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voor Limmers, door Limmers

Emeritus-hoogleraar Herman Pleij komt naar Limmen

Terugblik op de
Bestaan er echte Noordhollanders? Sinterklaasactie
Limmen Cultuur heeft op vrijdag 15
februari om 20:00 uur in Cultureel
Centrum Vredeburg,
Emeritus hoogleraar Herman Pleij uitgenodigd om te komen vertellen over
de Nederlandse identiteit en mentaliteit en vooral over de noodzaak van de
regionale identiteiten.
Sinds 2010 is Herman Pleij bezig met

het denken en schrijven daarover. In
2014 heeft hij zijn boek ‘Moet kunnen,
op zoek naar de Nederlandse identiteit’ uitgegeven.
In dit boek vertelt hij op smakelijke,
voortvarende en humoristische wijze
over zijn verkenningstocht naar wat
de Nederlanders kenmerkt en dat
vanuit cultuurhistorisch perspectief.

Speciaal voor ons in Limmen vertelt
hij wat vooral de Noord-Hollanders
het meest typeert; het gevoel van
gewoon willen zijn, zonder kapsones
alsmede een gezamenlijke identiteit,
tolerantie en het gevecht tegen het
water. De directheid van ons gedrag,
compromisbereidheid, gemeenschapsgevoel en onze neiging tot zeuren.

Limmer
Ondernemers
Vereniging

Door de nieuwe privacy-wetgeving had het bestuur besloten om de opzet
te veranderen. En met wisselend succes. Waar de één het veel makkelijker
vond om niet meer alle loten in te vullen met naam en adres vond de ander
het weer lastig om de nummers te controleren. Ook zijn er een aantal prijzen blijven liggen. Dus heeft u nog loten liggen die u niet heeft gecontroleerd kijk dit dan goed na! Wellicht heeft u een mooie prijs gewonnen! (Dit
kan nog steeds op www.ondernemendlimmen.nl).

Emeritus hoogleraar Herman Pleij
wordt beschouwd als een van de beste
sprekers van ons land en is ook vaak
te gast bij DWDD. Hij kan een breed
publiek enthousiast maken voor
cultuurhistorische onderwerpen en
inzicht geven in de historische achtergrond van de huidige maatschappij. Allemaal onderwerpen die wij als
‘typische Nood-Hollands’ beschouwen. Kom dit alles beluisteren op vrijdag 15 februari in Cultureel Centrum
Vredeburg, Dusseldorperweg 64 te
Limmen.
Voor verdere informatie, kaartreserveringen, prijzen en voor onze overige
voorstellingen, kunt u kijken op onze
website www.limmencultuur.nl.

Aftrap Bloemendagen 2019
De 67ste Bloemendagen vinden
plaats van zaterdag 4 mei t/m
woensdag 8 mei. Om op de hoogte te zijn van alle data’s voor dit
jaar nodigen we iedereen uit om
op zondag 17 maart naar de Oude
School te komen. Vanaf 15.30
uur is iedereen welkom om hier
samen met het Proeflokaal van
de Dampegheest Bierbrouwerij
de laatste nieuwtjes te horen.
Deze middag zullen we samen met
de vele oude rotten in het vak alle
nieuwe ploegen verwelkomen die zich
vorig jaar hebben opgegeven om dit
jaar voor het eerst mee te doen. Het is
misschien leuk om een nieuwe ploeg
aan een bestaande ploeg te koppelen
zodat ze op sleeptouw worden genomen door het gehele proces.
Natuurlijk laten we de film van vorig
jaar zien die gemaakt is door Kees
Bos. Deze bevat momenten van het
ritsen en het eindresultaat van de
mozaïeken. Ook komt de film van 20
jaar terug aan bod.
We zijn trouwens nog
op zoek naar een
nieuwe filmer voor de
Bloemendagen die alles
voor onze historie en die
van Limmen vastlegt.
Ook hij/zij is van harte
welkom tijdens onze
aftrap middag.
Dus: Zondag 17 maart,
15.30 uur, Oude School,
Schoolweg 1, komen!

Hoofdprijs van € 750,Zaterdag 5 januari was de uitreiking van de hoofdprijs van de Sinterklaasactie
2018. De prijs mocht worden besteed aan materiaal of een klus aan huis,
aangeboden door Patrick van Meelgro Bouw aan de Maatlat. Op de foto
krijgt Marcel van Tol (midden) de mooie prijs overhandigd door Cees Smit
(l.) en Patrick (r.) van Meelgro Bouw. De trotse winnaar heeft al een mooie
bestemming voor deze fantastische prijs!

Start woensdag 15 mei

Cursus Prachtig Krachtig
Op woensdag 15 mei start de cursus Prachtig Krachtig, aangeboden door Karin De Kremer van
Vitaliteitscoaching Noord-Holland.
Karin helpt gevoelige mensen om
meer energie te krijgen. Heb jij een
groot inlevingsvermogen en voel jij
haarscherp aan wat iemand anders
nodig heeft? Heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel en doe jij vaak
meer dan je gevraagd wordt? Of vind
je het lastig om nee te zeggen? Met

de cursus Prachtig Krachtig gaan we
in op zelfvertrouwen, eigenwaarde en
alles wat jou prachtig krachtig maakt.
Tijdens deze cursus krijg jij volop aandacht en hoef je eens een keer niet
voor anderen te zorgen. De cursus
duurt 5 avonden. Tijden: 19.30 – 21.30
uur. Kosten: € 125,-. Direct aanmelden
kan via 06-23550607. Meer informatie
via de website: www.vitaliteitscoachingnoordholland.nl/cursus-prachtig-krachtig

Vrijdagavond 1 maart in Heeren van Limmen

Hommage aan Jacques Brel
Veertig jaar na zijn dood staat Jacques
Brel (1929-1978) nog steeds volop in
de belangstelling. Op vrijdagavond 1
maart a.s. staat er een avond gewijd
aan Jacques op het programma. Er is
een presentatie gemaakt met foto’s
en video’s van live-opnamen.
We gaan in op zijn leven, carrière en zijn optredens in Nederland.
Daarnaast zullen er nummers van
Jacques Brel live ten uitvoer worden
gebracht in het Frans en Nederlands.
Van enkele nummers zal de tekst
geprojecteerd worden opdat het
publiek kan meezingen. Kortom het
wordt een gezellige en gevarieerde
avond.
Zaal open 19.30, aanvang 20.00 uur
Locatie Heeren van Limmen.
Entree € 10 graag vooraf aanmelden
bij: marieke.brel2019@gmail.com
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Open!

Eindelijk de idealende ouders!
voor jonge werke
•

Dames- Heren & Kinderen

Ontwikkelingsgerichte opvang
vanuit de basisprincipes van
NLP, Systemisch Werken en
Oplossingsgericht werken.
Doorgaande ontwikkelingslijn
naar basisonderwijs.
Opvang op maandag en
donderdag van 8.3012.00 uur.
Dagen kunnen uitgebreid
worden naar behoefte. Heeft
u aanvullende wensen?
Laat het ons weten.
Meer informatie?
Martine.amiry@blosse.nl

•

06 288 655 09
Kerkweg 42 Limmen

•

KROKUSVAKANTIE

©2018 SdH Vormgeving / foto iStock

ma 18 t/m zat 23 FEB
Tip: maak tijdig uw afspraak..!

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen
Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect
U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577

Aanmelden:
klantcontact@blosse.nl
072 56 60 200

Altijd een kindcentrum bij jou in de buurt!

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Voor locaties in Heiloo en Limmen kijk op www.blosse.nl/peuteropvang

www.blosse.nl

één in opvang en onderwijs!

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

Telefoon 072 - 505 30 09

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

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

Voetreflextherapie
in Limmen

Uitvaartverzorging Formanoij
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart

• stress klachten

Voor het verlichten of
opheffen van pijnklachten
en ook voor ontspanning.
Voetreflextherapie kan
helpen bij:

Het Achtkant 36
1906 GD Limmen

• vermoeidheid
• hoofdpijn
• slaapproblemen
•
•
•
•

vochtproblemen
overgangsklachten
hormonale klachten
menstruatieklachten

0623756202
jokevanveen@live.nl
www.praktijkdevolgendestap.nl







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

FEBRUARI 2019

LOV-KRANT

LIMMER KROOST

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat
het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen
zien wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij alle ouders met de geboorte van deze
prachtige baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst! Door loting is Liam Vreeswijk ‘Baby van de maand’
geworden! De baby van de maand krijgt: een waardebon van 50 euro beschikbaar gesteld door Studio Welgraven en
een waardebon voor een heerlijk ijsje voor pappa en mamma en evt. broertjes en zusjes bij Joey’s IJssalon 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).
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‘BABY VAN DE
MAAND’

De rubriek
Limmer Kroost
is powered by:

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!
IJssalon

Rijksweg 31A

Liam Vreeswijk
– Geboren op 7 januari 2019 –

Zoon van Erik Vreeswijk en Claudia
Nuijens, broertje van Mila

Sven Volten

Dex Meijer

Emma Stephanie Mooij

– Geboren op 28 december 2018 –

– Geboren op 24 december 2018 –

– Geboren op 6 januari 2019 –

Zoon van Niels Volten en Lianne Admiraal

Zoon van Gido en Lizzy Meijer,
broertje van Nanou en Xavi

Dochter van Thijs Mooij en Stephanie MooijLevering

Bram Admiraal

Fedde Niek Petrus
van Haaster

Fenna Anna Johanna Dirkson

– Geboren op 23 januari 2019 –

Dochter van Lisa en Peter Dirkson

– Geboren op 20 januari 2019 –
Zoon van Edwin Admiraal en Sanne
Commandeur

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

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’.

– Geboren op 23 januari 2019 –

Zoon van Patrick en Annemieke van Haaster

Joke van Veen van Praktijk de volgende stap...

Wat is een voetreflextherapie?
De voet weerspiegelt ons hele
lichaam. De linkervoet weerspiegelt
de linkerzijde van ons lichaam en
de rechtervoet de rechterzijde. Een
lichaam in gezonde staat heeft prima
functionerende organen, klieren en
lichaamssystemen, een goede energiedoorstroming en voldoende weerstand om problemen aan te kunnen.
In ons lichaam lopen energiebanen, ook wel bekend als meridianen.
Voedsel en ademhaling geven energie
welke via de meridianen naar de cellen
van ons lichaam worden vervoerd. De
energie in ons lichaam is noodzakelijk
om goed te kunnen functioneren.
Door allerlei oorzaken (fysiek, emotioneel, mentaal) kan de gezonde staat
van ons lichaam worden aangetast.
Hierdoor kunnen pijnklachten ontstaan.

Door gebruik te maken van drukpunten met voetreflextherapie worden
de energiebanen gestimuleerd wat
leidt tot een betere bloedtoevoer naar
de verschillende lichaamsonderdelen. Blokkades in meridianen worden
opgeheven en de afvoer van afvalstoffen wordt gestimuleerd. Zo kunnen
klachten verminderen en zelfs verdwijnen.
Voetreflextherapie heeft naast het
verlichten en/of opheffen van pijnklachten ook een preventieve en ontspannende werking. Hierdoor is het
voor mensen die (nog) geen klachten
hebben een heerlijke massage. Een
behandeling duurt ca 1 uur.
Voetreflextherapie kan de reguliere
gezondheidszorg niet vervangen,
maar beide kunnen elkaar uitstekend
aanvullen.

Voetreflexologie wordt gedeeltelijk
vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Voor meer informatie:
Praktijk de volgende stap
Joke van Veen
Het Achtkant 36, 1906GD Limmen
Telefoon: 06-23756202
Email: jokevanveen@live.nl

Tribute Trilogie zaterdag 2 maart
Niet eerder vertoont spektakel waar
muzikale grootheden worden deze
avond geëerd op het podium van in

JOhN mAyEr

CreedeNce
clEarwater
Revival

H
L

ThE WhO

eeren
van

immen

the
Tribute
TRilogY
presents

2 Maart 2019
zaal open 19.30 uur
aanvang 20.00 uur
Heeren van Limmen
Dusseldorperweg 103, 1906 AJ

€15,voorverkoop
Kaarten verkrijgbaar bij:
Gall & Gall Limmen en Diervoeders Admiraal

Heeren van Limmen door 3 fantastische tribute bands:
Callahan Clearwater Revival
Terug naar de tijd van de onvervalste
Roots Rock. Klassiekers als Fortunate
Son, Suzie Q, Born On The Bayou, Bad
Moon Rising, Hey Tonight en Down On
The Corner maken allemaal onderdeel
uit van de eindeloos lange lijst met
hits van Creedence Clearwater Revival.
De muziek wordt overgebracht door
de vier Achterhoekse muzikanten van
Callahan Clearwater Revival: Winnaar
van Battle Of The Tribute Bands 2015
John Mayer Tribute
Een 4 koppige formatie met bekende
Limmerse muzikant Ruud Schouten
brengen de nummers van John Mayer
ten gehore. Ruud speelde de nummers

al vanaf het moment dat Mayer net
doorbrak in Nederland. John Mayer
was met zijn gitaarspel dan ook de
motiverende factor waardoor Ruud
het conservatorium heeft gevolgd.
Back to The Who
Vier gepassioneerde muzikanten
nemen je mee naar een opzwepende
rockbeleving van The Who! In deze
band speelt ervaren zanger Tjeerd
Blom, in Limmen geen onbekende,
hij kan verrassend ruig uit de hoek
komen.
Kaarten voor deze unieke belevenis
kosten € 15,- per stuk en zijn verkrijgbaar bij Heeren van Limmen,
Gall & Gall aan de Vuurbaak en
Diervoeders Admiraal.

Nationale voorleesdagen
Kinderopvang 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 uit om
te komen voorlezen. De kinderen van
kinderdagverblijf Limmen werden dit
jaar door twee oma’s voorgelezen.
Dit jaar zijn de kinderen voorgelezen uit; “Een huis voor Harry”. Harry,
een kat, gaat liever niet naar buiten,
binnen is het veiliger. Tot hij wordt
gevraagd om tikkertje te spelen. Dat
wil hij wel, maar dan….is hij alleen

en hij weet niet meer waar hij is. Hoe
vindt hij de weg terug naar huis?
Samen met Harry beleven de kinderen
de tocht naar huis.
Meer informatie? Neem gerust contact op met de centrale administratie
van Kits Oonlie 072-5323576, info@
kits-oonlie.nl.

Kom erbij... Samen Eten!
In Limmen wordt weer een Samen-Eten-maaltijd georganiseerd.
Voor wie aan wil schuiven voor gezelligheid op woensdag 27
februari a.s. in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25.
De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint de
maaltijd. Graag opgave vanaf 13 februari 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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Een geheime liefde die je hart
sneller doet kloppen..?
Of je vertrouwde kanjer die je
nog steeds vlinders bezorgd..?
Bij G&W Drogist Aker hebben we diverse leuke cadeautjes om
jouw geliefde helemaal in te pakken! Voor kleine en grote liefdes!

kerkweg 1 | LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

Diverse geuren met 30% korting!
Kom langs en verras jouw geliefde!

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE
REFORMARTIKELEN
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
KIALA SERVICE
PASFOTO’S

G&W Drogisterij AKER
Volg ons op

Kerkweg 16 • 1906 AW Limmen
Facebook!
Tel. 072-505 3138 • drogist@drogisterijaker.nl

Graszoden

1e Kwaliteit tuinaarde,
potgrond, tuinturf, zand,
compost en vulgrond!

...een ander
geluid!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

leg

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

an
Tevens vakkundige gazona

Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

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

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

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

Uw auto, onze schade.

KOZIJNEN

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

AANBOUW

VERBOUW

P. Zonneveld B.V. (team)

BADKAMER

Clemens

TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

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

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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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:

Pincher
M’n zoon Peter woont op Texel, zijn zoon Jeroen is net zo’n boef als hij.
Laatst ging ik met mijn kleinzoon naar de supermarkt in Den Burg.
Toen we buiten stonden had hij een ijsje in de hand; omdat we nou eenmaal de kassa waren gepasseerd, vond ik het teveel moeite om alsnog
af te rekenen. Dit voorval deed me denken aan een buitenlanding in de
jaren zeventig...

Tweede FIFA19 Tournament vv Limmen weer groot succes...

Mees Duinmeijer wint toernooi
In navolging van vorig jaar organiseerde vv Limmen, naast het traditionele oliebollentoernooi, op zaterdag
5 januari jl voor de tweede keer een
E-toernooi.
Ism met Weplayesports.com en de
sponsoren New York Pizza en de Club
van 100, werd door 92 enthousiaste
jeugdleden in de leeftijd van 6 tot 22
jaar een compleet toernooi gespeeld
op 10 Playstations. Tussendoor kregen
spelers en PlayStations even rust en
werden de deelnemers verwend met
pizza’s door eigenaar Virun Dauwan,
van hoofdsponsor New York Pizza
Limmen.
Allereerst werd in de poulefase
gespeeld in 23 poules van 4, waarbij de spelers op leeftijd waren ingedeeld. Na de poulefase werd het in de
knock-out-out fase nog spannender.

In de kwartfinales kwamen we weer
een aantal spelers tegen die vorig jaar
ook door drongen tot de laatste 8.
Toch zagen we ook zeker weer nieuwe
gezichten en talenten doorbreken.
Hoogtepunten waren wel de halve
finales. Uiteindelijk waren het Auke
Straatsma en Mees Duinmeijer die in
hun halve finales respectievelijk Bram
Thijsse en Jarie van der Sande de baas
waren. In een mooie finale was het
Mees die met 3-1 Auke de baas was en
het tweede FIFA E-Tournament van de
VV Limmen op zijn naam schreef!
In de tussentijd was ook de Telstar
E-player Dion aanwezig die uitgedaagd kon worden door de deelnemers. Dion keek zijn ogen uit en
moest toegeven dat het niveau van
vv Limmen ook op de Playstation best
goed is.

Tot slot werden de prijzen uitgereikt
waarbij Mees naast de eer als winnaar,
een beker, een certificaat en ook een
mooie New York Pizza-cheque van
sponsor Virun in ontvangst mocht
nemen. Ook Auke kreeg als verliezend
finalist een beker, certificaat en een
pizza-cheque. Net als de winnaar van
de troostfinale Bram.
Naast de prijs voor de winnaars had
sponsor New York Pizza voor alle
deelnemers nog een aardigheidje, en
kwam er na bijna 6 uur ‘gamen’ een
eind aan een meer dan geslaagd tweede FIFA19 Toernooi bij de VV Limmen.
Op zaterdag 4 januari 2020 staat
de derde editie al weer gepland! We
hopen dan ook een tweede toernooi
te organiseren voor de “oudere jeugd”
en senioren.

Zondag 17 februari 2019 vanaf 16.00 uur

Stella en de Starlights
Stella en de Starlights is een 5-koppige
jazzband die sinds 2016 optreedt met
zangeres Stella Brüggen. De naam van
de band is vernoemd naar de zangeres, natuurlijk met een knipoog naar
de jazzstandard “Stella by Starlight”
van Victor Young.
Stella en de Starlights heeft een repertoire van jazz standards met hier en
daar een ‘verjazzde’ pop song, zoals
“Happy” van Pharrell Williams.
Het concert op 17 februari in Cultureel
Centrum Vredeburg is helaas het
laatste concert van de band in deze

samenstelling. Zangeres Stella gaat de
band verlaten om een full time opleiding tot operazangers te gaan volgen
aan het conservatorium te Rotterdam.
Dit wordt dus haar afscheidsconcert!
De band zal onder een andere naam
verder gaan, met een nieuwe zangeres. Ongetwijfeld zal de band in
vernieuwde samenstelling in de toekomst weer gaan optreden in Limmen.
De band bestaat uit:
• Stella Brüggen:
Zang (tevens freelance zeemeermin)
• Andrea Milano
Saxofoon (tevens fotograaf)

• David Groen
Pianist (tevens tv regisseur)
• Rogier Verbeem
Basgitarist (tevens postbezorger)
• Alex van der Veer
Drummer (tevens glaschauffeur)
De toegang is vrij, maar U kunt ons
steunen door lid te worden voor € 7,per persoon voor het gehele jaar.
Meer inlichtingen:
Fred Timmer telefoon: 072-5053414
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl

Bewaart u ook de oude logboekjes? Ik heb een hele stapel en af en toe
kijk ik ze nog eens door. In boekje nummer 18 staat vluchtnummer 4060,
24 april 1976, 35º, 6-7 m/sec, 3/8 cu, PH-443 Cobra, lier, 10 uur, Terlet.
Landing te Middenrode. Ik zou het dorpje niet meer weten te vinden.
Wat ik nog wèl weet is dat het erg koud was en dat het veld aan de loefzijde werd begrensd door hoge populieren.
Ik zeilde er met een lage snelle bocht omheen en zette de Cobra midden
in een grote akker. Een rijtje huizen met de achtertuin naar het landingsveld, bood vast de mogelijkheid tot bellen. Via een tuinhekje en de
keukendeur stond ik binnen. “Is hier iemand?”, riep ik. Een mevrouw
meldde zich afstandelijk. Na de uitleg mocht ik bellen, maar niet nadat
ik haar CV installatie had opgestart (er bleek te weinig water in het
systeem te zitten). Tijdens het bijvullen dacht ik met pret aan onze hobby;
zó zit je op 1200 meter en zó sta je in de bijkeuken van een wildvreemde.
Koffie kwam er toen ook; een grote hond (het leek een Belgische herder)
snuffelde aan m’n overall.
“Kijk uit voor uw horloge”, riep de vrouw ineens. “Eet uw hond dan uurwerkjes?” vroeg ik. “Nee hoor, maar (haar stem daalde) ik ben weduwe met een kleine uitkering en de hond verdient wat bij, hè Pinch?”.
Verbaasd luisterde ik naar de weduwe. Ze vertelde me het wonderbaarlijkste verhaal dat ik ooit mocht vernemen.
“Ik kwam erachter dat mijn ‘Pincher’, want zo noemde ik hem, alle
supermarkten afstroopte op zoek naar voedsel, één keer kwam hij met
een pak half-om-half gehakt thuis. Toen kwam ik op het idee om de hond
een sterke magneet om zijn hals te binden. Eigenlijk twee. Aan weerszijden. Ik moet zeggen, het is alle keren weer een belevenis om te zien met
welke spullen hij nu weer thuis komt. Vorken en messen bijvoorbeeld
heb ik zat maar ook blikjes sardines en groente sleept hij mee naar huis.
Hij is nog niet zo snugger om blikjes hondenvoer mee te nemen, maar
dat is een kwestie van training. Jammer dat papiergeld niet magnetisch
is, anders was ik schatrijk.”
Op weg naar de Cobra voelde ik of alle spullen nog aanwezig waren.
“Pincher” wat een rare naam voor een hond.
Op Terlet miste ik pas m’n bril...

Een arbeidsgeschil?
Reorganisatie?

lp
Ook voor hu
bij
ing!
(echt)scheid

Neem contact op met TopMediation.nl:
professionele ondersteuning uit Limmen!

072 505 4088 | info@topmediation.nl | www.topmediation.nl
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Een adviseur
op de hoek,
die uw taal
spreekt...
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

Mu z Ie kwe rk p L a a t S L i m m en

TOM VANDe muziekschool
LEENvoor alle leeftijden,

beginners, gevorderden,
SCHILDERWERKEN
06 20 71 13 32 | Limmen

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

klassieke, jazz-en popmuziek

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN
06 20 71 13 32 | Limmen

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

Vergadering | Verjaardag | Toneel | Uitvaart | Feesten | Optredens | Buffetten | Bruiloften

Dé locatie voor feesten, partijen,
vergaderingen en bijeenkomsten.
Onze zaal kunnen wij aanpassen en is geschikt
voor kleine of grote groepen. Neem vrijblijvend
oersterkdrukwerk.nl
contact op en vraag naar
de mogelijkheden!

HH
Check onze vernieuwde webshop!

H
L

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

eeren
van

immen

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

✆ 072 505 5220

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

contact@heerenvanlimmen.nl
oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

heerenvanlimmen.nl

Kijk voor meer informatie op heerenvanlimmen.nl
Snel en voordelig drukwerk
Bĳ
u in
buurt drukwerk
Snel
ende
voordelig
Check onze vernieuwde webshop!
Sneluen
drukwerk
oersterkdrukwerk.nl
Ouderwets
goede
service
Bĳ
in
de
buurt
Snel
envoordelig
voordelig
drukwerk
Bij uuinin
dede
buurt
Opmaak
enbuurt
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
Snel
en
voordelig
drukwerk
Ouderwets
goede
service
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
en
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
u in
buurt
Snel
ende
voordelig
drukwerk
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
ontwerp
Opmaak
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
u in en
deen
buurt
Snel en voordelig drukwerk
Stap
eens
binnen
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
enreclame
ontwerp
Veelzijdig
in
Ouderwets
goede
service
Stap eensenin
binnen
Veelzĳdig
reclame
Opmaak
ontwerp
Bĳ u in de buurt
Oersterk reclame, Rijksweg 42a, Limmen
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
IDEE ONTWERP PRINT/DRUKWERK INTERNET SIGN
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Geslaagde Dansdemo
TIOS Limmen
Limmen – Afgelopen zondagmiddag
27 januari 2019 was er een geslaagde Dansdemo van de Streetdance/
Hiphop, Dancehall en Breakdance
groepen van TIOS Limmen. De sport-

hal aan de Hogeweg liep aardig vol en
zelfs toen de show al begonnen was,
kwamen er nog mensen binnen.
Sinds september heeft Cindy Spek
de jongste Streetdancers onder haar

PA G . 7

hoede. Hun 1e dans was op de muziek
van “Scream” (Usher) en hier hebben
zij sinds september hard op geoefend.
In hun 2e dans hebben de meiden zelf
stukjes dans verzonnen en zijn ze erg
creatief geweest op “Taki Taki”.
De twee Dancehall groepen staan ook
onder leiding van Cindy Spek en de
dames lieten zien dat ze enorm zijn
gegroeid. Er werd op verschillende
stijlen muziek gedanst en vooral op
“Reet Petite” was het voor sommige
dames wennen op hoge hakken.
Dit jaar heeft Falko de Graaf 3 groepen
Breakdance en ook die lieten zich van
hun beste kant zien en dit werd zeer
gewaardeerd door het publiek dat
enthousiast begon mee te klappen!!
Groep 1 zijn de jongste talenten en die
lieten zien dat ze al aardig wat coole
moves in huis hebben.
Groep 2 zijn de al wat meer gevorderde dansers en ze lieten dit zien aan de
hand van gave & coole moves. Zij hebben zelfs meegedaan met de Dance
Battle in Hoorn.
Groep 3 traint al jaren samen, zijn erg
fanatiek en supergoed!! Zij begonnen met een mooie opbouw met de
muziek “Chariots of Fire” waarna zij
de beste moves lieten zien en de vetste choreografieën uit de kast haalden. Ook Falko gaf nog een staaltje
supergoede Breakdance weg, dit
tot zéér veel enthousiasme bij het
publiek.

Catering en workshops door KookKönst

Feestje te vieren?
Dan bent u bij KookKönst aan het
juiste adres! U kunt bij ons 7 dagen in
de week terecht voor uw catering. Of
het nu gaat om een schaal met luxe
koude hapjes, warme hapjes, belegde
broodjes, een salade of een compleet
warm en koud buffet met een heerlijk dessert. Alles is mogelijk! Ook uw
(zakelijke) lunch verzorgen wij graag
met heerlijke verse, luxe, belegde
broodjes met huisgemaakte soep.
Wij bezorgen uw catering in Limmen,
Heiloo, Castricum, Akersloot en
Uitgeest gratis! Daarbuiten rekenen
wij bezorgkosten.

het bereiden van de gerechten wordt
er uiteraard gezellig gegeten. Iedere
cursist krijgt de gebruiksvriendelijke
recepturen mee naar huis.
Het is ook mogelijk om u alleen of met
vrienden op te geven voor één van
onze open kookworkshops. Hieronder
een overzicht van de kookworkshops:

Kookworkshops
Bent u op zoek naar een leuke invulling voor een gezellige avond met
vrienden, vriendinnen, collega’s of
familie? Volg dan een kookworkshop
bij KookKönst! Er kan iedere dag van
de week een kookworkshop gegeven
worden. De kookworkshops worden
al gegeven vanaf 6 personen. Het
kan zowel overdag als in de avond.
In overleg met u wordt er een datum
en menu/of thema samengesteld. We
starten de workshop altijd gezellig
met een borrel en heerlijke hapjes. Na

Afhaalmaaltijden
Iedere woensdag en donderdag staat
er voor u verse en huisgemaakte maaltijden voor u klaar! Onze maaltijden
zijn ook 7 dagen per week verkrijgbaar
bij Texaco Heiloo, Texaco Egmond a/d
Hoef en Bistro Ja in Castricum. Iedere
vrijdag en zaterdag hebben wij heerlijke, verse soepen en quiches voor u
klaar staan. Wij bereiden al onze producten met dagverse producten.

20 februari kookworkshop Frans
27 februari kookworkshop Frans =vol
27 maart kookworkshop Marokkaans
17 april kookworkshop Grieks
22 mei kookworkshop BBQ
19 juni kookworkshop Italiaans

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!
www.kookkonst.nl

Kleverlaan autoschadeherstel
sluit zich aan bij A.A.S.
Kleverlaan Autoschadeherstel is op 1
januari toegetreden tot schadeketen
A.A.S. Nieuwe voertuigtechnieken,
complexe veiligheidssystemen en
vernieuwde laksystemen vragen voor
het herstellen van een auto meer specialisme en een grondige kennis van
voertuigtechniek.
Om kennis te delen, opleidingen te
optimaliseren en de samenwerking

■

met verzekeringsmaatschappijen nog
verder te verbeteren heeft Kleverlaan
gezocht naar een professionele partij
die dezelfde ambities en visie heeft.
Tegelijkertijd was A.A.S op zoek naar
full-service bedrijven in de regio,
waardoor er een optimale samenwerking is ontstaan. A.A.S. onderscheidt zich van andere schadeketens
door het zelfstandig ondernemer-

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

Niels Zomerdijk
Niels
Zomerdijk
06
46004933

■

in woonhuis, kantoor of winkel

06 46004933

■

Rooinap
12
Rooinap 12
1906
WJ Limmen
Limmen
1906 WJ

Complete installaties

info@nielsschilderwerken.nl
info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Datanetwerken

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

schap in eigen regio voorop te zetten, met als pay-off: “uw persoonlijke
ondernemer in schade”. “Deze visie
sluit naadloos aan bij het DNA van
Kleverlaan Autoschadeherstel”, aldus
Jan Kleverlaan. “Door aansluiting bij
schadeketen A.A.S. kunnen we onze
eigen klanten en veel autobezitters
in de regio totaal ontzorgen op het
gebied van ruit- en schadeherstel,
maar natuurlijk ook voor onderhoud en reparaties”. “We werkten al
nauw samen met verzekeraars als
Bovag Autoverzekeringen, Unive en
ons private label Bosch Car Service
Autoverzekeringen, maar kunnen daar
nu ook partijen als Allianz, AllSecur,
VvAA, NH1816, Klaverblad, Interpolis
en Achmea toe rekenen. Uiteraard
herstellen we ook voor alle andere
verzekeringsmaatschappijen op basis
van individuele afspraken”.
Alle bij A.A.S. aangesloten schadeherstelbedrijven hebben de gezamenlijke
kernwaarden 100% klantgedreven,
100% ontzorgen, 100% vakmanschap
en 100% betrokken. Die kernwaarden
vormen de basis voor zeer tevreden
klanten en het hoogste kwaliteitsniveau in de Nederlandse schadebranche. Of het nu gaat om schade aan
auto, caravan of ruit, altijd kunnen
klanten rekenen op persoonlijke service en een optimaal eindresultaat.

• Loodgieterwerkzaamheden
• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk
Visweg 52 • 1906 CS Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl
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BESTE PRIJS!
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9.0
oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92

Rijksweg 154a | 1906 BL Limmen | 072-5057515

vend
Informeer vrijblij
aties en
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nieken
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te
decoratieve

Prachtig Krachtig
Korte cursus op het gebied van zelfvertrouwen en
eigenwaarde.
Duur
: 5 avonden
Aanvang : 15 mei 2019
Kosten
: € 125,informatie en aanmelden via:
www.vitaliteitscoachingnoordholland.nl

Autorijles
Autorijles
Motorrijles
Motorrijles
Bromfietsles
Bromfietsles
Theoriecursussen
Theoriecursussen

Voor
Voorauto,
auto,motor
motoren
enbromfiets
bromfiets

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

Partner van:

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

van afval
naar grondstoffen
en energie

telefoon
website

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

BIOKAT’S CLASSIC - 20 KILO € 9,95
3 stuks € 27,00 10 stuks € 85,00
**NIEUW** VOOR DE KIPPEN!

HARTOG COMPACT LUCERNE 10 kilo € 8,00
BUITENVOGEL PINDAKAASPOT
4 SMAKEN van € 2,95 NU € 2,25
Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00 - 18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30 - 12.30
en 13.30 - 18.00 uur - zaterdag 8.30 - 17.00 uur
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Conquista activiteiten

DICX motorrijschool
organiseert bochtentraining
Op vrijdagmiddag 5 april 2019 organiseert DICX motorrijschool een verhoogde rijvaardigheidstraining voor
motorrijders die goed voorbereid
aan het nieuwe motorseizoen willen
beginnen. DICX heeft hiervoor, evenals voorgaande jaren het circuit van
de politie academie in Lelystad afgehuurd.
Bij het verzorgen van de training en de
indeling van de groepen zal door de
instructeurs rekening worden gehouden met het nivo van de deelnemers,
zodat iedereen op zijn eigen nivo aan
de training kan deelnemen en het
voor iedereen dus een leuke een leerzame middag is.
Deze training, waar de cursisten op
hun eigen motorfiets aan deelnemen,
zal worden voorafgegaan door een
briefing en theoretische uitleg. Tijdens
deze training die gegeven wordt door
zeer ervaren en KNMV gecertificeerde
motor-rijinstructeurs, zal het accent
liggen op de bochtentechniek. Hierbij
moet dan vooral gedacht worden aan
de bochtentechniek op de openbare
weg en niet op het circuit.
Het circuit van de politie academie
is een uitstekende en vooral ook veilige omgeving en biedt uitgebreide
mogelijkheden door de vele zeer verschillende bochten, waarin soms ook
hoogte verschillen zitten, wat het
inschatten en doorkijken van de bochten extra lastig maakt. Hierdoor is het
dan ook een zeer leerzaam parcours,
wat zeer geschikt is voor zowel beginnende als ervaren motorrijders om de
rem- en bochtentechniek op een een
leuke, gezellige en niet competatieve
manier op een hoger peil te brengen.
De instructeurs zullen tijdens deze
training, door het voorrijden van de
juiste rij-lijnen, het geven van bruikbare tips en en een goede feedback de
cursisten ondersteunen en adviseren.
De heen en terugreis kan eventueel in
groepsverband plaatsvinden. Nadere
gegevens hieromtrent worden gecommuniceerd na aanmelding.
Voor vragen, extra informatie of aan-

melden, kan men en bericht sturen
naar info@dicxrijschool.nl De kosten
van deze training bedragen € 90,- pp.
Motorrijders die reeds geregistreerd
zijn bij DICX motorrijschool ontvangen via hun emailadres een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen
aan deze leerzame training. Staat u
nog niet geregistreerd bij DICX en wilt
u ook op de hoogte worden gehouden van door DICX rijschool of DICX
Motorreizen georganiseerde evenementen, dan kan u zich aanmelden
door uw naam en adres-gegevens te
mailen naar info@dicxrijschool.nl.

Bromfietsen Theorieles
bij DICX rijschool
Bij Dicx rijschool kan je binnenkort
ook theorieles volgen voor je bromfietsrijbewijs en wordt het theorieexamen bij het CBR voor je geregeld.
Behalve bromfietstheorie, kan je ook
terecht voor auto- en motortheorie, al
dan niet met een door Dicx gereserveerd theorie-examen bij het CBR.
De eerstvolgende theoriecursus is op
3 maart a.s. in het theoriecentrum van
RBD Verkeersopleidingen in Uitgeest,
met aansluitend een theorie-examen op 4 of 5 maart. De kosten voor
de theoriecursus bedragen € 129,inclusief het CBR theorie-examen.
Leerlingen van Dicx auto- en motorrijschool krijgen een fikse korting en
betalen slechts € 105,Tevens bestaat de mogelijkheid om
tegen betaling van € 25,- een theorie-pakket inclusief examentraining
te huren, om je zo optimaal voor te
bereiden op de theorie-cursus en het
examen.
Interesse ? meldt je dan snel aan via
info@dicxrijschool.nl

WORD
DONATEUR
O F KO M
IN ACTIE!

#samenvoordieren

Conquista voor de bovenbouw
2 februari gaf Conquista een bovenbouwfeest, speciaal georganiseerd
voor de basisscholen in Limmen.
Iedereen uit groep 7 en 8 was welkom en er was een aardige opkomst.
Uiteraard blijft het niet daarbij, want
Conquista organiseert meer!
Elke eerste zaterdag avond van de
maand is er iets speciaals voor de
bovenbouw. Zo zal zaterdag 2 maart
een meidenavond plaatsvinden en
zaterdag 6 april opnieuw een feest.
De meidenavond, zoals de naam
al zegt, is speciaal voor meiden en
iedereen uit groep 6, 7 en 8 kan langs
komen voor een avondje genieten.
Nagels worden gelakt, maskertjes
worden opgedaan en haren gevlochten, gekruld of gestyled en meer.
Verder zal er een leuke meidenfilm
draaien, kunnen er spelletjes gespeeld
worden en gaan we natuurlijk gezellig
kletsen.
Het bovenbouwfeest wordt georganiseerd voor groep 7 en 8. Er zal opnieuw
een DJ aanwezig zijn, er zijn gezellige
hang-hoekjes, je kunt dansen en kletsen en er zijn genoeg snacks te verkrijgen. Een gezellig avondje voor jou en
je vrienden.

Heb je nog vragen? Dan kun je die
altijd stellen via onze Facebookpagina:
Conquista Limmen; onze Instagram
pagina: Conquistalimmen; of door
simpelweg langs te komen. Onze contactgegevens staan ook op de website
www.conquista.nl
Club Xtra, Club en Kids
Naast de speciaal georganiseerde
activiteiten, heeft Conquista ook de
standaard activiteiten. Ben je tussen de 12 en 18 jaar, dan is Club Xtra
iets voor jou. Deze activiteiten vinden plaats elke vrijdag avond, van 8
tot 11. Natuurlijk kun je ook gewoon
komen hangen, poolen of darten met
je vrienden, maar je kunt ook meer. Zo
kun je 15 februari koekjes komen bakken en een filmpje komen kijken en
hebben we op 22 februari een rap-battle. Begin dus maar alvast met oefenen en laat horen wat je kunt! Verder
hebben we 8 maart een Heel Holland
Zingt avond.
Elke woensdag middag is het tijd voor
Club. Dus ben je tussen de 8 en 14
jaar, dan ben je welkom om te gamen,
spelen, of natuurlijk voor de geplande
activiteiten. Zo kun je op 13 februari
een valentijnskaart maken en is er op

27 februari een dart competitie. Op
het moment zijn we nog van half 2 tot
half 5 ’s middags open, maar omdat
het weer wat langer licht blijft buiten,
gaat dit vanaf maart weer terug naar
de gebruikelijke tijden: van 2 tot 5.
Bij Kids is altijd wel iets te beleven
voor kinderen tussen de 4 en 9 jaar.
Elke zaterdag ochtend is er tussen
half 11 en 12 een activiteit. Op 23 februari gaan we pokémons tekenen, op 2
maart is er een spelmiddag en op 16
maart hebben we vingerverf-pret.
Natuurlijk staat er nog veel meer
op het programma! Dit is dan ook
te vinden op onze website en door
de wekelijkse updates op onze
Facebookpagina. Voor vragen kun je
uiteraard altijd een berichtje sturen.

De geschiedenis van Valentijnsdag
Dat het weer bijna Valentijnsdag is, zal
vrijwel niemand ontgaan. Op radio,
televisie, internet en natuurlijk in de
krant barst het momenteel weer van
de Valentijnsdagreclame. De veertiende
februari is officieel de dag van de liefde, maar kan net zo goed de dag van
de commercie genoemd worden. Waar
komt het feest eigenlijk vandaan?
Geen eenvoudige vraag om te beantwoorden. Je zou kunnen zeggen dat
Valentijnsdag een versmelting is van
christelijke, Romeinse, Germaanse en
tegenwoordig ook nationale tradities.
Valentijn?
Maar er is vooral veel onduidelijk over
de herkomst van het feest. Niet eens
zeker is naar welke Valentijn het feest
is vernoemd. Wel duidelijk is dat paus
Gelasius in het jaar 496 de veertiende
februari uitriep tot de dag van de heilige
Valentijn. Maar welke Valentijn? Er is
geen enkel biografisch document over
hem. En er zijn verschillende (onduidelijke en onbewijsbare) verhalen…
Een veelgehoord verhaal draait om een
Romeinse priester die omkwam tijdens
de christenvervolgingen onder keizer
Claudius II Gothicus (268-270). De priester zou geweigerd hebben zijn geloof op
te geven. In plaats daarvan probeerde
hij de keizer zelfs te bekeren. Deze
Valentijn stierf uiteindelijk als martelaar. Kort voor zijn executie zou hij nog
wel een wonder hebben verricht door de
blinde dochter van zijn cipier te helen.
Handig want dan kon hij tenminste heilig verklaard worden. Zonder wonder,
geen heilige is bij het Vaticaan immers
de regel.
Ook wordt vaak een bisschop uit Terni
genoemd. Hij werd in 273 onthoofd tijdens de christenvervolgingen van Keizer
Aurelianus. Over hem is ook nauwelijks
wat bekend. Niet uitgesloten wordt dat
het om dezelfde persoon gaat.
Romeins vruchtbaarheidsfeest
Sinds de achttiende eeuw wordt ook wel
eens gezegd dat het Vaticaan de feestdag van de heilige Valentijn invoerde
ter vervanging van de zogenaamde
Lupercelia. Dit was een oud vruchtbaarheidsfeest ter ere van de Romeinse

god Lupercus (of Faunus). Het oude
feest was behoorlijk populair, ook bij
de christenen, en paus Gelasius I wilde
daar – zo wil het verhaal – een einde
aan maken. Hij besloot daarom rond
dezelfde dag een nieuw, verantwoord
feest in te voeren. Een feest ter ere van
de heilige Valentijn. Voor dat laatste
is echter geen enkel bewijs. De paus
schreef wel een lange brief waarin hij de
gelovigen het vieren van de Lupercalia
verbood. Maar in die brief werd helemaal geen Valentinus genoemd. Er is
daarmee geen bewijs voor een verband
tussen het Romeinse en het christelijke
feest.
Mythen en onduidelijkheid
Om een link te creëren tussen een historische ‘Sint Valentijn’ – van wie we dus
niet precies weten wie dat was – en de
liefdestradities van 14 februari, ontstonden er rond 1900 verschillende mythen
en legendes. De heilige Valentijn zou,
al dan niet met bloemen, stelletjes tot
elkaar hebben gebracht en huwelijken hebben gesloten. Erg overtuigend
was dit allemaal niet en omdat Sint
Valentijn uiteindelijk vooral met onduidelijkheid werd geassocieerd, besloot de
katholieke kerk in 1969 om 14 februari
niet langer meer als zijn naamdag te
vieren.
Cadeaus
Vroeger was Valentijnsdag vooral een
feest waarbij kaarten naar geliefden
werden gestuurd. Tegenwoordig draait
het steeds meer om cadeaus. De oudste Valentijnskaart die nog bestaat is
gemaakt rond het jaar 1400 en is te vinden in het British Museum. In Engeland
werd de afgelopen decennia sowieso het
meest aan Valentijnsdag gedaan.
Oorspronkelijk werden de kaarten (of
bijvoorbeeld rozen) meestal anoniem
gestuurd. Tegenwoordig zetten veel
mensen hun naam gewoon op de kaarten.
Nederland
In Nederland is het feest nog betrekkelijk nieuw. Pas halverwege de jaren
negentig kreeg Valentijnsdag hier voet
aan de grond. Voor die tijd probeerde
met name de middenstand het feest al
aan de man en vrouw te brengen, maar
dat was nog geen doorslaand succes.

Na de Tweede Wereldoorlog leefde de
Nederlandse bloemensector op. En
de bloemisten merkten dat er rond 14
februari goede zaken werden gedaan
met het buitenland. Ze probeerden het
ook in Nederland zover te krijgen dat
geliefden elkaar een bloemetje zouden
geven.
In 1951 kregen alle inwoners van
Leeuwarden een strooibiljet. Daarop
stond dat Sint Valentijn een monnik
was die rond 250 na Christus bloemen
gaf om iemand te troosten of paartjes
gelukkig te maken. De boodschap was
dat de daad van de monnik navolging
verdiende. De Leeuwarder Courant
vroeg de bloemisten wat later of de
actie geslaagd was en kreeg een helder
antwoord: ‘De Friezen zijn te nuchter. Ze
lopen niet zo snel warm’.
De Nederlandse bloemisterij gaf niet
op. In de jaren zeventig haalde ze met
het uitdelen van bloemen herhaaldelijk
de krant. In 1974 kregen alle vrouwelijke
Kamerleden bijvoorbeeld een bloemetje.
Twee jaar later waren de wegenwachters de gelukkigen en in 1979 werden de
chauffeurs in het openbaar vervoer met
een bloemetje in het zonnetje gezet.
Lokaal kreeg dit wel wat navolging,
maar echte populariteit bleef uit. In 1981
was er maar één drukkerij in Nederland
die Valentijnskaarten drukte, slechts
25.000 stuks per jaar.
Valentijnsrubriek
Begin jaren negentig werd hier nog nauwelijks iets aan het feest gedaan. Het
waren uiteindelijk niet de bloemisten
maar de kranten die ervoor zorgden dat
het feest een succes werd. In 1990 boden
enkele kranten de mogelijkheid om in
een speciale Valentijnsrubriek berichten
te plaatsen. Het bleek een groot succes.
Een jaar later werden er rond 14 februari
meer dan twee miljoen kaartjes en pakketten verzonden.
Dat het feest juist in deze periode doorbrak heeft mogelijk te maken met het
feit dat de welvaart vanaf het eind van
de jaren tachtig flink toenam.
Bron: Historiek.net - Yuri Visser
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Denk goed na over de akoestiek in uw woning of bedrijfspand!
Eén van de dingen die steeds belangrijker worden bij de inrichting is rekening houden met akoestiek. We houden
steeds meer van sobere interieurs met
een Scandinavisch accent. Interieurs
waarin voornamelijk harde materialen worden gebruikt zoals keramische
tegels, marmer, natuursteen, beton of
pvc, al dan niet gegoten. Gemakkelijk
schoon te maken, niet stoffig en dus
ook fijn voor de allergische mens.
Shutters en houten horizontale lamellen zijn een hit en glad gestuukte muren
doen het ook goed in de huidige interieurs. Maar voor de akoestiek is het niet
bevorderlijk. Geluidsgolven weerkaatsen gemakkelijk via de harde materialen en dat resulteert in een vervelende
galm in huis of als je meerder gasten

ontvangt is het moeilijker elkaar te verstaan omdat de stemmen luid en ogenschijnlijk schel binnenkomen. Het is dus
van groot belang dat de geluidsgolven
op de een of andere manier gebroken
worden zodat ze aan snelheid verliezen
en dus ook minder hard binnen komen.
Er zijn best wel wat tips waarmee je zelf
aan de slag kunt:
● Hang voor de ramen gordijnen van
een volle stof zoals een rijke velours,
jacquard of wollen stof van plafond
tot aan de vloer.
● Leg een kleed op je harde vloer.
● Kies voor een gestoffeerde bank i.p.v.
één van leer.
● Wil je geen kleed op de vloer? Hang
het dan aan de muur, dat helpt voor
de akoestiek zelfs nog beter. Voor
elke stijl zijn er mooie wandkleden te
vinden; echt niet alleen macramé…
● Dock Four is een wandsysteem met
verschillende mogelijkheden die ook

met akoestisch materialen kunnen
worden uitgevoerd.
● Creëer in grotere ruimten verschillende hoeken met hoge en lage meubelen, misschien zelfs met een roomdivider, kast of bank in het midden van
de ruimte.
● Grote planten doorbreken ook de
geluidsgolven. Bovendien blijft groen
in de mode zeker zolang het milieu
een hot item is. De cactus wordt op
het moment verdrongen door grote
planten met grote bladeren.
l Er zijn zelfs lampen van bijvoorbeeld
vilt, die extra geluid absorberend
werken.
Wil je echt een minimalistisch interieur
met zo min mogelijk zichtbare onderbrekingen, dan zijn er tegenwoordig ook
steeds meer oplossingen:
● Kies voor akoestische panelen; die
kunnen decoratief zijn of onopvallend
en muur vullend.

● Veel schilderijen kunnen worden geleverd op akoestisch materiaal zoals
de klassiekers van de Muurmeesters.
● Een spanplafond kan ook met extra
dempend materiaal gemaakt worden:
een stoffen plafond voor een heel
strak uiterlijk, waar je ook gemakkelijk je lichtplan kunt toepassen.
● Een iets goedkoper alternatief zijn
plafondplaten van akoestisch materiaal dat extra absorberend werkt.
deze kunnen zelfs worden verrijkt
met een bedrukte stof. Je ziet ze
vaak in horecagelegenheden of kantoorgebouwen.
Kom je er zelf niet uit? Volg mijn
bord akoestiek op Pinterest; https://
nl.pinterest.com/huisvanbinnen/akoestiek/. Of loop eens binnen in de winkel
aan de Kerkweg 2! We helpen je graag
op weg en kunnen eventueel een berekening voor je doen wat je nodig hebt
voor een goede en prettige akoestiek.
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Personeel Blosse schenkt waarde kerstpakket aan goede doel

Het Vergeten Kind ontvangt
vette cheque van Blosse
Heerhugowaard - Het personeel van
Blosse heeft een flink bedrag aan Het
Vergeten Kind gedoneerd. De kinderen
van de leerlingenraad van kindcentrum De Vlindertuin overhandigden
namens hen een cheque ter waarde
van € 3.020 aan vertegenwoordiger Jan Broer van Het Vergeten Kind.
Personeelsleden van Blosse doneerden gul de waarde van hun kerstpakket aan dit goede doel.
‘Blosse goede doel’ gekozen door
personeelsleden
Het is een goede traditie bij Blosse om
aan het einde van het jaar alle professionals te bedanken voor hun tomeloze inzet voor de kinderen die aan
onze zorg zijn toevertrouwd. Blosse
biedt de collega’s de mogelijkheid een
keuze te maken uit vijf kerstpakketten
samengesteld met duurzame producten en zo mogelijk ook in deze streek
geproduceerd. Dit jaar kon wederom
ook gekozen worden om de waarde
van het kerstpakket te doneren aan
een goed doel. Alle personeelsleden

zijn in de gelegenheid gesteld om een
goed doel aan te dragen. Vier goede
doelen werden genomineerd en allemaal hadden ze als bestemming – hoe
kan het ook anders – kinderen. Na de
stemming onder alle personeelsleden
is Het Vergeten Kind met de meeste
stemmen gekozen tot ‘Blosse goede
doel 2018’.

digen aan de heer Broer, vrijwilliger bij
Het Vergeten Kind, maar niet nadat
zij hem het hemd van het lijf hadden
gevraagd over de stichting, zijn vrijwilligerswerk, zijn achtergrond en de
kinderen die verzorgd worden door
Het Vergeten Kind. En zo werd het
voor iedereen een leerzame en ontroerende middag.

De Vlindertuin
Bob Bruins, conciërge bij kindcentrum
De Vlindertuin – één van de kindcentra van Blosse - droeg het goede doel
aan. “Mijn schoonmoeder vraagt telkens als zij haar verjaardag viert om
geld. Geld dat zij zelf goed zou kunnen
gebruiken, maar dat zij steevast weggeeft aan dit goede doel. Een mooi
gebaar van dit mooie mens. Het leek
mij dit jaar een goed idee om haar traditie kracht bij te zetten. Daarom heb
ik dit goede doel aangedragen. Wat
fijn om te merken dat mijn collega’s
dit doel ook ondersteunen”.
De leerlingen in de leerlingenraad kregen de eer om de cheque te overhan-

Het Vergeten Kind
In Nederland wonen ruim 100.000
kinderen die opgroeien in gezinnen
met meervoudige problematiek. Bij
55.000 kinderen gaat het zo mis dat
zij niet meer thuis kunnen wonen.
Nederlandse kinderen behoren tot
de gelukkigste kinderen ter wereld
maar helaas geldt dit geluk niet
voor alle kinderen in ons land. Het
Vergeten Kind strijdt daarom voor
een Nederland waarin elk kind zich
écht kind voelt, zich goed ontwikkelt
en volwaardig meedoet in de maatschappij. Voor meer informatie: www.
hetvergetenkind.nl Doneren mag
natuurlijk altijd: bankrekeningnum-

Jan Broer toont trots de cheque waarmee het goede werk voor Het Vergeten Kind mogelijk gemaakt kan worden. Van links naar rechts: Nick Zwemmer, adjunct-directeur De
Vlindertuin, Bob Bruins, conciërge De Vlindertuin, Jan Broer, Het Vergeten Kind, Jeroen
Spanbroek, lid College van Bestuur Blosse

mer is NL83 RABO 0172 4314 84 t.n.v.
Stichting Het Vergeten Kind.
Blosse, één in opvang en onderwijs
Blosse biedt opvang en onderwijs van
baby tot brugklasser. Met ruim 1.000
medewerkers - verdeeld over 27 kindcentra en een servicebureau - richten
wij ons vol overgave op onze kern-

taak: de kinderen het beste uit zichzelf laten halen. Wij begeleiden onze
kinderen naar hun toekomst, hun rol
daarin en hun verantwoordelijkheid
daarvoor. Wij helpen het kind uit te
groeien tot een evenwichtig en volwaardig lid van de maatschappij.

Keuze Horizon valt op voormalig
kindertehuis Antonius
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs heeft
zijn keuze laten vallen op het voormalig kindertehuis Sint Antonius
als locatie voor het aanbieden van
gesloten jeugdzorg. Het college van
Castricum heeft kennis genomen
van deze ontwikkelingen en de raad
er over geïnformeerd. Donderdag
is er voor geïnteresseerde inwoners
een inloopbijeenkomst, van 16:0018:30 uur in Huize Koningsbosch.
Donderdagavond staat het onderwerp
op de agenda van de gemeenteraad.
Op 5 december 2018 is Horizon
Jeugdzorg en Onderwijs definitief
gegund om JeugdzorgPlus in de regio
Noord-Holland-Noord te mogen leveren. Dit is de uitkomst van een aanbestedingsprocedure die de achttien
gemeenten van de regio gezamenlijk hebben uitgevoerd. Sindsdien is
Horizon met man en macht bezig
geweest om twee of meer locaties in
de regio te vinden om per ingangsdatum contract – te weten 4 februari 2019 – te kunnen starten met hun
dienstverlening.

Woensdag 27 februari, aanvang 14.00 uur

Muziekmiddag Zonnebloem
in ‘Heeren van Limmen’
De Zonnebloem Limmen nodigt
haar gasten uit voor een middag
vol muziek en gezelligheid met Jaap
van Saarloos uit Abbekerk. Jaap van
Saarloos is al vele jaren actief in de
muziek in Noord Holland en bekend
als zanger, entertainer en musicalspeler. Hij heeft een liedjesprogramma
samengesteld met “Liedjes van toen
en nu,” nostalgische en vrolijke liedjes, met bekende maar misschien ook
enkele minder bekende melodieën. Elk
liedje vertelt een verhaal of roept een
beeld op; tussendoor vertelt hij een

verhaal of brengt een gedichtje naar
voren van bijvoorbeeld Toon Hermans
of een Westfries versje, afgewisseld
met een persoonlijke vertelling of
een sketch. Hij zingt zijn liedjes met
behulp van begeleidingsbanden en
eigen installatie. Bij al zijn zangactiviteiten heeft hij als uitgangspunt een
blij en positief optreden te verzorgen
om iedereen met een glimlach weer
huiswaarts te laten gaan. Woensdag
27 februari in Heeren van Limmen;
aanvang 14.00 uur. Heeft u vervoer
nodig? Bel Ria Hooijboer 5052235

idee • vormgeving • opmaak • drukwerk • websites

studio

welgraven.nl

Keuze locatie
In Sint Antonius in Bakkum vindt
het Horizon een zeer eerste geschikte locatie in Noord-Holland-Noord:

het is een voormalig kindertehuis,
ruim opgezet en landelijk gelegen.
Castricum beschikt bovendien over
uitstekende OV-voorzieningen.
Horizon zal aan circa dertig kinderen
van 12 tot 18 jaar gesloten jeudgzorg
bieden.
Het college van Castricum is op 17
januari geïnformeerd over de voorgenomen vestiging van Horizon
in Bakkum. Het Castricumse college heeft de vergunningen en het
bestemmingsplan getoetst, de (brand)
veiligheid nader laten bekijken en de
financiële risico’s in kaart gebracht.
Deze informatie heeft het college met
zijn gemeenteraad gedeeld.
Onderwijs
Aan JeugdzorgPlus, een vorm van
gesloten jeugdzorg, is altijd onderwijs
verbonden. De (leerplichtige) jongeren moeten tijdens hun gedwongen
verblijf ook onderwijs ontvangen.
Horizon heeft aan Ronduit gevraagd
het onderwijs te verzorgen. Ronduit

wil derhalve een nevenvestiging binnen de jeugdzorglocatie opstarten.
Aanstaande donderdag moet de
gemeenteraad van Castricum een
formeel besluit nemen inzake de
onderwijsvoorziening. Het college van
Castricum heeft besloten zijn raad
voor te stellen al of niet in te stemmen
met het realiseren van een nevenvestiging voor voortgezet speciaal onderwijs. Ook het Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs MiddenKennemerland moet formeel een verklaring van geen bezwaar tegen een
nevenvestiging afgeven.
Vervolg
Horizon, Ronduit, de samenwerkingsverbanden en de achttien gemeenten
in de regio Noord-Holland-Noord hebben heel hard gezamenlijk gewerkt
om de locatie op tijd gereed te krijgen.
Duidelijk is dat Horizon op 4 februari
aanstaande kan starten met jeugdzorgplus in de regio Noord-HollandNoord.

Katholieke Vrouwengilde Limmen (KVG)
Wie zijn wij. Wij zijn een vereniging met circa 100 leden
in de leeftijd van 50 tot 100 jaar.
Acht keer per jaar organiseren wij leuke, gezellige,
informatieve avonden.
Deze avonden worden gehouden in De Heeren van
Limmen op elke derde woensdag in de maanden
Januari t/m april en september t/m december van 20.00
tot 22.30 uur.
Onze jaarcontributie bedraagt 35 Euro en voor de avonden vragen wij 3,50 euro koffiegeld. Hiervoor krijgt u
twee kopjes koffie/thee met koekje.
Men kan twee keer als introducee op de avonden
komen, alvorens zich wel/of niet als lid op te geven.
Neem is een kijkje op onze website : kvglimmen.wordpress.com
Wilt u meer informatie dan kunt u mail sturen naar
kvglimmen@gmail.com
En kom anders een keer kijken in de Heeren van
Limmen.

Jaarprogramma 2019:
Jan.
Jaarvergadering en kienen
Febr.	Reisverhaal 4 vrienden door Moskou door
Hans Tijsse
Maart	Spreker Hein Dil over zijn bedrijf Dilvis en
groep Cabaret aan de Maat
April	Muziekavond met Kees Kaas/Trouba-boer
Sept.	Lia Vriend over het ontstaan van West
Friesland en Omringdijk
Okt.	Lute Zusters met cabaret en zang
Nov.	Anke de Wolff en Lidy Akkerman met modeshow van antieke kleding
Dec.
Kerstavond met zangroep
Ook organiseren wij vanuit onze vereniging enkele
excursies, een voorjaarsreisje en een fietstocht.
In maart naar ‘het Kremlin’; in april voorjaarsreisje met
humor, spel en lekker eten; in mei Hap- en trapdag; in
oktober bezoek aan de SHIP sluizen.
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