarbij Excelsior Limmen niet onverdienstelijk scoorde in de ere-afdeling. Alles
verandert, zo ook de instrumenten in
de band, er kwamen o.a. bij: Marimba,
Vibrafoon, Xylofoon, Klokkenspel en
Buisklokken. Het werd melodieuzer,
maar ook minder mobiel, immers
diverse nieuwe instrumenten konden niet meelopen in het straatbeeld
waardoor de straatoptredens zijn veranderd in concert optredens. Door
de jaren heen heeft het orkest steeds
bestaan uit minimaal 15 leden (m/v).
In de hoogtij dagen was er een drumband van 25 muzikanten en daarnaast
nog een jeugddrumband. Voor zover
wij konden nagaan is het orkest in de
loop der jaren ong. vijfmaal verwisseld
van uniform/outfit. Er kunnen overigens nog altijd nieuwe leden toetreden, er is ook een heuse opleiding in
eigen huis voor jong en “oud”.
De huidige dirigent is Floris van Tol,
begaafd musicus en uitstekend leermeester voor het orkest. In het kader
van het 60 jarig jubileum zal er een
groot(s) concert gegeven worden op
zaterdag 24 maart 2018 in Sporthal
De Enterij, met perfecte zitplaatsen
in de grote hal. De kaarten zijn slechts
€ 10,00 p.p. en vanaf nu verkrijgbaar
bij de leden van de Slagwerkgroep en
bij de Servicebalie van Albert Heijn aan
de Vuurbaak. Het wordt een geweldige
muzikale avond want niet alleen de
Slagwerkgroep treedt op, maar ook de
Harmonievereniging en het fantastische koor Heeren Zeventien, als mannenkoor. Het muziekspektakel staat
dit keer in het teken van Filmmuziek
en Top 2000. Dat belooft wat! Na
afloop is er de coverband “Alle Tijd”,
dat staat borg voor heerlijke muziek.
Vanzelfsprekend is dan de bar ook
geopend en kan er gedanst worden.
U bent uiteraard nieuwsgierig geworden, hieronder even alle drie websites
op een rij:
www.excelsiorlimmen.nl
www.heerenzeventien.nl
www.alletijd.com
Haal snel uw kaarten want vol = vol.
Een op en top muzikale avond voor
slechts een tientje!
Kees G. Kroone

EEN IPHONE VOOR JE NEUS EN WEG IS HET GESPREK
Er is zo vaak en veel ruis op de lijn in ons leven. Wat te denken van de radio en
zelfs de tv die aan blijft staan, ook als je ergens op visite gaat. Het ruist door
het gesprek heen, en echt luisteren naar elkaar wordt lastig want de beelden
schieten steeds voor je ogen. En neem de iPhone. Je staat met iemand te praten
en ineens krijg je een apparaat voor je neus met een filmpje, de buienradar of
een of andere flauwe mop. Weg gesprek! Die ruis komt natuurlijk niet alleen
door moderne apparatuur, maar we zorgen vaak zelf ook voor ruis op de lijn. We
weten allemaal hoe het werkt: Je vertelt iets en de ander reageert met: “Dat had
ik ook”, en er komt een verhaal over die en die en over zus en zo; ruis op de lijn
van je verhaal. Luisteren is niet meer onze sterkste kant. Wij praten teveel. Wij
zouden wat stiller moeten worden. We horen niet of er iemand roept, terwijl er
misschien wel geroepen wordt. Er wordt zoveel geroepen. Er wordt geroepen om
hulp; er wordt geroepen om een goed woord, om hartelijkheid, om vergeving,
om opnieuw te mogen beginnen, om bemoediging, om bevestiging, om liefde.
Er wordt zelfs geroepen of je alleen maar wilt luisteren. Er is zoveel ruis op de lijn.
STILTE EN RUST IN JE LEVEN PLANNEN
Door alle ruis in ons leven heen, is het voor ons ook moeilijk om de diepere stem
in ons zelf te verstaan. We worden door al onze gedachten en redeneringen,
drukke werkzaamheden en wat al niet meer... afgeleid. Daarom is het goed
op gezette tijden stilte en rust in je leven te plannen. Iets wat gebeurt tijdens
een weekendviering in de kerk. Een stilte om heel eenvoudig te luisteren naar
geloofsverhalen en overweging die ons worden aangereikt. Een samenzijn om in
het breken en delen in alle eenvoud te ervaren. We maken het stil om ons heen,
stil in onszelf om de stem van ‘Hij die is groter dan ons hart’ zonder ruis te horen,
te voelen, en toe te laten. Het is vanuit die stilte dat je in beweging komt om
anderen gelukkig te maken en daardoor zelf gelukkig ook wordt.
pastor Johan Olling

Stichting Oud Limmen: Wie - o - Wie ?
Wij zijn heel nieuwsgierig naar de personen die op deze foto staan. Het is een foto van het voormalige personeel
van ‘t Hof en Blokker. De foto is gedateerd op 4 juni 1930. Wie zijn opa, vader of oom staat op de foto ? Wij weten
het niet! U misschien wel?
Reacties graag naar: oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig langs op maandagochtend van 10.00-12.00 uur of
maandagavond van 19.00-21.00 uur. Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar.
Op de vorige foto van de Scouting zijn heel veel leuke reactie binnen gekomen. Alle personen op de foto zijn herkend. Iedereen bedankt voor zijn/haar reactie.
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• sanitair
• dak- en zinkwerk
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Op 21 maart kiest U de nieuwe gemeenteraad.

• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

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

De Limmense kandidaten op de CDA lijst zijn:
Wim Swart
(Wethouder financiën, sociaal beleid)
Sjaak Welboren
(Veehouder, hoeder open gebied)
Francis Valkering (Toegepast psycholoog/ jeugdzorg)
John de Boer
(CDA-bestuur/ voorzitter en lid parochiebestuur)
Frank Wester
(Advocaat, onlangs verhuist naar Castricum)
Dorien Veldt
(Raadslid, Lijsttrekker uit Akersloot)

Het CDA heeft:
• de financiën gezond gehouden
• de voorzieningen in stand gehouden
• het sociaal beleid eerlijk uitgevoerd
• collegiaal samengewerkt met anderen
Die lijn willen we voortzetten.
Daar vragen we uw stem voor.

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Met Elkaar!
Voor Elkaar!

•	Loodgieterwerkzaamheden
• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk
Schoolweg 8 • 1906 AD Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

Uw auto, onze schade.
■

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

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

P. Zonneveld B.V. (team)

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

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

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
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VVD, Lijst 2
Het is weer zover. Inmiddels tien partijen in de Castricumse gemeenteraad
dingen naar uw gunst. Zes van die
partijen hebben een landelijke achtergrond. Dat wordt door de vier (!)
lokale partijen benadrukt als: ’niet
van hier’. U weet natuurlijk beter: elke
partij in de gemeenteraad maakt zich
sterk voor onze gemeente. Voor u en
voor mij. En dat doen we in de meeste
gevallen in een heel goede samenwerking. Dat kan ook niet anders: samenwerken moet en dat doet elke partij
met zijn eigen kijk en overtuiging.
Uw VVD maakt zich al decennia lang
sterk voor Limmen en we zullen dat
blijven doen. Een beetje degelijk en
zonder poespas, zorgen we voor stabiel bestuur. We tonen daadkracht
en staan voor kwaliteit en sluitende
begrotingen met zo laag mogelijke
lasten. Wij genieten net als u van
onze mooie leefomgeving en steken
daar regelmatig en zonder morren de
handen voor uit de mouwen.
Maar dat gaat niet vanzelf. Er liggen
enorme uitdagingen voor ons: het
bereikbaar houden en instandhouden
van voorzieningen. Het vergroenen
en verduurzamen van Limmen. Dat
vraagt flinke inspanningen maar biedt
tegelijk ook kansen voor werk, recreatie en een gezond leven. Een veilige
en waardevolle leefomgeving waarin
iedereen meetelt.
Met onze kandidaten voor de nieuwe
gemeenteraad gaat dat lukken. Zij
staan voor behoud van verworvenheden, tradities en goede voorzieningen
in Akersloot, De Woude, Castricum,
Bakkum en Limmen.
U mag op ons rekenen.

Besturen doen we niet alleen
De tijd dat in Limmen nog vier partijen actief waren, ligt alweer ver achter
ons. Samenwerken in een vertrouwen
gevende bestuurscultuur is hard nodig
om resultaten te kunnen bereiken. Dat
is in de afgelopen periode niet altijd
goed gegaan. Partijen werken inmiddels beter samen om ook weer uw vertrouwen te mogen verdienen.
De huidige coalitie heeft met een stevig beleid in twee jaar tijd weer een
sluitende begroting kunnen presenteren voor 2018 en ook meerjarenbegrotingen die positieve resultaten laten
zien.
Dat samenwerken heeft in de afgelopen vier jaar voor Limmen in elk geval
klinkende resultaten opgeleverd:
De woningbouw in de Zandzoom/
de Limmer Linten, De Lange Akker,
De Limmerhof, Kerkweg Noord,
Buitengewoon Mooij en straks ook de
Veereniging.
De VVD-fractie heeft zich bij herhaling
sterk gemaakt voor doorstroming op
de huurmarkt door de bouw van middeldure huurwoningen. Daar is een
groeiende vraag naar en middeninkomens komen steeds vaker tussen
wal en schip. In de Zandzoom wordt
begonnen met de bouw van ook deze
categorie woningen.
Met succes hebben we gehamerd
op het behouden van de Enterij voor
Limmen. Dat was nodig omdat sommigen vonden dat de Enterij wel afgebroken kon worden en de Limmer

sporters maar naar de Bloemen moesten. De Enterij is inmiddels gerenoveerd en kan weer jaren mee.
Ook kleine VVD-inbreng met groot
effect is zichtbaar voor Limmers: voor
voetgangers ligt er straks een pad
langs de Zeeweg, een pad langs de
Hervormde Kerk zodat onze gasten
tijdens de Bloemendagen veilig van de
Hortus naar de Oude School/museum
kunnen. En de voor de vrijwilligers van
de Hortus Bulborum door een bijdrage
aan een bollenrooimachine.
Wat mag Limmen de komende jaren
van de VVD Verwachten?
Voor werkgelegenheid en ondernemen
is belangrijk dat de gemeente zoveel
mogelijk werk aanbesteed aan lokale
en regionale bedrijven. De VVD heeft
daarvoor de hele gemeenteraad meegekregen.

Goed onderhouden voorzieningen,
straten en pleinen, bereikbare accommodaties; het lijkt zo vanzelfsprekend.
Maar dat is het niet. Ondanks sluitende begrotingen zullen keuzes nodig
blijven. Zo is de keuze voor een nieuw
zwembad op het sportpark Noord End
nog niet eenvoudig te maken. De VVD
ziet voordelen in het combineren van
de bouw van een zwembad met een
sporthal. Welke keuze ook zal worden
gemaakt; wij gaan niet lichtzinnig om
met uw portemonnee en belangen
van buurtbewoners, verenigingen en
ondernemers. De gemeenteraad zal
alle consequenties en levensvatbaarheid van een nieuwe zwemvoorzieningen heel zorgvuldig moeten wegen.
Waar we warm voor lopen is het burgerinitiatief om het kruipunt voor
de Corneliuskerk om te bouwen tot
dorpsplein. Een mooie gelegenheid

om ruimte te maken, een veilige
schoolomgeving en een groenere aankleding.
In de aanloop naar een gasloze toekomst vanaf 2050 wil de VVD dat
energiebesparende innovaties in de
woningbouw worden bevorderd en
dat u goede ondersteuning en advies
krijgt bij realiseren van uw verduurzamingsplannen.
Dit zijn slechts een paar punten uit
het verkiezingsprogramma van de
VVD-Castricum. Een compact, duidelijk en realistisch programma voor de
komende vier jaar. Een programma
waarmee we geen dingen beloven die
we niet kunnen waarmaken. Geen dromen waarvoor u flink de portemonnee
moet trekken. Ambitieus en haalbaar.
U vindt het programma op onze website: https://castricum.vvd.nl

De Limmer kandidaten stellen zich voor...
Jeroen Slot,
plaats 4:

Kees Rood,
plaats 5:

Loek Wellink,
plaats 7:

Ik ben Jeroen Slot (43).
Ik werk als business
analist bij één van de
grote energieleveranciers. Daar houd ik mee
bezig met stadsverwarming, een van de manieren om Nederland te verduurzamen en het aardgasverbruik te verminderen.
Als politicus zou ik graag willen meedenken hoe wij
onze gemeente op een betaalbare manier kunnen
verduurzamen. Daarnaast ben ik voor een solide
financieel beleid. Wanneer de gemeenteraad beleid
vaststelt, moet duidelijk zijn wat we er voor gaan
doen en wat het gaat kosten. Geen wensenlijstjes
en mooie plannetjes zonder dekking. OZB verhoging moet niet de sluitpost vormen voor elke politieke wens.
Als VVD-er ben ik voor kleine milieuparken in de
wijken om afvalscheiding te bevorderen. Niet voor
een half dozijn afvalbakken bij elke woning. Ik
vind ook dat elk dorp zijn sporthal moet behouden en dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van
de sportfaciliteiten. Sport is immers goed voor je
gezondheid.
Net als u en ik wil de VVD een gevarieerd en bereikbaar woningaanbod. In de gemeenteraad wil ik me
hard maken voor het op tijd opleveren van bestaande bouwplannen, liefst nog versneld.

Ik ben Kees Rood (60).
Sinds april 2016 ben
ik wethouder in onze
gemeente en daarvoor fractievoorzitter
van de VVD. Aan mij
zijn de portefeuilles toevertrouwd van o.a. Economie, Recreatie & Toerisme, Werk & Inkomen,
Volksgezond, Welzijn, Ouderen en Onderwijs. In
korte tijd heb ik al veel kunnen realiseren en in gang
gezet. Het aantrekkelijker maken van winkelgebieden: goed voor winkelen en toerisme. Het versterken van het aanbod voor toeristen, recreanten en
vooral ook onze eigen inwoners. Veel ontwikkelingen zijn er ook op en rond het strand, voor onderwijshuisvesting en het gebruik van accommodaties
en subsidies voor verenigingen. Kortom veel, heel
veel te doen en nooit klaar. Mijn handelsmerk: verbinden, organiseren en daar waar problemen zijn:
oplossen. Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg! De
vele verenigingen waar ik vooral bestuurlijke functies heb bekleed -de laatste 16 jaar als secretaris bij de v.v. Limmen- kunnen dat beamen. Mijn
brede ervaring, als teamleider en projectmanager in
civiele- en cultuurtechniek, in organisatieverandering en crisismanagement zet ik in voor mijn werk
als wethouder. Ik stel me met veel passie opnieuw
kandidaat voor het wethouderschap.

Ik ben Loek Wellink
(22). Ik woon in Limmen
en ik wil de politiek
in. Ik studeer technische bedrijfskunde
aan de Hogeschool
InHolland te Alkmaar. Wellicht kent u mij van het
Jongerencentrum Conquista; ik zit daar in het
bestuur. Samen met veel vrijwilligers organiseer
ik het Timmerdorp en de avond4daagse. Met veel
plezier bouw ik met het team van Conquista en
de kinderen elk jaar een mozaïek voor de Limmer
Bloemendagen.
Nu ben ik nog fractie-assistent en doe veel ervaring
op om als raadslid te kunnen functioneren. Wanneer
u mij kiest zal mijn bijdrage aan het besturen van
onze gemeente vooral een jeugdige inbreng op de
beslissingen zijn.

Spreekuur
De VVD-fractie en de wethouder zijn goed bereikbaar, hebben een luisterend oor
en doen ook wat met uw vragen en adviezen. Niet alleen in verkiezingstijd, in busjes of op markten. Op maandag 5 maart, van 19.30 tot 20.30u. zijn we bij Conquista,
U bent van harte welkom. Verder zijn wij elke laatste vrijdag van de maand, van
16.00 tot 17.00u. te spreken in ClubMariz aan de Dorpsstraat 72 in Castricum.

Meer Limmer kandidaten die op de VVD-kieslijst
staan, zijn:
José van den Berg, plaats 8;
Rob van Keulen, plaats 11;
Menno Haga, plaats 13;
Kees Kroone, plaats 14 en
Fred de Haan, plaats 17.
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Uitvaartverzorging Formanoij

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

Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart






6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlij
k
niet...?!

Second life inktcartridges. Goedkoper dan origineel
en meestal met meer inkt. De meest voorkomende
soorten op voorraad en anders te bestellen. Ook
tonercartridges maar uitsluitend op bestelling.

Uitvaart vanaf € 1.475,Ongeacht waar u verzekerd of lid bent
Thuisopbaring of afscheidscentrum
Vrijblijvende voorbespreking
Uitvaartdeposito 3%
AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN
Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
www.uvdf.nl | 06 115 36 587

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

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

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL?

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

KLEVERLAANVERHUUR.NL

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

ONLINE
EEN AUTO
HUREN

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505‑1751

Snel en voordelig drukwerk
Bĳ
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ende
voordelig
Sneluen
drukwerk
oersterkdrukwerk.nl
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Ouderwets
goede
service
Bĳ
u in en
deen
buurt
Snel en voordelig drukwerk
Stap
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in
reclame
Opmaak
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ontwerp
Veelzijdig
in
Ouderwets
goede
service
Stap
eensenin
binnen
Veelzĳdig
reclame
Opmaak
ontwerp
Bĳ u in de buurt
Stap eens
binnen
072 - 505 49 57 | oersterkreclame.nl
Stap
eens
binnen
Veelzĳdig
in
reclame
Ouderwets goede service
Stap eens binnen
Opmaak en ontwerp
Stap eens binnen
Check onze vernieuwde webshop!

HUUR BINNEN
3 STAPPEN
EEN VOERTUIG:

IDEE ONTWERP PRINT/DRUKWERK INTERNET SIGN

1.

Selecteer uw
voertuig naar keuze

2.

Selecteer huurperiode
& opties

3.

Reken af

ex
tra

Oersterk reclame, Rijksweg 42a, Limmen

Veelzĳdig in reclame

KLEVERLAAN.NL

Stap eens binnen

... Zorgeloos op reis
met een betaalbare
reisverzekering!

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

1

www.appelenbeers.nl

appesl.
beer
De Drie Linden 4,
1906 EM Limmen
Tel.: 072 505 48 78
info@appelenbeers.nl

IN

S T IJ L

k a p p e r s

Dusseldorperweg 105 | www.instijlkappers.nl | 072-50502456
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Thomas van der Wijk winnaar van
eerste FIFA18 E-toernooi vv Limmen!
Om in de winterstop niet stil te blijven
zitten organiseerde de Evenementen
Commissie in de winterstop naast
het traditionele oliebollentoernooi
op zaterdag 6 januari jl voor de eer-

ste keer een E-toernooi. Ism met
Weplayesports.com en de sponsoren
New York Pizza en de ‘Club van 100’
werd door 80 enthousiaste jeugdleden
van 16.00 en 20.30 uur in de voetbal-

Nieuwe dirigent
bij Harmonie Excelsior
De afgelopen 14 jaar zijn de namen
Liesbeth Zonneveld en Harmonie
Excelsior onlosmakelijk verbonden
geweest. Liesbeth Zonneveld, de dirigente van het harmonieorkest en ook
artistiek leider bij 14 jaar concerten en
andere ludieke optredens in en buiten
Limmen. Liesbeth Zonneveld die in
2004 onverhoopt het stokje oppakte,
toen het orkest zonder dirigent zat,
en zo vertrouwd raakte met de leden
en leerlingen van Excelsior Limmen,
dat het voelde als familie. Diezelfde
Liesbeth Zonneveld dirigeerde in
december 2017 haar laatste twee concerten met de harmonie, en legde in
januari 2018 haar stokje noodgedwongen neer, omdat haar gehoorprobleem
haar parten begon te spelen.

Tijdens de eerste dinsdagavond van dit
jaar werd de repetitie ingeruild voor
een nieuwjaarsreceptie waarbij voornamelijk Liesbeth in het ‘afscheidszonnetje’ werd gezet. Voorzitter Nico
Jan Kroone sprak Liesbeth toe en
haalde vele hoogtepunten aan, maar
benoemde ook de moeilijke dingen
waar een muziekvereniging mee te
maken krijgt, zoals het musiceren bij
wakes en uitvaarten van oud-leden
en -dirigent. Alle leden kregen die
avond de mogelijkheid om persoonlijk
afscheid te nemen.
Bij Harmonie Excelsior waarderen we
ieders mening, dus mochten alle leden
meebeslissen in de keuze voor een
nieuwe dirigent. Er waren vele reacties

kantine gespeeld op 10 PlayStations
om de eer en mooie prijzen.
Dit alles onder het genot van tussendoor heerlijke pizza’s van Sponsor
New York Pizza. Alle deelnemers kregen namelijk een pizza aangeboden
door hoofdsponsor en eigenaar Virun
Dauwan van New York Pizza Limmen.
Allereerst werd in de poulefase
gespeeld in 20 poules van 4, waarbij
op leeftijd werd ingedeeld. Jongste
deelnemer was Twan van Duin met 5
jaar en de oudste speler was 17 jaar. Na
de poules gingen de beste 6 poulewinnaars direct door naar de knock-out
fase. Door de overige poulewinnaars
en de beste nummers twee werd een
tussenronde gespeeld, om in totaal
tot 16 spelers te komen voor het eindop de vacature dus kan er gezegd worden dat Harmonie Excelsior Limmen
goed in de markt ligt. Uiteindelijk
werd er door drie kandidaten een
proefdirectie gegeven en is de keuze
gevallen op Ruud Pletting, als nieuwe
dirigent.
In de motivatiebrief aan de sollicitatiecommissie noemt Ruud dat hij een
vorm van medewerking en bereidheid
bij de orkestleden merkt, die hij niet
veel meemaakt. Hij beschrijft zichzelf
als een dirigent die het sociale karakter van een vereniging erg belangrijk
vindt en bij Excelsior is dat absoluut
aanwezig.
Ruud Pletting begon op 11-jarige
leeftijd met trombonespelen op de
Beverwijkse Muziekschool en speelde
bij de Hoogovens (tegenwoordig Tata
Steel) Harmonie te Beverwijk. Hij
startte zijn professionele loopbaan in
de muziek in 1982 aan het Sweelinck
Conservatorium te Amsterdam. Hij

studeerde trombone, tenortuba en hafa-directie. Ruud speelde bij diverse
professionele orkesten in Nederland,
zowel klassiek- als amusementsmuziek (big band en musical). Ruud geeft
les op verschillende muziekscholen en
dirigeert verschillende orkesten, waar
Harmonie Excelsior Limmen nu ook bij
hoort.

spel 5-5. Zaterdag 31 maart vindt de
belangrijke returnmatch plaats tussen
deze twee streekgenoten. Wie wordt
kampioen?

Begin februari was de officiële start
van de voorjaarscompetitie tafeltennis in Holland-Noord waar tafeltennisvereniging Limmen onder valt. Bij
de senioren zijn dat in totaal 331 teams
en bij de jeugd 72 teams, TTV Limmen
is vertegenwoordigt met 7 seniorenteams en vijf jeugdteams.
Het 1e team speelt in de voorjaarscompetitie in de 2e klasse nadat ze
in najaarscompetitie met verve kampioen waren geworden. Topscorer 1e
teamspeelster Sanne Briefjes behaalde een winst percentage van 95% (1
partij verloren). Na een glansrijke
promotie zal nu gestreden moeten
worden voor behoud in 2e klasse. De
start was veel belovend daar DOV.4 uit

Naast de regulaire NTTB competitie start deze week de Alkmaarse
bedrijfscompetitie (ABTTB) waar de
wedstrijden in de regio Alkmaar worden gespeeld bij bedrijfsverenigingen
en zelfstandige verenigingen. Limmen
neemt deel met vier teams in drie verschillende speelniveaus ’s.

Vriendschappen ontstaan en
vier je door samen te tafelen
Doe mee en kom meetafelen
Elke jaar organiseert de werkgroep
Missie Ontwikkelingssamenwerking
en Vrede een activiteit om ontwikkelingssamenwerking onder de
aandacht te brengen. Dit jaar gaan
we – net zoals vorig jaar - tijdens
komende 40-dagentijd ‘Tafelen voor
de Vastenactie’. De beste manier om
met elkaar in contact te komen en
bruggen te slaan - zo dachten wij is door samen te gaan tafelen. Het
idee is dat je als deelnemer een driegangendiner gaat houden op drie
verschillende adressen in je eigen
dorp. Dit gaat gebeuren op zondag 18
maart. Je meldt je om 17.00 uur aan
op de pastorie, betaalt voor het driegangendiner 12 euro (wat bestemt is

voor het Vastenactie dat dit jaar voor
het Aids/HIV-project in Zambia) en je
wordt dan - in koppeltjes van twee naar een bepaald adres in Limmen
gestuurd voor het voorgerecht. Na
het voorgerecht krijg je - op de afgesproken tijd - als koppel een envelop
met het adres waar het hoofdgerecht
genuttigd kan worden. En daarna krijg
je het adres voor het toetje. Diegene
die de gasten ontvangt, krijgt dus drie
keer twee koppeltjes van twee mensen
op bezoek. Als gastheer en vrouw eet
je natuurlijk zelf ook mee. Een initiatief waar iedereen aan mee kan doen.
Kokken en kokkinnen + deelnemers
gezocht
Voor nu zoeken we vooral naar gast-

toernooi. In de tussentijd was ook de
professionele E-player Aristote gearriveerd, die AZ vertegenwoordigd in de
hoogste landelijk E-competitie. Er werden veel foto’s met Aristote genomen
en in de tussentijd konden spelers het
tegen de eerste Nederlandse E-KNVBbeker opnemen. Aristote was duidelijk
onder de indruk van het niveau van
de Limmer jeugd. Aanwezigheid van
Aristote werd mogelijk gemaakt door
de ‘Club van 100’ van de VV Limmen.
Hoogtepunten van het toernooi waren
de halve finales, waarbij Bram Tijsen
in zijn halve finale Jesper Lute wist te
verslaan en Thomas van der Wijk net
te sterk was voor Jari van der Sande.
Dit betekende een finale tussen Bram
en Thomas, waarbij Bram tekort kwam
tegen Thomas. Misschien had Bram
teveel moeten geven in de halve finale. Daarmee werd Thomas de eerste
winnaar van het FIFA18 toernooi van de
VV Limmen en mocht hij het nog even
opnemen tegen Aristote. Hierbij wist

Start voorjaarscompetitie
tafeltennis in Limmen
Heerhugowaard met 7-3 werd verslagen. Henk-Jan den Ouden en Sanne
Briefjes wonnen beide hun partijen.
Ook het eerste jeugdteam bestaande uit Mathijs de Kremer, Jari & Levi
Legdeur en Okke Bos kende een goede
start en staan na 2 wedstrijden 1 punt
achter de koploper Rapidity.1. Eind
april zullen we weten of dit team kan
promoveren naar de hoogste klasse in
de afdeling.
Kampioensaspiratie is er zeker voor
team 3 bestaande uit Amrou, Roos,
Job en Daan die na twee wedstrijden
samen met DOV aan de kop gaan in
de 4e klasse. Het onderlinge duel tussen Limmen en DOV is in de tweede
wedstrijd blijven steken op een gelijk-

PA G . 1 1

Ook op landelijk niveau speelt de
club uit Limmen de laatste jaren een
rol doordat de zusjes Roos & Sanne
Briefjes bij de jeugd uitzonderlijke
prestaties leveren. Zo drongen beide
jeugdleden door tot de landelijke
halve finale jeugdmeerkampen dat
zondag 4 februari werd gespeeld in
Assen.
adressen en kokken en kokkinnen
die hun tafel en kooktalenten gratis
ter beschikking willen stellen. Wie
doet er mee aan deze actie: ‘Tafelen
voor de Vastenactie’? Het gaat bij
deze actie om de verbondenheid met
elkaar, en dat gebeurt als gevers en
ontvangers samen komen. Het gaat
ook om verbondenheid als je samen
bidt en beseft dat jij niet het centrum
van de wereld bent. En het gaat om de
verbondenheid met de slachtoffers
van Aids in Zambia die misschien wel
op het zelfde moment als wij samen
aan een tafel zitten. ‘Tafelen voor de
Vastenactie’ vindt plaats op zondag
18 maart vanaf 17.00 uur. Kokken en
kokkinnen en ook deelnemers worden
verzocht zich op te geven. Dat kan bij
pastor Johan Olling, middels pastor@
corneliuskerk-limmen.nl of tel. 0725051275.
Pastor Johan Olling

Thomas zich goed te weren en verloor hij uiteindelijk met 2-1, maar was
zeker niet kansloos. Tot slot werden
de prijzen uitgereikt waarbij Thomas
naast de eer van eerste winnaar, een
beker een certificaat ook een mooie
Pizza-cheque van Eur 50,- uit handen van sponsor Virun van New York
Pizza kreeg. Bram kreeg als verliezend finalist een beker en certificaat
een cheque van Eur 25,-. De troostfinale werd nipt gewonnen door Jari die
daarmee toch nog een podiumplek
pakte en naast ook een beker en certificaat een cheque van Eur 15,- ontving.
Tot slot had sponsor New York Pizza
voor alle deelnemers nog een aardigheidje waarmee na bijna 5 uur ‘gamen’
en 145 partijtjes een eind kwam aan
een meer dan geslaagd eerste FIFA18
E-Toernooi bij de VV Limmen. Aan de
reacties te horen smaakte dit toernooi
zeker naar meer, dus wie weet tot volgend jaar bij het FIFA19 E-Toernooi van
de VV Limmen.

Excelsior hoopt op een lange en goede
samenwerking met Ruud Pletting. Het
eerstvolgende optreden van de harmonie met haar nieuwe dirigent is het
Jubileumconcert van Slagwerkgroep
Excelsior op 24 maart aanstaande in
d’Enterij te Limmen.
Voor meer informatie:
www.excelsiorlimmen.nl

TIOS zet Sunn in het zonnetje!
Castricum - Zaterdagmiddag was de
sporthal de Bloemen goed gevuld
voor een dans en turn demo van TIOS
om de actie Let Sunn Shine! te supporten. Met groot enthousiasme lieten al diverse onderdelen van TIOS uit
Limmen zien wat ze in huis hadden.

enz. Veel onzekerheid dus voor Sunn
en haar familie.

De positieve en goedlachse Sunn
Dekker (7) heeft een zeldzame ziekte,
Neurofibromatose (NF1). Oorzaak?
Een ‘foutje’ in het DNA waardoor zij te
weinig van een bepaald eiwit (neurofibromine) in haar lichaam heeft. Dit
leidt tot ongeremde celgroei en dus
tumoren.

Sunn sport sinds een aantal maanden met veel plezier bij TIOS en kan
ondanks haar fysieke ongemak lekker
meedoen met haar leeftijdsgenoten in
de les van juf Caroline Welboren. Het
idee om deze uitvoering in het teken
te zetten kwam bij Samantha Droog
vandaan, de ziekte NF en het feit dat
de altijd stralende Sunn dit heeft,
maakte de jonge moeder enthousiast
om wat voor Sunn te gaan organiseren
en daar was het bestuur van Tios het
meteen mee eens.

In de basis zijn de tumoren bij NF
goedaardig, maar bij Sunn belemmeren ze het functioneren van haar rechterbeen, deze is langer (6 cm) en voller.
En ze moet oppassen met stoten en
vallen omdat dit gillend veel pijn doet.
Overal kunnen tumoren “opduiken”
en lichamelijke beperkingen veroorzaken zoals scheefstand, blindheid,
pijn, uiterlijke misvormingen, kanker

In een hartverwarmende uitvoering
lieten de breakdancers, streetdansers,
dansers, danseressen en turnsters
zien wat ze allemaal konden en onder
luid enthousiasme van het publiek
werden ook de individuele kunsten
vertoont. Het werd een super uitvoering waarbij weer een hele mooie
opbrengst van € 384,00 is gedoneerd
aan Stichting Neurofibromatose.
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DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

MUIZENBESTRIJDING: VALLETJES
OF KORRELS vanaf € 2,95
OP ALLE FARMFOOD KLUIVEN
15% KORTING
FURMINATOR HOND/KAT small € 19,50
medium € 27,50 - large € 32,50
Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00 - 18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30 - 12.30
en 13.30 - 18.00 uur - zaterdag 8.30 - 17.00 uur

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Bel nu 06-506 484 99

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

RIETVELD
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Dé makelaar van Limmen!
Heeft u (verkoop) plannen? Bel dan met Rietveld Makelaars voor een
gratis waardebepaling en Erik Nieman komt bij u langs. Ook voor advies bij
het aankopen van een woning of als u een taxatierapport nodig heeft.

De Drie Linden
1, 1906
EM Limmen
Rijksweg
102, 1906
BK Limmen
072505
50514146464EEinfo@rietveldlimmen.nl
info@rietveldlimmen.nl
TT072
W
Wrietveldlimmen.nl
rietveldlimmen.nl

Ons team!

Bel Rietveld: dé makelaar van Limmen!

Marion van Stralen

Yvonne van Dijk

Huis aan- of verkopen?

RIETVELD

gratis waardebepaling en Erik Nieman komt bij u langs. Ook voor advies bij
het aankopen van een woning of als u een taxatierapport nodig heeft.

Rijksweg 102, 1906 BK Limmen
072 505 14 64 E info@rietveldlimmen.nl
uT een
vrijblijvend adviesgesprek inzake
W rietveldlimmen.nl

Marion van Stralen

uw financiële mogelijkheden?
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?
Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:

Yvonne van Dijk

Wilt

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

Maarten Min

Dé makelaar van Limmen!
Erik Nieman
Gerardvoor
Tool een
Heeft u (verkoop) plannen? Bel dan met Rietveld Makelaars

M A K E L A A R S

is

bruik motorkleding Grat

Ge
iTheorie-cursus Gratis •

Het Palet 8
1906 C J Limmen
Tel. (072) 505 30 72
Mobiel 06 53 23 23 47
m.min@quicknet.nl

Ons team!

Rijksweg 102, 1906 BK Limmen
T 06 21 22 19 15 E gtool@hypotheekshop.nl
W www.hypotheekshop.nl//amsterdam/zuid

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

Erik Nieman

Gerard Tool

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

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

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:

Bel Gerard Tool: dé financieel adviseur van Limmen!

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect
Rijksweg
102, 1906
BK Limmen
De Drie Linden
1, 1906
EM Limmen
TT 06
gtool@hypotheekshop.nl
0621
21 22
2219
19 15
15 EE info@gtmbfa.nl
W www.hypotheekshop.nl//amsterdam/zuid

W www.gtmbfa.nl

U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577
info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl
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Aftrap Bloemendagen 2018
in ‘de Oude School’
De aftrap van de Bloemendagen is dit
jaar op vrijdagavond 30 maart in ‘de
Oude School’. We blikken terug op het
succesjaar 2017 en kijken vooruit naar
de 66ste editie van de Bloemendagen
(5 t/m10 mei 2018).

Er is voldoende te zien en te beleven.
Zo tonen wij de filmbeelden van afgelopen jaar, gemaakt door Kees Bos.
Kees heeft vanaf april vorig jaar de
voorbereiding en de festiviteiten in
het dorp gevolgd en op de gevoelige
plaat vastgelegd. Hij heeft er als vanouds weer een prachtig document van
gemaakt!
Daarnaast onthullen en overhandigen
wij de beloofde ‘Herinneringen’ aan
alle deelnemers van 2017 vanwege het
65-jarig jubileum.
Last but not least draaien wij nogmaals
de professionele documentaire uit

2016 over de Bloemendagen gemaakt
door ‘Stichting Kist’. Deze film trok
tijdens de afgelopen Bloemendagen
continue volle zalen en is diverse
malen op TV uitgezonden.
Kortom, lekker bijpraten en voldoende ingrediënten voor een boeiende
en gezellige vrijdagavond. Dus kom
langs. We starten om 20.00 uur. Het
eerste kopje koffie krijgen jullie van
ons!
Er wordt achter de schermen druk
gewerkt om ook het evenement in het
park weer tot een publiekstrekker te
maken. Het zal dit jaar nog groter én
verrassender worden dan ooit.
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Prikker aan het woord. Deze keer
Gisèle Goossens van de prikploeg Heel
Limmen prikt uit de BN straat.

ge oude auto’s te zien zijn. Naast de
Oude ambachten die zich presenteren
op de fair zullen er ook verschillenden
spectaculaire voertuigen aanwezig
zijn. Onder het genot van een hapje
en drankje die te verkrijgen zijn bij de
verschillende aanwezige foodtrucks,
kan men de gehele middag genieten
van Live Muziek (incl. dansvloer) en
van straattheater. Verdere informatie
in de volgende editie van deze krant.

Wat is er ten opzichte van je begin van
je deelname aan de Bloemendagen
allemaal veranderd?
Het blijft een bijzonder moment als je
als nieuwe dorpsbewoner van Limmen
in aanraking komt met het fenomeen
“Bloemendagen”. Wat een prachtige
traditie! Bij de vragen: “Wie komen er
vanavond ritsen?”, “Hoeveel curvers
Peter Stuyvesant hebben jullie nog
over?” en “Hebben jullie nog nagels
nodig?” trek je in het begin je wenkbrauw op. Waar hebben zij het nu over?
Nu gaat het anders. Het huidige bestuur
van de Bloemendagen Limmen is enorm
betrokken en behulpzaam. We kennen
ook meer prikploegen en dat maakt het
een stuk gemakkelijker.
Hoe ben je in aanraking gekomen met
de Bloemendagen?
Onze straat heeft vroeger meegedaan
aan de Bloemendagen. Alleen de straatversieringen waren volgens mij nog
overgebleven. Rond 2010 zijn in onze
straat veel nieuwe bewoners komen

Op zaterdag 5 mei komen de aanspanningen van de NVTG weer acte de
présence geven. Ze rijden een mooie
route rondom- en door Limmen. Na
afloop zijn ze allemaal in het park te
aanschouwen én volgt de prijsuitreiking.

wonen en toen hebben we de handschoen weer opgepakt om een mozaïek
te maken. Samen met enkele ervaren
dames en heren uit de BN-straat zijn we
begonnen aan dit avontuur. Een leuke
manier om de bewoners van je straat te
leren kennen.
Met wie maak je je mozaïek? Familie,
vrienden, buren?
Een groep van BN-straat bewoners, wie
het leuk vindt kan gewoon aanschuiven.
Gewoon gezellig.
Vertel ons eens over je mooiste
moment.
Ieder jaar worden we ambitieuzer,
we willen namelijk ieder jaar verbeteren. Het opzetten van ons mozaïek
“Bloemendagen in een nieuw jasje” is
het mooiste moment geweest. De mozaïek op z’n plek zetten met alle betrokken
buurtjes onder het genot van de heerlijk
warme snacks van onze mevrouw Baars
maakte het plaatje compleet.
Aan wie zou jij deze vragen willen
stellen en waarom?
Arie van Prikploeg Buurman en Buurman
omdat we benieuwd zijn naar zijn verhaal.

Op zondag 6 mei is er de inmiddels
traditionele Oldtimer Fair, deze staat
dit jaar in het teken van de vermaarde
‘route 66’. Er zullen dan ook prachti-

De leden van de band Devandervens, met links gastvrouw Jacqueline van Baarsen en zanger
René van der Wel (met strik).

Onbekend talent
aan de Zuidkerkenlaan
Zondagmiddag 24 december 2017
was het een drukte van jewelste
rondom de fraaie Protestantse Kerk
in Limmen. De kerk stroomde vol met
echte muziekliefhebbers voor het vierde jaarlijkse Zuidkerkenlaan talenten
muziekfeest, geïnitieerd door de heren
Pierre Nouwel, uitstekend gastheer,
en René van der Wel, een begenadigd
zanger in vele genres. Professioneel
en gedreven en zijn muzikale talenten
graag delend met anderen. Eigenlijk
zingt René zijn gehele leven al en
heeft hij reeds een klinkende carrière
op zijn naam staan. Ooit stond hij aan
de wieg van de bekende Nederlandse
band Vulcano en deed mee aan het
Nationaal Songfestival in 1983. Zij
eindigden als tweede en het lied “Een
beetje van dit en een beetje van dat”,
werd een regelrechte hit. De kerk was
tot de laatste stoel en zitplaats, incl.
de orgelverdieping bezet. Het initiatief
is vier jaar geleden spontaan ontstaan
en uitgewerkt.

van kwamen voor 100% ten goede aan
de Stichting A.L.S. Wel aardig om hier
te vermelden, dat de CD is opgenomen
in Limmen en wel in de Studio “Op
Limmen Records”, voor velen wellicht
niet bekend, maar als ik er bij vermeld
dat de zeer professionele studio is
gevestigd in de voormalige stolpboerderij van de gebroeders Konijn aan de
Zuideinderweg dan weten de meeste
lezers direct waar het is. In samenwerking met Frans Hendriks van de studio
en met hulp van Harm Timmermans
is het eerste muziekfeest vier jaar
geleden ontstaan. Ook maken John
en Jaqcueline van Baarsen altijd deel
uit van de groep die dit bijzondere
muzikale festijn organiseert. In het
eerste jaar trad René, samen met zijn
broer, als duo op met het bekende
Gospelkoor Connection uit Castricum,
dat al 32 jaar prachtige muziek zingt.
In het tweede jaar kwamen er weer
andere artiesten voor het voetlicht, zo
ook bij de derde editie.

Het ontstaan
Bij het gesprek van de redactie met
René van der Wel (62 jaar jong) vertelde hij dat er een heel goede vriend was
overleden aan de afschuwelijke spierziekte ALS. Voor deze vriend schreef
René een nieuw lied: “Leef je leven”,
emotioneel en opgedragen aan deze
vriend Guus, die slechts 45 jaar mocht
worden. De ziekte ALS sloopt een mens
en leidt altijd tot de dood. Tijdens de
uitvaart heeft René het lied uiteraard
gezongen. Er is van dit lied een heuse
CD gemaakt en de opbrengsten daar-

Het Concert is altijd op 24 december
Waarom juist steeds op 24 december?
René: “Kerstmis is een feest van vrede,
saamhorigheid, familie en vrienden,
je komt bij elkaar om anderen te ontmoeten en daar hoort muziek bij”.
Ook zegt René, met nadruk, dat de
organisatie vanaf de eerste dag alle
medewerking heeft gekregen van Dik
en Margreet Denekamp, beheerders
van “Ons Huis” en koster van de kerk.
Enthousiast werken deze bescheiden op de achtergrond altijd mee. Bij
deze vierde editie is de redactie aan-

wezig geweest en heeft dan ook met
volle teugen genoten van deze wel
heel bijzondere happening waarbij
praktisch de gehele Zuidkerkenlaan
en omgeving betrokken is en velen
ook hand- en spandiensten verlenen.
Nadat koster Dirk Denekamp, vanaf de
kansel, een korte inleiding had gehouden, opende de charmante gastvrouw
Jacqueline van Baarsen het concert en
kon zij de eerste deelnemers introduceren.
We noemen u de artiesten van dit jaar
met een korte omschrijving van hun
kunnen en prestaties. Vanzelfsprekend
treedt René een aantal malen op met
bijzondere liederen, in het Nederlands
als Engels. Een mooie, krachtige stem
en bijzondere teksten. Ook treedt op
een leuke jonge vrouw: Charmaine
Schut als popzangeres, met een mooie
stem en uitstekende muzikale begeleiding. Spontaan en zelfverzekerd trad
zij op voor de vele aanwezigen. Van
een geheel ander kaliber, maar geweldig om te zien en te horen: John van
Baarsen, alsof hij zo uit de Jordaan is
gestapt met heerlijke meezingers en
Amsterdamse levensliederen. Een uitstekende stem, een levensgenieter die
er voor 100% voor gaat. Als John er
staat dan ga je vanzelf meezingen. Dan
traden op Jan Putter, tenor en sopraan
Anja, een perfect duo met heel mooie
en melodieuze muziek. Oorstrelende
muziek. De nog jonge Nicole, samen
met haar man Freddy Coridon, Nicole
zingt en Freddy maakt de muziek,
mooie teksten en liederen. Een heuse
Limmer band: “Devandervens”, vader
Lejo (Lee) op guitaar, moeder Gloria
als zangeres en zoon Fabio op drums/
percussie, neef Dennis op bas en neef
Franky op mondharmonica. Zij kunnen een avondvullend programma
brengen in heel veel, goed in het
gehoor liggende, muziekstukken
en liederen. Verder trad op Richard
Lucassen, die op een perfecte wijze
Hallelujah voor het voetlicht bracht.
Mooie stem bij een schitterend lied.
De zaal heeft ademloos gekeken naar
goochelaar Ronald Moray, die met
grote gesloten ringen kon “toveren”.
Dames uit het publiek controleerden
de grote ringen, naadloos gesloten en
toch wist Ronald de ringen aan elkaar
te verbinden, onbegrijpelijk. Daarna
nam hij van de aanwezigen een drietal
handringen aan en “smeedde” deze
aaneen. Hoe? De gehele kerk begreep
er niets van. En je zat er met je neus
bovenop! Een groot applaus. Het was
een heerlijke muzikale happening,

met veel afwisseling. De aanwezigen
waren laaiend enthousiast over alles
wat er geboden werd. Hulde voor alle
artiesten! Gedurende de pauze, met
een hapje en heerlijk drankjes, was er
direct contact met de artiesten, echt
een gebeurtenis van ontmoeting met
mensen, juist waarom Pierre en René
dit organiseren. Het doel wat Pierre
en René daarmee voor ogen hadden
bij de aanvang is ruimschoots bereikt.
Aan het einde kwamen alle artiesten
nogmaals naast elkaar staan en mochten een daverende staande ovatie en
bloemen in ontvangst nemen. Op mijn
vraag of er wellicht gedacht werd aan
een grotere locatie, vertelden René en
Pierre, die inmiddels ook was aangeschoven, dat er wel over gesproken en

gedacht is, maar dat je het karakter
van het muziekfeest Zuidkerkenlaan
geweld zou aandoen. Nu is het een
bescheiden feest in de intimiteit en
atmosfeer van de Protestantse kerk en
dat moet je zo houden. Aan een succesformule moet je niet gaan “sleutelen”. Ja, wat gaat er in 2018 komen
op 24 december? Zowel René als Pierre
zijn en blijven nuchter onder hun succes: “We zien wel wat er op ons pad
komt dit jaar, maar we gaan het eerste lustrum vanzelfsprekend groots
vieren, met een keur aan artiesten”.
Namens de redactie de complimenten aan alle talenten die wij gezien,
gehoord en ontmoet hebben, wat een
talent is er toch in ons mooie dorp.
Kees G. Kroone

Een nieuwe naam voor het
oude dametje…
Heeren van Limmen is de vernieuwde
naam die sinds 6 januari op de gevel
prijkt van de horecagelegenheid midden in ons dorp. Heeren van Limmen
verwijst naar het unieke project dat in
1994 begon met een groep enthousiaste heren, die later Stichting Dorpshart
werden benoemd. Zij hebben het voormalig parochiehuis destijds van sloop
weten te redden. Met vele vrijwilligers
en zonder subsidies is dit pand al jaren
een prachtige gelegenheid voor evenementen, feesten, vergaderingen en
bruiloften. Hier mogen wij in Limmen
best trots op zijn.
Het horecabedrijf wordt op dit
moment geleid door Marieke van
Zilt. Samen met haar team staan zij
voor gastvrijheid, gezelligheid en een
warme sfeer. Met een nieuwe begin,
nieuwe naam zijn er ook nieuwe evenementen;
Tijdens het carnavalsweekend in het
zuiden kan er ook feest worden gevierd

in Heeren van Limmen; Zaterdag
10 februari speelt de kermistopper
Impress op ons toneel, muziek van
Hollandse bodem. Zondag 11 februari
is er een ouderwetse familiemiddag
waar jong en oud welkom zijn vanaf
15 uur.
Op 8 april komt Jan Molenaar met zijn
big band bij ons spelen. Kaarten € 5,zijn verkrijgbaar bij bakkerij Bakker
en Heeren van Limmen. En 30 juni
komt de Johnny Cash band weer bij
ons optreden, Boys Named Sue. Dat
belooft een swingende avond te worden. Kaarten zijn binnenkort beschikbaar.
Elke laatste donderdag van de maand
is er in Heeren van Limmen een Schuifaan-diner, lekker eten voor 650 cent.
Reserveer vooraf want vol is vol.
Wij zien jullie graag bij Heeren van
Limmen! Volg onze evenementen
via heerenvanlimmen.nl, Facebook,
Instagram of Twitter.
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Woonspecial: Nieuwe kleurtrends 2018
De maand januari is een maand waarin de meeste mensen hun winterslaap houden. Na de drukke feestmaand december willen we rust, regelmaat en reinheid
in acht nemen. Even geen feestjes, geen vette happen en geen alcohol. Het is een maand waarin we weer tot onszelf komen en dat is voor velen hard nodig in de
snelle en hectische wereld van nu. Ook voor mij als creatieveling is het goed om even stil te staan. Gewoon niks doen: zitten en wachten, wachten tot je weer ruimte
hebt. Ik kan dat. En dan opeens is het er weer: Ruimte. Ruimte voor dromen, ruimte voor ideeën en nieuwe plannen maken. Vooruit kijken en doelen stellen. En
dan kunnen de handen weer uit de mouwen, opstropen die handel en door! Vol energie start vandaag 1 februari en besef ik me: “januari is voorbij”. We hebben zin
in verandering. Even een nieuw kleurtje op de muur, een ander tapijt of zelfs een nieuwe keuken. Fijn het voorjaar is weer in zicht. Het duurt nog even, maar toch;
de eerste krokussen klimmen uit het koude zand omhoog. Dat breng kleur in de natuur en kleur werkt aanstekelijk, dus willen we kleur in huis. Maar wat zijn de
kleurtrends van dit jaar? Na bezoek van beurzen en bijhouden van de vakbladen en media zie ik deze 4 kleurtrends voor 2018!
De foto’s zijn van Farrow&Ball of van Huisvanbinnen

Kleurtrend 1

Kleurtrend 2

Verzadigd blauw en groen

Aarde

Er blijft een hang naar de natuur
waarbij de kleuren blauw en groen
zich nog wat dieper en intenser maken
dan we gewend waren. Harmonie en
ton-sur-ton zijn sleutelwoorden, maar
pigment geeft de uitstraling meer luxe
en belangrijk bij deze trend zijn de
hoogwaardige producten en fluwelen
stoffen.

Er is behoefte dichter bij de aarde te zijn.
De volgende trendkleuren zijn dan ook
aarde tinten zoals red earth met oranje,
roest en bruin, verzacht met het poeder
roze van setting plaster en pink ground.
Deze kleuren kunnen een beetje pittig
gemaakt worden in combinatie met een
felle tint oranje of rood.

Kleurtrend 3

Kleurtrend 4

Fun

Dramatiek

Na een tijd van depressie en crisis is er
een groep mensen die erg op zoek is
naar uitbundig en kleurrijk: Vive la Vie;
let’s party en have fun! Het gaat om
de mix van heldere kleuren die vrolijk
stemmen zoals geel, oranje, grasgroen
en helder blauw.

Het laatste kleurenpalet voldoet aan de
behoefte om binnen te blijven. Weg te
kruipen in luxe en dramatiek van diepe
kleuren, zwaar en dramatisch. Paars en
aubergine kleuren in combinatie met
bruin en zwart. Voor het luxe gevoel
vaak in combinatie met goud of koper
en marmer is ook zeker weer van de
partij!
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• sanitair
• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

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

Bouwbedri

www.bouwbe
Liefde
Bouwbedrijf C. Bos
bv voor
■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties
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Cees Smit neemt na 50 jaar
afscheid van Slager Snel
Precies een dag voor zijn 69e verjaardag heeft Cees Smit op vrijdag 2 februari jl. definitief afscheid genomen van
Slager Snel sinds 1906. Gelet op de
staat van dienst en ook de leeftijd van
Cees, maar hij is nog altijd JONG van
hart en geest, vond hij toch dat er eens
een einde moet komen aan een schitterende loopbaan in het slagersvak.
Van jongs af is Cees nauw verweven
geweest met het vak van slager en
heeft steeds met hart en ziel gewerkt,
waarvan de laatste 50 jaar voor Slagerij
Snel. Dit was het bedrijf van zijn
schoonouders Piet en Jo Snel, resp., te
jong, overleden in 1976 en 1974. Cees
zette daarna met zijn vrouw Marianne
(+ 2005), het bedrijf voort en bouwde
het uit met een uitstekende reputatie
in Limmen en wijde omgeving.
Inmiddels is het alweer 15 jaar geleden
dat John de Boer de zaak Snel overnam
van Cees. Deze bleef een vertrouwd
gezicht binnen en buiten de slagerij en
was ondanks dat hij met zijn nieuwe
levenspartner Corrie in Alkmaar ging
wonen, toch bijna dagelijks ergens

in Limmen te vinden. Cees was lang
actief voor De Zonnebloem en is
nog altijd de actieve voorzitter van
de Limmer Ondernemers Vereniging,
waarvan deze krant de LOV krant de
spreekbuis is. Cees was een vakman,
met verstand van vlees. Nog altijd is
hij ieder jaar te vinden als keurmeester voor de schitterende dikbillen op
de Landbouwdag in Alkmaar. Verstand
van een goed stuk vlees en worst. John
de Boer en zijn gemotiveerde medewerkers boden hem een klinkende
afscheidsreceptie aan in “Heeren van
Limmen”. Deze werd druk bezocht
door bijna 250 mensen. Een aangename sfeer, veel persoonlijke contacten en een toespraak van zowel John
als Cees. Beiden niet te lang, want het
ging tenslotte om Cees en het afscheid
nemen van bekende gezichten.
Cees is een man met aandacht voor de
medemens, voor de klanten en alles
wat er bij het familieleven behoorde.
Altijd een gezellig praatje en soms een
ernstig gesprek, want mensen komen
ook vaak met hun problemen bij een

iemand als Cees. Cees Smit is een
mens met het hart op de juiste plaats,
gemakkelijk en prettig in de omgang
en met aandacht voor alles wat met
het bedrijf en de klanten te maken
had. Bij de receptie waren uiteraard
ook vele familierelaties aanwezig, van
de families Snel, Smit en De Wit.
Slager Snel vestigde zich in 1906 op de
hoek van de Dusseldorperweg en de
huidige Jan Valkeringlaan, toen nog
geheten Pruikenlaan. Later verhuisde
het bedrijf naar de huidige locatie
aan de Kerkweg. Daar staat nu een
up to date slagerswinkel met groente- en fruitafdeling, het gemak dient
de mens. John en zijn team zorgen
wekelijks voor perfecte aanbiedingen,
nieuwe recepten en nieuwe gerechten.
Op dit moment wordt er gestudeerd
en zijn er al tekeningen gemaakt om
de werkplaats, met daarin het koelen vrieshuis, alsmede de groentebereidings afdeling aan de zuidzijde van
pand om te bouwen om er efficiënter
te kunnen werken. Alles gaat letterlijk

op de schop binnen de vier muren en
het zal voor het einde van 2018 voldoen aan de laatste HACCP regels. In
een volgende editie komen wij hier
uitgebreider op terug. Cees Smit mag
terugkijken op een prachtige carrière
in het slagersvak, hij heeft zichtbaar
genoten van de fijne afscheidsreceptie. Stilzitten? Zeker niet, hij is een

blijft sportief en actief, ja altijd op
de fiets. O ja, hij kookt ook nog voor
ouderen in Het Trefpunt in Heiloo!
Voor Cees en uiteraard ook voor
Corrie: alle goeds voor de toekomst
en bedankt voor alles!
Slager Snel: www.slagerijsnel.nl
Kees G. Kroone

René Hes nieuwe partner Valkering De Graaf Accountants

‘Wij lopen voorop
in de digitaliserende
samenleving...’
Aan het woord is René Hes, 34 jaar geleden geboren in Bakkum en zoon
van een melkveehouder. Sinds 1 januari van dit jaar partner bij Valkering
De Graaf Accountants. In 2004 gestart als stagiere bij Jan de Graaf en
Piet Valkering in het voormalige gemeentehuis aan de Zonnedauw in
Limmen. Al snel bleek dat René veel in zijn mars had en voordat de
stage was afgelopen kreeg hij al een vast dienstverband aangeboden.
In zijn opleiding had René een voorliefde voor economie en na twee
succesvolle HBO studies (Accountancy en Bedrijfseconomie) bleek ook
al snel dat het ondernemerschap hem in de vingers zat.
René: “Het contact met de klant vind
ik het leukst. Samen kijken naar de uitdagingen die elke ondernemer tegenkomt en oplossingen vinden. Dat is
niet altijd even makkelijk. Soms komt
een klant enthousiast binnen met een
in zijn ogen fantastisch idee. Dan zijn
wij er natuurlijk ook voor om hier realistisch en nuchter naar te kijken. Dat
kan dus ook betekenen dat wij wel
eens wat afraden. We durven onze nek
uit te steken en juist die realistische en
oprechte aanpak wordt enorm gewaardeerd.”
Het moderne accountantskantoor is
al bijna 12 jaar gevestigd in het markante gebouw op de hoek Rijksweg/
Maatlat en bestaat uit gemiddeld 20
medewerkers. De doelgroep is het
MKB (midden- en kleinbedrijf) en het
werkgebied strekt zich voornamelijk
uit in Noord-Holland. René is de derde
partner in het bedrijf. Naast oprichters
Piet Valkering en Jan de Graaf vertegenwoordigt hij de nieuwe generatie
die automatisering met de paplepel is
in ingegoten. “Jan en Piet liepen altijd
al voorop in de digitale wereld. Vroeger
werd er nog heel veel gegevens door
de medewerkers van ons kantoor ingeklopt. Tegenwoordig kan iedereen via
een app op zijn mobiel facturen automatisch inlezen en overzichten bekijken. Het is ongelofelijk hoe intuïtief en
makkelijk dat gaat.”

René is getrouwd met Suzanne
Valkering, de dochter van Piet. Een
gezond familiebedrijf is vaak het fundament van succes en garandeert ook
dat de ziel en visie wordt voortgezet.
“Het ‘open deuren beleid’ willen we
graag handhaven. Het is heel laagdrempelig om hier binnen te lopen en
de meeste klanten weten dan ook precies waar ze naar toe moeten lopen na
binnenkomst!”
Op dit moment zijn er vijf accountants
werkzaam en vijf in opleiding, ook zijn
er vier Register Belastingadviseurs
aanwezig. René: “Je moet voortdurend bijblijven. De wetgeving verandert continue en wij zijn jaarlijks vele
uren kwijt aan permanente educatie
en het bijhouden van de vakliteratuur
met daarin de wijzigingen in wet- en
regelgeving en rechtspraak in onze
vakgebieden. Dat dynamische is wat
ik ook leuk vindt aan dit beroep. Het
is nooit hetzelfde.”
Naast het werk vind René het heerlijk
om met zijn vrouw en dochtertje te
wandelen en kan je hem regelmatig
tegenkomen op de mountainbike of
racefiets.
Op onze vraag of hij als geboren
Castricummer nu voor Limmen of
Vitesse juicht bij een doelpunt krijg ik
een beetje een ontwijkend antwoord...
Laat ik dat dan ook maar een beetje

de tijd geven. Iemand die langzaamaan steeds meer ingeworteld raakt in
Limmen kan straks nog maar één antwoord geven...
Wij wensen René heel veel succes en
feliciteren hem met deze mooie stap
in zijn carrière en wij kunnen iedereen
aanraden om gewoon eens vrijblijvend
bij Valkering De Graaf Accountants aan
de Maatlat 1 binnen te stappen en zelf
te ervaren hoe het zit met het ‘opendeuren-beleid’.
Michel Welgraven
Op de foto René Hes met links Jan de Graaf
en rechts Piet Valkering.

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
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