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LOV
Piraten maken het
Sinterklaas lastig in Limmen
Hij komt, die goede Sint met vele,
enthousiaste Pieten op zondag 13
november naar Limmen. Vanaf 14.00
uur zullen de Pieten in de haven van
Limmen aankomen en de kinderen
vermaken met spektakel en muziek.
Hier zal Peter Dekker samen met
burgemeester Mans de Sint binnenhalen en toespreken. Daarna zal de
optocht door het dorp starten, voorafgegaan door de drumband en harmonie, die weer voor vrolijke muziek
en Sinterklaasliedjes zorgen. De Sint
hoopt weer op veel kinderen met
hun ouders!
De route zal zijn: vanaf het Stet,
Achterweg, Dampegheestlaan, Dusseldorperweg, Enterij, Middenweg
(noordelijke richting), Nachtorchis,
Rietorchis, Zonnedauw, Dusseldor-

perweg. Het zou ook extra feestelijk
zijn wanneer de mensen langs deze
route de vlag uithangen ter ere van
de Sint.
In het park de Enterij zal een leuk muziek- en dansspektakel plaatsvinden,
waar alle kinderen van kunnen genieten en ook aan deel kunnen nemen.
Na zijn rondrit zal de Sint met zijn
Pieten om ca. 15.40 uur bij de kerk
aankomen, waar de Sint en zijn Pieten
officieel welkom worden geheten.
De kerk zal om 15.30 uur precies open
gaan. Voor een veilig binnenkomen
van de kinderen wordt er vooral gevraagd elkaar de ruimte te geven bij
het naar binnen gaan. De ouders worden vriendelijk verzocht in de zijbeuken plaats te nemen, zodat ALLEEN
kinderen gaan zitten in de banken

Foto door: Peter van Renen

Afscheid Bakkerij
P. Commandeur
Afscheid nemen
Het was voor Marjon en Pieër Commandeur de laatste week dat hun
bakkerij open was. Zij hebben het samen ongeveer 35 jaar met veel succes
gerund! Menig klant is gestopt langs
de Rijksweg om bij Commandeur te
kopen en ook de laatste dagen kwamen er vele mensen om nog even iets
aan te bieden in de vorm van bloemen

en planten of gewoon een hartverwarmend praatje in de winkel.
Tijdens de lov ledenvergadering zijn
Marjon en Pieër in het zonnetje gezet
voor al die mooie ondernemersjaren
in Limmen en hun betrokkenheid met
de lov winkeliersvereniging. Wij wensen ze een mooie en gelukkige vrije
tijd toe, namens alle leden van de LOV.

van het “Kinderland”. In de kerk zal
dit jaar de sinterklaasmuziek en het
meezingen centraal staan. Een echte
“live pepernoten band” gaat de muziek verzorgen en laat de Pieten swingen. Rond 16.15 uur besluiten Sint en
de Pieten hun bezoek.

voor Limmers, door Limmers

Van de redactie...
Ja, hier ligt de SINTERKLAAS-editie van de LOV-Krant weer voor u. Wij willen iedereen lekkere en gezellige Sinterklaasdagen wensen en u weet: heeft
u ideeën of leuke wetenswaardigheden? Klim achter de computer, i-phone,
i-pad of blackberry en mail ons op: redactie@lovkrant.nl. De volgende krant
komt uit in het weekend van 17 december 2011, dus zet het in uw agenda!

Sinterklaasactie 2011 van de
LOV- winkeliersvereniging
Ook dit jaar is het de LOV weer gelukt om een Sinterklaasactie te organiseren.

Foto door: Nico Snel

De intocht wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage
van de Limmen Ondernemers Vereniging (LOV), SKJL (Kerkeveiling) en de
Ontwikkelings Groep Limmen (OGL).
Mocht u deze intocht ook willen steunen, kunt u een vrijwillige bijdrage
doen achter in de kerk. Ook gegireerde donaties zijn van harte welkom.
Voor informatie: 072 – 5314455
Dit jaar is er wel iets héél speciaals.
Omdat Sinterlaas per boot in Limmen
aankomt, heeft hij zijn spullen extra
veilig opgeborgen. Daarom heeft hij
een speciale schatkist laten bouwen
om zijn verrassing voor Limmen veilig in op te bergen, want hier mag
natuurlijk niets mee gebeuren. De
schatkist past precies op zijn aangepaste Limmer-stoomboot maar de
boot zal hierdoor waarschijnlijk wel
wat dieper in het water liggen. Nu
worden er al langere tijd piraten gezien in Limmen en iedereen houdt zijn
hart vast of dit wel goed zal gaan. Wat
zijn de piraten van plan??? Komt het
zien! Het spektakel op het Stet zal om
14.00 uur beginnen, met de uiteindelijke ontknoping in de Cornelius-kerk.

Dit jaar is er bij elke weektrekking een
hoofdprijs.
Hoofdprijs trekking 21 november;
Een dinerbon voor 4 personen bij
Rootz eten, drinken en koken.
Hoofdprijs trekking 28 november;
Een VIP arrangement wedstrijd van
AZ, beschikbaar gesteld door Unive.
Hoofdprijs trekking 9 december;
Een iPad2, beschikbaar gesteld door
de LOV.
De actie start op 14 november en duurt
tot 6 december 2011. Bij besteding van
€ 5,00 aan boodschappen (AH- € 10,00)
ontvangt u een Sinterklaaslot. De loten
kunt u inleveren bij de deelnemende
winkeliers. Deze zijn herkenbaar aan
het speciale raambiljet.

Naast de eerder genoemde hoofdprijzen zijn er bij de 3 trekkingen, ook
LOV-cadeaubonnen en 10 boeken ‘Het
Dubai Ultimatum’ van Era Richmen te
winnen.
Er zijn 3 trekkingen van elk € 650,00
1 x LOV-bon van € 100,00
2 x LOV-bon van € 50,00
10 x LOV-bon van € 20,00
10 x LOV-bon van € 10,00
10 x Boek ‘Het Dubai Ultimatum’
De winnaars krijgen persoonlijk bericht. De trekkingslijst is te bekijken
op de website; www.lov-limmen.nl
Koop bij de LOV winkeliers, en maak
kans op die prachtige prijzen!!

Djazz 2 imprezz
danst voor de Sint!
Op zondagmiddag 13 november zullen 3 groepen van dansschool Djazz
2 imprezz tijdens de intocht van
Sinterklaas in Limmen, in het park
bij d’Enterij, optreden. De kinderen
van groep 5/6 hebben de afgelopen
weken hard gewerkt en een dans op
het lied “Piet Piraat” ingestudeerd.
Stiekem hopen we natuurlijk dat de
pieten de dans zo leuk vinden dat ze
lekker mee zullen dansen.

...Dat het niet alleen om de
rente gaat is ons nu
wel duidelijk geworden!

De meiden van groep 7/8 zullen minder herkenbaar zijn doordat zij zich
als piraten zullen laten zien met het
lied “Pirates of dance!”. De afsluiter
wordt gedanst door groep 8/1e klas.
Dit is voor iedereen een verrassing.
Zeker is dat zij, net als de andere 2
groepen, gaan knallen! De groepen
zijn er helemaal klaar voor en hopen
de Sint en zijn pieten enorm te kunnen verrassen.

www.rotteveel.org

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org
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Hoofdpijn
Hyperventilatie
Rug- en schouderklachten
Faalangst, vliegangst
Slaapstoornissen

De effectieve behandelmethode
bij stress
Mensendieckpraktijk Limmen, Vuurbaak 9, 1906 BS Limmen, 072–505 5161

www.mensendiecklimmen.nl

! NOOD OPROEP ! V.V. LIMMEN ! NOOD OPROEP !

In onze altijd gezellige kantine bij V.V. Limmen draaien we op
vrijwilligers. Niet zoals bij andere clubs met verplichte bardiensten!
Toch wordt het al moeilijker om de bardiensten en vooral de
keuken rond te krijgen. (nu ziet het er naar uit dat of de keuken
af en toe dicht is of dat we mensen moeten gaan verplichten en dat willen we zo lang mogelijk uitstellen) Ook van de
“vaste” schoonmaakploeg voor 1 x per 6 weken op maandag
avond zijn er wat mensen afgevallen.
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Kom kijken hoe wij spe
voor een rondleiding
072- 532 35 78
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Kantine vrijwilligers gezocht

k i n d e r o p v a n g 0-13

Kits Oonlie is een fris, huiselijk en
kleinschalig kinderdagverblijf en is
sinds 2006 ISO/HKZ gecertiﬁceerd.

eg
Kerkw

| Kits Oonlie heeft meerdere vestigingen in Alkmaar, Limmen en Heiloo | www.kits-oonlie.nl |
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

6 dagen per week geopend

Daarom zoeken we voor dit seizoen nog vrijwilligers. De “diensten” bestaan ui:

LIMMEN
Wanneer het
Ù uitkomt;

• Zondag middag snack van 13.00 tot 17.00 uur (schoonmaak)
• 1 x per 6 weken maandagavond schoonmaken van 19.00 tot
ongv. 21.00 uur (incl. kofﬁe en eventueel een borrel toe)

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

Daarnaast kan je als je dit wilt ingezet worden bij activiteiten.
Geef je op als vrijwilliger je hoeft echt niet elke week te staan
zelfs enkele keren per jaar kan ons al helpen. Meld je alleen of
met meerderen aan bij Ben Hout, Co Pepping of achter de bar
in de kantine. Voor meer informatie: Ben Hout 06 457 41 955 of
Co Pepping 06 513 23 774

! NOOD OPROEP ! V.V. LIMMEN
LIM
IM
MME ! NOOD OPROEP !

GEWICHT OP MAAT
VOOR HET GEWICHT DAT BIJ U PAST!

MAAK TOT EIND 2011 VOORDELIG KENNIS MET NEI BIJ GEWICHT OP MAAT
Tegen inlevering van deze advertentie, kunt u gebruik maken van onderstaande actie.

ACTIE NOVEMBER EN DECEMBER 2011: 10% korting op een
NEI-sessie van ca. 1 ½ uur. U betaalt geen € 75,- maar € 67,50.
INLOOPOCHTEND 24 NOVEMBER 2011: Liever eerst wat meer

De feestdagen komen er weer aan!
WWW.ESPLENDIDA.NL oonheidssa

'

esplendida
lon

sch

Complete reinigingsset voor het gezicht
t.w.v. € 81,- nu voor € 38,- +
cadeaubon gezichtbehandeling(45min)
Speciale decembermaandprijs:
e70,Persoonlijk make-up advies op maat duur: 1 uur
+ productkeuze t.w.v.€ 20,Speciale decembermaandprijs e55,-

+

...een uitgebreid
assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

LIMMEN

Karin Molenaar | Hogeweg 104 | Limmen | Telefoon: 06-50284582

Gewicht
op

Voor al
Ùw wensen;

www.stuifbergen.eu

maat

informatie of kennismaken? Dat kan op de inloopochtend van
donderdag 24 november van 09.00 - 12.00 uur. De koffie staat klaar!
Contactgegevens: Nijverheidsweg 19, 1851 NW Heiloo,
www.gewichtopmaat.nu, info@gewichtopmaat.nu, 06-23550607.
Actie is alleen geldig in november en december 2011 en niet inwisselbaar voor contant geld.

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

UITNODIGING
voor alle ouderen en gasten van De Zonnebloem Limmen
voor een gezellige toneelmiddag met
De Limmer Plankeniers in De BURGERIJ op
vrijdag 18 november aanvang 14.00 uur; zaal open 13.30 uur.
De Hollandse klucht: “Drie is te veel” wordt opgevoerd, een
echte klassieker, die in menige theaters en op t.v. te zien is geweest
met Joop Doderer, als stuntelige butler in de hoofdrol.
Heeft u problemen met vervoer bel mevr. Nel Seignette 5051324

•
•
•
•
•

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

Schoolweg 8 • 1906 AD Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl
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‘BABY VAN DE MAAND’

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

Door loting ZIJN Kris en Suus Admiraal “Baby’s van de maand” geworden. Voor de “Baby
van de maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!!
Deze kan de winnaar op vertoon van deze krant in ontvangst nemen in de winkel aan
de Rijksweg 137 in Limmen.

Kris en Suus Admiraal
– Geboren op 14 september 2011 –

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Laura Meijland, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden
geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.

Zoon en dochter van Erik Admiraal en Marlies de Dood, broertje
en zusje van Maud en Dian

De rub riek Li mmer Kroost
is powered by

Zondag 27 november organiseert Limmen Cultuur
weer het jaarlijkse Sinterklaasspel voor de jeugd:

Sinterklaasspel
in Limmen...
Dit spektakel vindt plaats in de Burgerij, Dusseldorperweg 103 in
Limmen. Aanvang: 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur en rond 15.00
uur zal het spektakel zijn afgelopen.
Het is niet alleen een feestje voor de kinderen..., ouders opa’s en
oma’s zijn ook van harte welkom!
Een spannend sinterklaasspel voor de jeugd van 4 tot 11 jaar.
Traditiegetrouw word dit stuk gespeeld door de toneelverenigingen
Forento en Pancratius uit Castricum.
Deze samenwerking zorgt al jaren voor een kleurrijk geheel aan
spelers,spel, en kleding. Het laatste is te danken aan de echte Greet
Verkleed uit Castricum. De entree is € 3.00 per persoon.

Het toneelstuk dat zij dit jaar zullen spelen heet:

Mijn broer heet:
Sinterklaas
Forento en Pancratius hebben weer
een pietentoneelstuk bedacht. De
spelers zijn dit jaar: Josta Zijlstra,
Wendela Weel, Lara Molenkamp,
Anneke Terra, Marit Wullings, Joop
Niesten en Greet Juffermans. Het is
een dolle boel in het speelgoedmagazijn van de pietjes.
Hilarische gebeurtenissen volgen elkaar op. De pietjes hebben het druk
met het uitzoeken van alle cadeautjes
als er een dame komt vertellen dat zij
haar broer wil bezoeken, en dat is….
Sint Nicolaas. De pietjes begrijpen er
helemaal niets van. Zij proberen er

achter te komen of zij de waarheid
spreekt en vragen de geschiedenisleraar mijnheer Waterloo om raad.
Ook komt er een slonzig type met
een koffer die verdacht veel lijkt op de
koffer van de dame. Zij beweert dat
de koffers verwisselt zijn. Onderhand
is grote piet uit zijn broek gescheurd.
Het is de laatste broek die nog heel is.
Greet Verkleedt moet er aan te pas komen om de broek weer te maken.. Mevrouw Fladder blijkt haar handjes niet
zo thuis te kunnen houden. De pietjes
lossen alles natuurlijk op en zelfs de
broek van grote piet wordt gemaakt.
Alhoewel….

Robin Kleverlaan

Silvan Juriaan Revers

Phoenix Jesper Rommel

– Geboren op 19 september 2011 –

– Geboren op 13 september 2011 –

– Geboren op 23 september 2011 –

Dochter van Ron Kleverlaan
en Lotte van der Eng

Zoon van Jasper Revers en Martine Vreeburg

Zoon van Robin en Marjolijn Ton-Rommel
broertje van Quinten

Naomi Hof

Roos Molenaar

Emma Lemmink

– Geboren op 10 september 2011 –

– Geboren op 10 oktober 2011 –

– Geboren op 23 juni 2011 –

Dochter van Ron en Monique Hof,
zusje van Noah

Dochter van Erwin en Kitty Molenaar

Dochter van Ton en Leonoor Lemmink
zusje van Jesse Lemmink

De trotse eigenaars van Minicamping de Nesse; John en Nathalie Adrichem met hun kindren Max en Ariënne.

Minicamping de Nesse in
Limmen 2x prijs bij
ondernemerscongres Castricum
Op 7 november werd voor de tweede
keer het ondernemerscongres Castricum gehouden. In drie verschillende categorieën (horeca, toerisme
en detailhandel), waren in totaal negen bedrijven geselecteerd door een
vakjury. Dit jaar is vooral gelet op
gastvrijheid bij het nomineren.
Minicamping de Nesse, van John en
Nathalie Adrichem, is door de vakjury
verkozen als meest gastvrije toeristische onderneming van Castricum èn
is ook nog eens beloond met de pu-

blieksprijs!! De minicamping bestaat
alweer 16 jaar, echter veel dorpsgenoten weten niet eens van het bestaan
van deze camping af! Hoogste tijd
dus om u iets meer te vertellen over
de camping.
In 2011 zijn zij de kant ingeslagen van
meer luxe en comfort bij het kamperen. Zij konden uitbreiden naar 30
plaatsen, maar hebben bewust voor
20 plaatsen gekozen. Nu hebben zij
een leuk persoonlijk contact met de
gasten. Als enige camping in deze

omgeving heeft de Nesse alléén toeristische plaatsen, dus geen seizoenplaatsen, geen werklui of woningzoekers, ook nemen zij geen grote
groepen aan. Dat maakt de sfeer op
de camping uniek. Dat zij de juiste
weg zijn ingeslagen, is nu bevestigd
door deze prachtige eervolle prijzen!
Bent u nieuwsgierig naar minicamping de Nesse? Fiets in het voorjaar
gerust een keer langs via het nieuwe
fietstunneltje (N203) of neem een
kijkje op de vernieuwde website
www.denesselimmen.nl
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In deze vlot en filmisch geschreven thriller komen aspecten op het gebied
van macht, politiek, geloof en milieu samen op een manier die iedereen zich
levendig kan voorstellen. Het boek zal velen dan ook tot nadenken stemmen.

CV-installatie en -onderhoud
Dakbedekkingen / dakgoten
Sanitaire installaties
Loodgieterswerkzaamheden

Era Richmen

DE NIEUWE THRILLER-SENSATIE!

HET DUBAI ULTIMATUM

WAT ZOU JIJ DOEN ALS JE DE PRESIDENT
VAN DE VERENIGDE STATEN WAS?

www.erarichmen.com

Dubai

HET

Ultimatum
ERA RICHMEN

Schipperslaan 3, 1906 BG Limmen
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

N
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Komt de Sint bij u thuis?
Haal Burgerij Catering in huis!

S

Bijvoorbeeld:
Cadeaubon Winkeliersvereniging Limmen:

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

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

50 luxe koude of warme hapjes € 45,00
of een

Sinterklaasbuffet:

- Stokbrood met kruidenboter
- Waldorfsalade
- Tonijnsalade
- Aardappelkomkommersalade
- Kipsaté met saus
- Gehaktballetjes met paprikasaus
- Appel van de carre in zoetzuresaus
- Rijst

€ 15,00 p.p.

Veelzijdig in hout

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

www.timmerfabriekmolenaar.nl

Wij wensen iedereen een fijne Sinterklaas!
Dusseldorperweg 103, Limmen • t. 072 505 1519 • m. 06 2074 1511

info@deburgerijlimmen.nl • www.deburgerijlimmen.nl

Nu is er de mogelijkheid om een massage naar wens
cadeau te doen, in een luxe geschenkverpakking met:

D

ss

ageprakt
ijk

Op zoek naar een origineel,
ontspannend December cadeau?

eli

ghtf

u

l

olenaar

Wij leveren dit buffet met borden en bestek.
U kunt dit buffet bestellen vanaf 10 personen.
Uitbreiding van het buffet is natuurlijk altijd mogelijk!

Ma

TIMMERFABRIEK

- Massage naar wens
- Lavendel scrubzout
- Lavendel douchegel 50 ml
- Lavendel kaarsje
De cadeaubon is naar eigen wens in te vullen.

Nieuw:

Feestelijke Champagne Massage
- Champagne body scrub
- Champagne body pakking
- Afsluitend een Champagne massage

Duur: 90 minuten achterzijde benen, rug schouders en nek € 45,Voor massagemogelijkheden en prijzen verwijs ik u naar:

www.massagepraktijkdelightful.nl
Voor het bestellen van de sint/kerst cadeaupakketten mail naar:

info@massagepraktijkdelightful.nll
Massagepraktijk Delightful, Oosterzijweg 6,
1906 AX Limmen, 06 137 60 922
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Signeersessie bij
Slaapkenner Lute

Zaterdag 19 november om 13.30 uur
vindt er een persoonlijke signeersessie plaats van het boek ‘Het Dubai
Ultimatum’.
Het Dubai Ultimatum is het debuut
van Era Richman,dat het pseudoniem

is voor het schrijversduo; Herman
Zandstra en de in Limmen woonachtige Eric Bakker.
Iedereen die het boek wil kopen en
persoonlijk wil laten signeren door
Herman en Eric is van harte welkom
op 19 november bij Slaapkenner Lute.

NEI bij
Gewicht op maat

Eric Bakker, uit Limmen en Herman Zandstra uit Hilversum, hebben samen een thriller geschreven met de titel ‘Het Dubai Ultimatum’.

Eric Bakker en Herman Zandstra schreven
samen de thriller ‘Het Dubai Ultimatum’
Het boek, dat een oplage heeft van
2000 stuks, vindt gretig aftrek. In
de eerste week werden er al meer
dan 250 boeken verkocht en de teller staat nu op bijna 500 exemplaren.
Ook de LOV is geattendeerd op deze
spannende thriller, die op subtiele
wijze, geloof, milieu en macht aan
de kaak stelt. Het boek zal velen dan
ook tot nadenken stemmen.
Als ondernemersvereniging besteden
we graag aandacht aan dit boek, temeer omdat één van de schrijvers in
Limmen woonachtig is.
Het verhaal gaat over een internationaal archeoloog die een ontdekking
doet die de wereld voorgoed zal veranderen. Deze ontdekking gebruikt
hij om de wereldleiders onder druk te
zetten om meer aandacht te besteden
aan het milieu en klimaat. Er ontstaat
een intrigerend steekspel, waarbij iedereen, ten koste van alles, zijn eigen
belangen probeert te beschermen.
De president van de Verenigde Staten, die met een wereldbedreigende
situatie wordt geconfronteerd, komt
daarmee voor een onmogelijk dilemma te staan. Het verhaal, met goed
beschreven complotten, speelt zich af

in 2018, met een terugblik naar de tijd
waarin we nu leven. Ondanks dat het
een fictief verhaal is, zou het zomaar
werkelijkheid kunnen worden en dat
maakt het boek extra interessant. De
dialogen in het boek zijn sterk en nemen je mee in het verhaal. Naarmate
het verhaal vordert, worden de personages en hun rollen steeds duidelijker. De schrijvers hebben het nodige
aan research gedaan en de beschreven locaties zijn naar de werkelijkheid
beschreven.
Op de website www.erarichmen.com
wordt de lezer onder meer getrakteerd op de proloog van het boek. Het
promofilmpje, dat ook op deze site te
vinden is, geeft de sfeer van het boek
uitstekend aan en nodigt uit het boek
te lezen. Het duo schrijft onder het
pseudoniem ‘Era Richmen’, het anagram van hun beide voornamen. Ze
hebben in hun vrije tijd ongeveer 15
maanden aan het schrijven van ‘Het
Dubai Ultimatum’ besteed en zijn
inmiddels begonnen aan hun tweede
boek.
Over samenwerking zijn beide schrijvers reuze enthousiast. Eric Bakker:
‘Bijna wekelijks kwamen we bij elkaar

om de voortgang af te stemmen. We
becommentarieerden elkaars schrijven en in goede harmonie en met veel
gezonde discussies vonden we altijd
overeenstemming over de inhoud.
Het was voor ons beiden een geweldige ervaring. Veel ‘beoordelaars’, die
het manuscript hebben gelezen, vonden dat onze schrijfstijl te vergelijken
is met die van Stieg Larsson. Erg leuk
om te horen, maar wellicht iets te
veel eer. Hoe dan ook, onze teerling is
geworpen en we hopen dat de lezers
heel veel plezier aan ons boek beleven
en gaan nadenken over de thema’s
en situaties die de revue passeren.
Op onze site wordt de mogelijkheid
geboden commentaar te geven en we
zijn vanzelfsprekend erg nieuwsgierig
wat men ervan vindt.’
De schrijvers hebben op 31 oktober
jl. het boek aangeboden aan de heer
Hans Wiegel, die een mooie quote
heeft geschreven voor deze thriller. In
zijn quote, die op de achterkant van
het boek is afgedrukt, kwalificeert hij
het als “Een bijzonder boek. Goed en
spannend geschreven!”. Het boek is
een aanrader en kost € 14,95. Het is te
bestellen op de website van Era Richmen (www.erarichmen.com).

Kom... naar Anastasia en proef de
warmte en sfeer van de winter!
De zomer ligt weer achter ons, de
blaadjes vallen van de bomen. De
winterfeestjes zijn weer in aantocht!
Tijd om het in huis warm, knus en
gezellig te maken.
De Winterfeesten is: gezelligheid met
familie en vrienden, een hapje en een
drankje gevolgd door een etentje of
een luxe diner. Waar doe je inspiratie
op voor de geschikte tafelaankleding
of een origineel cadeau? Nieuwe accessoires kunnen helpen om een feestelijke winterdecoratie neer te zetten.
Om u op weg te helpen organiseert
Anastasia de “kijk en Doe” dagen. In
de woonkeuken van Anastasia zie je
hoe op verschillende manieren en in
diverse kleuren de tafel op een creatieve manier, feestelijk kan worden
aangekleed. Tijdens deze dagen kun
je binnenlopen en is het mogelijk om,
geïnspireerd door de voorbeelden, je
decoratie te maken. Vele attributen
liggen klaar om met je eigen creativiteit en voor iedere portemonnee,
de leukste decoraties voor thuis te

maken of om iemand anders te verrassen.
Dus kom…kijken en doen! De decoraties op je gemak thuis maken? De
onderdelen zijn los te koop. Ben je
op zoek naar een ketting om je feestelijke outfit kompleet te maken? Er
zijn diverse kettingen en een groot
assortiment kralen en onderdelen
waarmee je zelf iets kunt maken of laten maken. Nieuwsgierig geworden?
KOM…naar ANASTASIA.

De knusse kadowinkel voor een creatief kado in feestelijke verpakking,
zoals “kleine en grote” woonaccessoires waarmee uw huis snel is omgetoverd in een sfeervol kerstinterieur.
Wintershopping in romantische sfeer
vanaf 24 november tot en met 23 december: donderdag t/m zaterdag van
11.00-18.00 uur. Kijk en Doe dagen:
Donderdag 8 - 15 december 19.0021.00 uur. Zondag 11 – 18 december
12.00-17.00 uur.

Het bereiken van een gezond gewicht is voor sommige mensen makkelijker dan voor anderen. Als extra
ondersteuning voor deze mensen
waarbij het afvallen moeizamer verloopt, bied ik vanaf half november
de NEI-methode aan.

NEI staat voor Neuro-Emotionele integratie en is een methode die het
beste haalt uit acupunctuur, bio-kinesiologie, neurowetenschappen en
toegepaste psychologie. De methode
is rond 1995 ontwikkeld door de Nederlandse arts Roy Martina. NEI ruimt
emotionele blokkades op die in het
verleden zijn ontstaan en waardoor
u nu in uw gedrag problemen ondervindt. Die problemen uiten zich in lichamelijke of geestelijke klachten en

zorgen ervoor dat u niet volop van uw
leven kunt genieten. Door de emotionele blokkade op te zoeken en weg te
nemen, verdwijnt de klacht, waardoor
het afvallen bijvoorbeeld ineens wel
lukt, het zelfvertrouwen toeneemt,
de relatie met de familie verbetert enzovoort.
Denkt u dat ik met NEI iets voor u kan
betekenen? In november en december laat ik iedereen voordelig kennismaken met NEI. Bij inlevering van de
advertentie elders in deze krant ontvangt u 10% korting op een NEI consult van ca. 1 ½ uur. Contactgegevens:
Gewicht op maat, Karin De Kremer,
06-23550607 of info@gewichtopmaat.nu. Meer informatie op www.
gewichtopmaat.nu.

Geslaagde workshop
Pompoensnijden
LIMMEN - Woensdag 19, 26 en donderdag 27 oktober j.l. was het een
drukte bij de familie Meijland. Dat
waren de dagen dat er een workshop
pompoensnijden gegeven werd.
Het waren zeer geslaagde avonden! Er
kwamen vooral vrouwen en meisjes
op af. Er werden echte meesterstukken van gemaakt. De een had een
spookje, de ander had een mooie uil
en een derde een echte “Halloween”
griezel.
Na afloop gingen de kaarsjes in de
pompoenen aan en de lichten in de
garage uit; zo kwamen alle pronkstukken geweldig uit... De ‘aah’s en

ooh’s’ waren niet van de lucht. Ook is
er nog een kinderfeestje gegeven met
jongens en meiden van 9 en 10 jaar. De
wat moeilijkere sjablonen zijn er even
tussenuit gehaald, maar het was erg
goed gelukt en de kinderen waren allemaal erg enthousiast. “Dit is weer
eens iets anders dan naar een speeltuin of pretpark gaan” zei een van de
kinderen. Al met al een leuk en goed
begin van dit pompoenavontuur.
Hierbij wil ik iedereen bedanken die
bij een van de workshops aanwezig
was. Het waren zeer gezellige en geslaagde avonden! Bij deze dus iedereen bedankt en wellicht tot volgend
jaar!
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Metamorfose Marga’s
Haarmode
Zaterdag 15 oktober rond 16.00 uur verlaat de laatste klant de kapsalon aan de Dusseldorperweg 105.
Enkele minuten later staat een legertje vakmensen klaar om grondig en vakkundig het complete interieur van Marga’s Haarmode te verwijderen. Niet om te slopen want bijna de gehele inventaris is
inmiddels elders alweer in gebruik. Dat is echte recycling. De kapsalon moet echter wel doordraaien.
De klant is koning. Aan de Kerkweg wordt een porta-cabin geplaatst waarin het kappen doorgaat. Aan
de andere kant van het gebouw “Kerckstaete”, waar de kapsalon gevestigd is, staat een container voor
gereedschappen, bouwmaterialen e.d.
Twee weken lang wordt er hard gewerkt door specialisten op elk gebied. Immers de salon moet weer
volledig en op volle toeren draaien op 1 november. Het nieuwe, state-of-the-art interieur is uiterst
vakkundig ontworpen door specialisten op dit gebied. De totale oppervlakte beslaat ong. 83m2, dus
woekeren met de ruimte die je hebt. Daarin is ook opgenomen een toiletpartij, een speciale ruimte
waar haarkleurmiddelen e.d. worden bewaard, voorbereid en klaar gemaakt voor gebruik. Alles voldoet aan de laatste en nieuwe ARBO-wet eisen, alsmede de milieuregels op dit gebied. Het interieur is
volledig ge-airconditioned.
Op zaterdag 29 oktober ga ik eens een kijkje nemen en tref Marga Koot, eigenaresse van de salon
aan in de kleine pantry, emmer heet water op de grond, schoonmaakmiddel bij de hand, glunderend
en trots om alles te laten zien en uiteraard te vertellen over wat er gebeurd is. We gaan samen door
de kapsalon en ook naar de kelder onder het gebouw. Daar is de ruimte voor de medewerksters, 11 in
getal, voor opslag, kleed-, en wasruimte. We gaan terug naar boven, nemen een kopje kofﬁe en raken
in gesprek over hoe het allemaal gegaan is in Marga’s loopbaan.

Hoeveel jaar ben je al werkzaam in de kappersbranche en waar ben je werkzaam geweest voor je een eigen
bedrijf begon?
Om antwoord te geven op deze vraag moet ik toch echt ver terug in de tijd, en dat terwijl ik nog zo jong ben,
ha, ha…. Ik was 12 jaar toen ik begon naast school, op vrijdagmiddag en de zaterdag bij Jan Stuifbergen, daar
heb ik de grondbeginselen van het vak mogen leren. Toen ik 14 jaar was, mocht je in die tijd van school af.
Jan had toen geen plaats voor mij, en zo kwam ik in Castricum bij Cor Boddeke terecht. Cor was geen gemakkelijke baas, streng, maar wel een heel goede leermeester. Bij hem leerde je wat werken is, niet zeuren maar
doorgaan, kerstavond kwam je soms pas om 22.00 uur thuis, en hoorde je om 24.00 uur in de nachtmis te
zitten. En dan te bedenken dat je vanaf ‘s morgens 7.00 uur bezig was geweest. Nou probeer dan je ogen nog
maar open te houden in de kerk. Een jaar later ging ik in Heiloo werken bij Kapsalon van Eikeren aan de Kennemerstraatweg. Ook dat was een leuke tijd, samen met Nel Drenth, waar ik overigens mee naar school ging,
mede daardoor hebben wij veel plezier in ons werk gehad daar. Op mijn 18e jaar wilde Cor Boddeke graag dat
ik weer voor hem zou werken, het salaris werd omhoog geschroefd, en daar zei ik toen geen neen tegen. Tot
mijn 23e jaar was het daar leuk, maar hard werken, ik heb veel ervaring op mogen doen, en zo was ik er aan
toe om zelfstandig verder te gaan.
Wanneer ben je voor jezelf begonnen en op welke locatie?
Op 6 december 1977 werd een slaapkamer in ons pas gebouwde huis aan de Kerkweg geopend als kapsalon,
zonder telefoonaansluiting, toch wisten de mensen mij snel te vinden. Veel klanten uit Castricum zien we nu
nog wekelijks of regelmatig in de zaak, en hebben dus alle veranderingen mee gemaakt.
Juist ook in dat eerste jaar is mijn dochter Wendy geboren. Soms zeg ik nog, wat een merkwaardige timing
eigenlijk toen, maar het was zoals het was en spijt heb ik er nooit van gehad. Anderhalf jaar later, ik was in
verwachting van zoon Nick, is het achterste deel van de garage verbouwd tot kapsalon, daar kwam het eerste
personeelslid werken. Het klantenbestand groeide snel, zodat er een stuk aan de garage werd gebouwd en
de hele ruimte toen kapsalon werd. Daar hebben we zelfs met 5 mensen staan werken en moesten er soms
klanten in de huiskamer onder de droogkap. Inmiddels was ook de jongste dochter Ila geboren, zij is nu bedrijfsleidster en momenteel met zwangerschapsverlof. Wij wensen Ila sterkte de komende tijd en zien haar
graag volgend jaar weer terug! Al met al was dus ook deze ruimte snel te klein geworden.
In welk jaar zette je de grote stap naar dit mooie pand?
Het was 1993 toen er eindelijk winkels in ons dorp bij kwamen, zo ook AH en waar nu de fysiotherapie gevestigd is, was oorspronkelijk bedoeld als kapsalon. Echter toen werd het (supermarkt)pand van Han van der Peet
gesloopt , en daar wilde men twee winkels bouwen. Dit zou eigendom worden, waardoor dit voor mij aantrekkelijker werd. Op 23 mei is daar een prachtige zaak geopend, waar we elke dag nog met veel plezier werken.
Is de centrale ligging een voordeel, gemakkelijk bereikbaar en goed/gratis parkeren?
Ja, de ligging is heel goed, de scholen aan de overkant, veel mensen lopen, ﬁetsen of rijden langs, je kunt bijna
altijd je auto parkeren, ruimte genoeg, alleen met een uitvaart is het wat “lastig”, maar dat gebeurt gelukkig
niet dagelijks en dat begrijpen we ook.
Ben je tevreden over het resultaat van deze grote en ingrijpende metamorfose?
Of ik tevreden ben met deze grote verandering?, daar kan ik kort over zijn, JA, er zijn meerdere veranderingen
geweest, één keer een geheel nieuw interieur, later, na wateroverlast, een andere vloer en tevens wat verandering van kleur. Het kappersvak is een vak waarin je mee gaat met de tijd. Het oude interieur was aan vervanging toe, vooral als je daar elke dag werkt zie je op den duur toch gebreken komen. Je moet dan een keus
maken: of je doet hier en daar weer iets opknappen, of je gaat voor het grote werk. Dat laatste is het geworden
zoals iedereen heeft kunnen merken, en dan bedoel ik ook de “overlast”, gelukkig slechts tijdelijk, op de hoek
van de Kerkweg. Dus JA, we zijn heel blij en tevreden, weten ook dat de juiste keuze is gemaakt.
Is alles volgens planning verlopen of heb je de nodige hoofdbrekens gehad bij de levering en installatie van
de goederen?
Alles is volgens een heel strakke planning gegaan, waar mijn partner Hans verantwoordelijk voor is geweest,
nee hij niet alleen, maar dat straks. Alles is gegaan zoals wij hoopten dat het zou gaan. Natuurlijk vraag je je
wel eens af, willen we niet te veel in een korte tijd, maar geloof me, 8 dagen in een noodsalon werken met af
en toe12 mensen, dat moet echt niet langer duren.
Ik heb schitterende tekeningen gezien met 3D images van het interieur, van welk bureau is het ontwerp?
De schitterende 3D images heeft Lars van Westerop uit Limmen voor ons gemaakt, Lars werkt bij ontwerper
Guy Sarlemijn Design b.v. in Purmerend. Eigenlijk komt hem alle eer toe, zijn werkgever heb ik voor het eerst
gezien toen de salon klaar was. Dat betekent ook dat hij in Lars veel vertrouwen heeft, een compliment dus.
Ben je tevreden over het eindresultaat?
Ja, we zijn bijzonder trots op het resultaat, ik zou iedereen wel willen uitnodigen om gewoon eens binnen te
komen kijken, klant of (nog) geen klant, om de zaak te zien waar we zo trots op zijn, niet alleen ikzelf, maar
ook alle medewerkers zijn blij en trots om in zo’n mooie zaak te kunnen en mogen werken.

Op dinsdag 1 november is de kapsalon weer heropend voor de cliënten. Was toen alles klaar, druk op het
water, alle wastafels, haardrogers e.d. werkten?
Het was maandag 31 oktober, 15.30 uur, toen zag ik het even niet meer zitten. Zo veel mensen om me heen,
interieurbouwers, electriciëns, schilders, afkitters, mensen die de belettering maakten en dan nog een paar
mensen, waaronder ikzelf, die met emmer en sop aan de slag wilden. Dan gaat er veel door je heen, wetende
dat de noodsalon opgehaald zou worden, de afspraken voor 1 november in het boek staan, dan mag je je gelukkig prijzen met een dochter die dan zegt: “Mam, rustig maar, het komt heus wel goed”. En ja hoor, na een
paar uur soppen met hulp van vriendin Els, zaten we om 21.30 uur “uit te zakken” met een glas wijn. Alles was
klaar voor morgen. Zelfs Lars heeft de stofzuigerslang vast moeten houden.
1 November om 08.45 uur, klaar voor de eerste klanten, en jawel, druk op het water, alleen het alarm moest
nog even ingesteld worden, maar voor de ﬁrma Koster geen probleem.
Was het ontwerpbureau ook verantwoordelijk voor de bouwbegeleiding en toezicht?
Keek het toonaangevende merk L’Oréal, wiens producten jullie voeren, ook mee over je schouder bij deze
ingrijpende verbouwing?
Het ontwerpbureau, of eigenlijk zeg ik liever Lars, heeft samen met Hans zorg gedragen voor de algehele begeleiding en toezicht, die twee mannen vulden elkaar goed aan. Het toonaangevende merk L’Oréal, heeft niet
echt over onze schouder meegekeken. Zij hebben zorg gedragen voor de mooie visual die achter in de zaak
tegen de muur is bevestigd, en natuurlijk is ook deze ﬁrma blij, dat een moderne salon met hun producten
werkt. Zij hebben uiteraard ook mee gewerkt aan de Aktie die wij voor de eerste 2 weken voor onze klanten
hebben.
Hoe is de eerste reactie van de klanten? Hebben de medewerksters en jijzelf hun draai snel kunnen vinden
in het nieuwe interieur? Geen kinderziektes ontdekt?
Heel positief en daar doe je het tenslotte voor. Het is voor beiden belangrijk, zowel voor ons, de medewerkers,
als voor de klanten die graag bij ons komen. Voor iedereen is het belangrijk om in een moderne salon te komen, waar vakmanschap hoog in het vaandel staat, gezelligheid heerst, een kopje kofﬁe van de wereldwinkel
wordt geschonken en de medewerkers met plezier hun werk kunnen doen. Alle kapsters zijn heel tevreden, de
ruimte is lichter, ruime werkplekken, klimaatbeheersing, zodat warme en koele lucht afgewisseld worden, je
hoeft er niets voor te doen, en ja alles nieuw, dat is heerlijk. Voor de medewerksters is een mooie keuken waar
zij rustig kunnen eten en kofﬁedrinken, er is een oven, afwasmachine e.d.
Wat is de gemiddelde leeftijd van de medewerksters?
Daar moet even over na gedacht worden, ik moet nu rekenen, 11 mensen in dienst, zelf “natuurlijk” de oudste,
de jongste is 17 jaar, er zijn meiden van 18–20-23-26-30-35-40-42 jaar, dus reken het gemiddelde maar uit. Het
is eigenlijk minder belangrijk, immers ervaring, aanleg-gevoel, vakmanschap en vooral plezier hebben in het
werk, dat is belangrijk. Dat draagt bij aan een positieve uitstraling.
Haarverzorging is een “staand” beroep, kun je dit je hele werkzame leven doen?
In de huidige tijd is door de ARBO vastgesteld dat er op 2 medewerkers een “kappersﬁets” aanwezig moet zijn.
Dit om nek en rug klachten terug te dringen. Dus als je op de goede manier staat of zit, (iets waar ik veel op
let naar de medewerkers toe ) kun je dit vak lang uitoefenen.
Haarverzorging is belangrijk, het geeft bovendien een verzorgde indruk, maar hoe blijf je nu “bij” in dit
vak? Is er regelmatige bijscholing? En ondersteunt je productenleverancier dit ook?
Om bij te blijven in ons mooie vak, gaan de medewerkers regelmatig naar een cursus om nieuwe producten te
leren kennen, ook om b.v. kleurkennis goed onder de knie te krijgen zodat zij dat weer over kunnen brengen op
de anderen. Elk voor- en najaar wordt er een gastkapper uitgenodigd bij ons in de salon. Deze zijn in dienst van
L’Oréal Professioneel, door middel van een P-O budget kunnen wij deze kappers inhuren, alle medewerkers zijn
op deze avond aanwezig en gaan onder leiding van deze professionals aan het werk. Dit zijn vooraanstaande
kappers die je net de kleine extra’s, nieuwe modelijnen, kniptechnieken e.d. aan kunnen geven.
Doen jullie ook mee aan kapperswedstrijden? Zo ja, wel eens in de prijzen gevallen?
Het is al een aantal jaren geleden dat Maartje bij mij in dienst was. Zij is toen bij de Nederlandse kampioenschappen in het kappersvak eerste geworden. Dat is een hele prestatie. Ook leuk om te vertellen is, dat ikzelf
38 (!!) jaar geleden heb meegedaan aan een wedstrijd in Krasnapolsky in Amsterdam. Nou dat was niet mijn
ding, ik scoorde best hoog, maar de spanning die dit meebrengt is het mij niet waard.
In 2009 hebben we meegedaan met de landelijke wedstrijd: Coiffeur Award. Heel leuk om mee te maken, het
kost enorm veel voorbereiding, geld en tijd. Eén keer was leuk, maar als je ziet hoe extreem de kapsels zijn, dan
zeggen wij nee, laat ons maar mooie draagbare kapsels maken waar iemand blij van wordt.
Staat het kappersvak onder druk van regelgeving, milieuwetten, btw verhoging e.d.?
Ons vak heeft net als elke ander bedrijfstak, veel te maken met inderdaad regelgeving, milieuwetten, de ARBO
enz. Ik zeg direct dat regels belangrijk zijn, maar wat jammer is, er blijft soms niet veel tijd over om je vak op
een ontspannen manier uit te oefenen als je weet dat er bij ziekte, ontslag etc., een hele papierwinkel moet
worden ingevuld en waaraan je allemaal moet voldoen. We hopen dat het huidige btw tarief van 6% zo mag
blijven staan.
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Neemt het aantal salons met personeel toe, af of is het stabiel?
Volgens het landelijk informatiebureau hebben met name de kleinere salons het niet altijd gemakkelijk. Of
het echt af of toe neemt is mij niet bekend. Wij hopen dat het onze collega’s in den lande goed gaat.
Is dit in jouw carrière de laatste ingrijpende verbouwing? Is er opvolging voor de toekomst?
Ja, dit is voor mij de laatste keer dat er een ingrijpende verbouwing plaats heeft gevonden. De chauffeur van
GP Groot die de container kwam brengen vroeg: “Ga je nu al weer verbouwen, en is dit de laatste keer”? Zelf
wil ik als mijngezondheid enz., het toe laat, nog een jaar of 4 doorgaan. Dan heb ik de 60 bereikt, en ja een
opvolging zit er zeker in, er zijn medewerkers die de ambitie hebben om deze mooie zaak voort te zetten.
Ik heb ook je professionele en bijgewerkte website: www.margashaarmode.nl gezien. Die ziet er goed uit,
met images van de verbouwing. Beheren jullie de website zelf of een gespecialiseerd bedrijf?
In deze moderne tijd kan je niet meer zonder een goed bijgehouden website. Mensen kunnen daar zoveel
informatie vinden, alle prijzen van behandelingen, de openingstijden, producten, onze medewerkers kun je
vinden op de site, hun leeftijden, maar dat is zoals eerder gezegd minder belangrijk. Wij beheren de site zelf,
wel worden wij met veranderingen geholpen door iemand die dit met veel plezier voor ons wil doen.
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Zoals in het begin werd aangegeven zijn we allemaal heel tevreden. Deze week was een week “om in te lijsten”,
druk, gezellig, kofﬁe met wat lekkers, vanaf 16.00 uur een borrel met een hapje, enthousiaste mensen, mooie
kleuren, goede coupes. Het is een team waar ik enorm trots op ben, een team dat heeft laten zien ook in een
minder luxe “keet “ te kunnen en willen werken. Veel mensen zijn even binnen gekomen om de zaak te bekijken. Ook van hen alleen maar positieve geluiden. Gelukkig maar.
Zijn er nog speciale acties in de maand november, voor St. Nicolaas of voor de Kerstdagen?
De speciale acties gelden voor de eerste twee weken van november, dus als deze krant uit komt denk ik dat de
acties al voorbij zijn. Veel klanten hebben de bon van de kalender nog die ze vorig jaar voor de kerst als cadeau
kregen. Dat zijn heel leuke acties, en dit cadeau komt ook dit jaar terug. Het werd heel goed ontvangen, elke
maand een ander voordeel.
Mijn complimenten voor je durf, doorzettingsvermogen en ondernemersgeest.
Ik hoop dat jullie er met elkaar lang van kunnen genieten om in deze mooie ruimte gezellig en met grote
vakkennis te werken. Heel veel succes en bedankt voor alle informatie die je hebt gegeven.
Een reportage die zich uitstrekte over ruim twee weken. Een resultaat waar Marga’s Haarmode met recht
trots op mag zijn.

Inmiddels zijn we in ons gesprek een week verder en draait de salon op volle toeren.
Ben je tevreden, zijn de medewerksters happy en wat zijn de reacties van de bezoekers?

Kees G. Kroone

Vanaf 1 december zijn wij ook op
maandagmiddag open!
En vanaf heden zijn wij ook op
donderdag tot 21.00 uur geopend

Limmen - Dusseldorpeweg 105 - 072-5052456
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Sinterklaas ontmoeten
•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl
DIERVOEDERS

ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
VOOR DE BUITENVOGELS
1 K G € 1 ,9 0
VOGELZAAD
5KG € 5 ,5 0
VOGELVOEDERPAKKET € 7 ,5 0
VOEDERSCHAAL
€ 7 ,9 5
Weer op voorraad

WINT ERWORT EL EN

2 0 K G € 6 ,0 0

Kleur deze plaat of
schrijf een mooie rijm.
Deelname tot 10 jaar.
Inleveren bij: Gall&Gall of Bakker Bakker.
Uiterste inleverdatum 25 november!
10 leukste inleveringen krijgen een persoonlijke
ontmoeting met Sinterklaas op 30 november
van 14.30 - 16.00 uur in de Vredeburg

Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00-18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur / vrijdagavond open tot 20.00 uur
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Achterweg 15
1906 AG Limmen
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl
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RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-17-51
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Opbrengst van de
brandwondencollecte
Bij deze bedanken wij alle inwoners
van Limmen voor uw gift aan de
brandwondencollecte. Zonder uw
gift zou de brandwondenstichting
niet bestaan.

brandwonden er heel anders uitzien.
Nogmaals hartelijk bedankt, hopelijk mogen wij volgend jaar weer op
uw steun rekenen.

De collecte heeft dit jaar in Limmen
2603,04 euro opgebracht. Dit door de
inzet van vele trouwe collectanten,
die door weer en wind op pad gingen
om bij u aan te bellen. Zonder de hulp
van deze collectanten en zonder uw
gift, zou het leven van mensen met

Confusion Wines pakt groots uit 26 november

Wijnen, tapas, pasta en
mooie kunst
LIMMEN – De meest gezelligste periode van het jaar vol sfeervolle tradities staat er weer aan te komen.
5 december, de Kerstdagen en Oud
& Nieuw zijn aanstaande. Maar we
hebben het natuurlijk ook over wat
inmiddels een oer Limmense traditie
aan het worden is – de Confusion
Wines wijnproeverijen van Monique
Meegdes in Vredeburg te Limmen.
Zaterdagavond 26 november zal De
Vredeburg in Limmen worden omgetoverd tot een sfeervolle wijnsalon
mat allure. Monique zal deze avond
ruim 60 wijnen open hebben staan
om geproefd te laten worden in een
gezellige ongedwongen sfeer. De
wijnen komen natuurlijk weer uit de
meest populaire wijnlanden in Europa

zoals Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal
en Duitsland. Maar ook de bekende
overzeese wijnlanden Nieuw Zeeland,
Chili, Argentinië, Zuid Afrika en Californie zijn van de partij zijn. Er zullen deze avond ook weer veel nieuwe
wijnen uit het assortiment van Confusion Wines worden gepresenteerd
en Monique heeft natuurlijk ook weer
mooie wijnaanbiedingen met altijd
nuttige kortingen. Altijd welkom zo
voor de feestdagen.
Het blijft ook deze 7de Confusion Wines avond niet bij wijnproeven alleen.
Tapas Ricas uit Heiloo gaat u culinair
verrassen met Spaanse tapas specialiteiten. Ylenia en Remco Borsato - familie van die andere Borsato - van de
Italiaanse Kok ook uit Heiloo brengt

de (h)eerlijke Italiaanse keuken naar
De Vredeburg deze avond. Kunstenares Wilma Hoebee uit Alkmaar zal de
Confusion Wines proeftafels en Vredeburg opsieren met een expositie
van haar prachtige bronzen beelden.
Voor slechts € 9,00 p.p. bent u een
gezellige avond uit met mooie wijnen,
heerlijke gerechtjes en schitterende
kunst. Deze inloop wijnproefavond
van Confusion Wines in De Vredeburg
begint om 20.00 uur en zal rond de
klok van 23.30 uur eindigen.
Reserveren voor deze unieke wijnavond is nog steeds mogelijk. Dit kan
door u aan te melden bij voorkeur via
info@confusionwines.nl of anders
kunt u ook bellen naar 06 475 60 721.

DICX motortraining in de Franse
Vogezen een groot succes
In het 3e weekend van september
was al weer de 3e maal op rij, dat door
DICX motorrijschool een verhoogde
motor-rijvaardigheidstraining in het
buitenland werd georganiseerd. Dit
jaar ging de 4 daagse bochtentraining naar de Franse Vogezen, evenals vorig jaar. Dit op verzoek van een
aantal deelnemers van vorig jaar die
de trip graag nog een keer geprolongeerd wilden zien.
In de Vogezen is de groep van ca. 30
enthousiaste motorrijders onder begeleiding van motorrij-instructeur
Dick Sassen een paar dagen bezig
geweest om hun bochtentechniek te
verbeteren. Om iedereen voldoende
te kunnen coachen was de groep
in drieën gesplitst en stond iedere
groep onder leiding van een ervaren
motorrij-instructeur, geregeld door
DICX motorrijschool, die hulp en uitleg kon bieden bij het rijden van de
juiste lijnen in het bochtige en bosrijke parcours. Hiervoor waren door Dick
Sassen een paar prachtige routes van
ca 200 km uitgezet. Als verblijfplaats
was een gezellige motorherberg geboekt, in een prachtig bosrijke omge-

ving, waar iedereen na de rit onder het
genot van een natje en een droogje na
kon praten over de rit en zijn ervaringen. Ondanks het wat tegenvallende
weer van het afgelopen weer waren de
meningen van de deelnemers zeer positief over de organisatie, de routes en
de verblijfplaats en waren velen voornemens om volgens jaar weer deel te
nemen.
Voor volgend jaar, 2012, heeft DICX
motorrijschool zelfs 2 maal een 4
daagse motorreis gepland staan, namelijk DICX voorjaarstraining naar
het Duitse Sauerland, van 21 t/m 24
april, waar de deelnemende motorrijders na de winterse periode weer
de draad op kunnen pikken en kun-

nen genieten van het fraaie en bochtige heuvellandschap. Hiervoor is
inmiddels een zeer gezellig Gasthof
geboekt, waar na de dagelijks ritten
weer nagepraat kan worden. Ook hier
zullen weer verschillende motorrij-instructeurs de groepen voorrijden. De
2e rit, inmiddels traditie getrouw in
het weekend na de Limmer kermis, 15
t/m 18 september 2012, gaat op verzoek van de deelnemers van dit jaar,
weer naar de Franse Vogezen, waar we
weer andere routes zullen gaan rijden.
Op beide reizen / trainingen is plaats
voor maximaal 40 personen. Als je
mee wil op één of beide trips kan je
je via de mail aanmelden op info@
dicxrijschool.nl ook voor eventuele
vragen kun je hier terecht.

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

• Via de afdeling wordt u in contact
gebracht met een vrijwilliger.
(contactvrouw ziekenbezoek mevr.
J.de Ruiter-Hes tel. 5051861 en/of
Mevr. N.Velseboer, tel. 5051979)
• Als het klikt kunt u afspraken maken over de regelmaat van bezoek.
Er wordt daarbij rekening gehouden
met uw wensen en met de beschikbare tijd van de vrijwilliger.
• het bezoekwerk kost niets
• de zonnebloem vrijwilliger komt
niet voor huishoudelijke klusjes of
om boodschappen te doen.
• u kunt ook mee met de evenementen en activiteiten van de zonnebloem.
Belangrijk om te weten
u hoeft geen ondersteunend lid van
de zonnebloem te zijn om voor regelmatig bezoek of andere activiteiten in
aanmerking te komen. Andersom zijn
aan het ondersteunend lidmaatschap
ook geen rechten verbonden, het geeft
u geen vanzelfsprekend recht op deelname aan zonnebloemaktiviteiten.
Zonnebloem afd. Limmen
Voorzitter dhr. C.Smit tel. 06-52663545
Secretariaat mevr. A.Mooij tel.5052097

Nieuwe cursus EHBO in
Limmen start in januari
De laatste tijd zijn op de radio regelmatig spotjes te horen die oproepen een reanimatiecursus te
volgen. Vooral voor onze regio is dit
een heel goed idee, want overal in
de gemeente Castricum zijn AED’s
geplaatst, die de overlevingskansen
van iemand met een hartinfarct duidelijk vergroten. Tenminste als een
hulpverlener in staat is om de AED op
de juiste manier te bedienen en ook
weet hoe gereanimeerd moet worden, want dit moet een hulpverlener
nog altijd zelf doen!
Het leren reanimeren en het bedienen van een AED is een van de onderdelen van de nieuwe cursus EHBO,
die het Nederlandse Rode Kruis begin
volgend jaar in Limmen opstart. Maar
deze cursus is veel uitgebreider: het
hele basispakket van de Eerste Hulp
komt aan bod, kleine ongevallen wor-

den behandeld en u leert hoe u verbanden aan moet leggen. Na het volgen van de cursus weet u hoe u moet
handelen in ongevalsituaties en bij
veel voorkomende verwondingen en
letsels. Allemaal nuttige handelingen
die ervoor zorgen, dat u weet wat u
moet doen als in uw naaste omgeving
een ongeluk gebeurt. De cursus leidt
op voor het landelijk erkende Oranje
Kruis diploma.
Bij voldoende belangstelling start
de nieuwe cursus (12 lesavonden) op
woensdagavond 11 januari in de brandweerkazerne in Limmen. De kosten
bedragen € 144,- inclusief examen.
Informeer bij uw zorgverzekeraar of
de cursus eventueel vergoed wordt!
Voor inlichtingen en aanmelding kunt
u contact opnemen met mevr. H.
v.d. Linden, tel. 072 505 1929, e-mail:
heleenvanderlinden@quicknet.nl of
A. Korving, tel. 072 505 3045
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Spel als Taal
Wat betekent “Spel als Taal”?
Er staat op de brochure: Praktijk voor speltherapie. Is dat dan een spel met kinderen, of het
spellen van de taal, dat wat kinderen op de basisschool leren? Het blijkt iets heel anders
te zijn. De hoogste tijd om de redactie en de lezers van de LOV krant te laten informeren
omtrent deze methode. Op een zonnige maandagmorgen in september op een terras bij
een gezellige woning in Heiloo, kopje kofﬁe en verse appeltaart. Op de achtergrond hoor ik
een vogel ﬂuiten die ik niet kan thuisbrengen, dus rondkijken… en wat blijkt, een “fake”
vogeltje van kunststof met een bewegingsmelder. Zodra er iets beweegt ﬂuit het vogeltje.
Inderdaad een vreemde vogel in de bosschages.
Een interessant gesprek met Jolanda Kaandorp, een jonge vrouw die “Spel als Taal” dagelijks
in de praktijk brengt. Jolanda heeft een eigen website: www.spelalstaal.nl
Vanzelfsprekend een ﬂink aantal vragen die duidelijkheid kunnen geven en waar ouders van
jonge kinderen, mensen werkzaam in het onderwijs of de medische sector wellicht iets in
kunnen herkennen.
Kun je beknopt omschrijven wat “Spel als Taal”
in houdt?
Spel als Taal is een praktijk voor speltherapie
waar door middel van spel hulp wordt geboden
aan kinderen en hun ouders. Kinderen verwerken
in hun spel hun ervaringen en dat wat hen bezighoudt. Zowel leuke als vervelende dingen spelen
zij uit in hun spel om het zo een plekje te kunnen
geven. Wanneer een kind problemen heeft is dit
vaak in zijn spel te zien. Soms heeft een kind een
beetje hulp nodig om iets een plekje te geven. Het
kan dan wekelijks komen spelen in een speciaal
ingerichte ruimte, de spelkamer, en met behulp
van een speltherapeute zijn ervaringen uitspelen,
ordenen en verwerken. Het uiteindelijke doel van
deze speltherapie is dat de problemen verdwijnen
of weer hanteerbaar worden voor het gezin.
Voor wie is dit bedoeld? En wat zijn de symptomen dat een kind behandeld dient te worden?
Speltherapie is een geschikte behandelingsvorm
voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 12
jaar. Soms zit een kind niet lekker in zijn vel en
merk je dat er sprake is van stemmingsveranderingen, gedragsmoeilijkheden of problemen in
sociale contacten. Het kind kan bijvoorbeeld boos
zijn, verdrietig of angstig. Hij/zij kan heel onzeker zijn en zich terugtrekken of juist drukker zijn
dan normaal en vaker ruzie zoeken. Er kan ook
sprake zijn van lichamelijke kwalen als buikpijn
en hoofdpijn of slaap- en eetproblemen.
Ook als gevolg van een ernstige gebeurtenis of
een vervelende ervaring kan een kind gehinderd
worden in zijn/ haar dagelijkse functioneren.
Bijvoorbeeld na het verlies van een dierbare, een
echtscheiding, ziekenhuisopname, mishandeling, gepest worden of door getuige te zijn van
een ramp.
Hoe lang duurt een gemiddelde behandeling?
Dit verschilt natuurlijk erg per kind en hangt af
van de problematiek waarvan sprake is bij de
aanmelding. Na de intake met de ouders vinden
er eerst 2 of 3 spelobservaties plaats. Deze zijn bedoeld voor een wederzijdse kennismaking tussen
het kind en de speltherapeut om meer zicht op de
problematiek te krijgen en om te kijken waar de
behandeling op gericht kan worden. Als na deze
observaties blijkt dat speltherapie hulp kan bieden wordt gestart met de wekelijkse spelsessies.
Over het algemeen wordt gezegd dat zo’n 20 á 30
sessies gemiddeld is, maar zoals ik al zei hangt
dit van veel factoren af en kan een kind ook al na
10 sessies klaar zijn.
Worden er meerdere kinderen gelijktijdig in een
spel betrokken?
Nee, in principe is er maar één kind per sessie in
de spelkamer aanwezig. De band tussen het kind
en de therapeut vormt de basis van het therapeutisch proces. Het is heel erg belangrijk dat het
kind zich veilig en vertrouwd voelt om zijn eigen
emoties en belevingen uit te kunnen spelen. Wanneer er andere kinderen in de spelkamer aanwezig
zijn bestaat de kans dat een kind zich in het spel
van een ander mengt en dus niet zijn/ haar eigen
spel uitspeelt. Daarnaast is het heel belangrijk
dat de speltherapeut het kind volgt in dat wat
het doet en bij meerdere kinderen tegelijk is dit
erg lastig.
Geeft een kind op een bepaald moment signalen
dat het de goede kant opgaat?
Tijdens de therapie speelt een kind bepaalde the-

ma’s uit die voor hem/ haar belangrijk zijn. Na
verloop van tijd kan er een verandering zichtbaar
zijn in de manier waarop deze thema’s worden
uitgespeeld of komen ze steeds minder naar voren. Dit kan een teken zijn dat het de goede kant
op gaat. Een kind kan ook zelf aangeven dat het
steeds beter gaat. Soms kan de motivatie om
naar de spelkamer te komen wat verminderen
wanneer kinderen zelf het gevoel hebben dat ze
wel ‘klaar’ zijn. In overleg met het kind zelf, de
ouders/ verzorgers en eventueel de school kan
dan bekeken worden of de therapie kan worden
beëindigd.
Begrijpt het kind wat er met hem/haar aan de
hand is? Begrijpt het dat jij er bent om te helpen?
Voordat ik het kind voor het eerst zie, heb ik
een intakegesprek met de ouders/ verzorgers.
Daarin leg ik uit dat zij hun kind natuurlijk
moeten vertellen waarom het naar de spelkamer zal gaan. Zij kunnen hierbij verwijzen naar
bepaalde problemen als slaapproblemen, pijnklachten, stemmingsveranderingen, etc. waar
vast al vaker over gesproken is thuis. De kinderpagina op mijn website kan hierbij helpen.
Wanneer het kind voor het eerst in de spelkamer komt is dat voor hem/ haar vaak heel erg
spannend. Ik vertel dan wel iets over de spelkamer en speltherapie, maar houdt dit zo kort
mogelijk. Als later besloten wordt om met de
therapie te starten kom ik er nog even kort op
terug, maar vaak weten kinderen het wel.
Begrijpen de ouders dat hun kind begeleiding in
deze vorm nodig heeft?
Ouders/ verzorgers maken zich vaak al een tijdje zorgen voordat zij op zoek gaan naar hulp.
Voordat zij bij mij terechtkomen hebben ze vaak
eerst de website al bekeken. Tijdens de intake leg
ik de werkwijze van de therapie nog eens uit en
beantwoord ik eventuele vragen. Wanneer zij er
een goed gevoel over hebben, worden de spelobservaties gepland. Het is erg belangrijk dat ook
zij gemotiveerd zijn, want een goede samenwerking met de ouders/ verzorgers van het kind
is van groot belang voor een goed verloop van
de therapie. Er zal regelmatig een oudergesprek
plaatsvinden waarin de voortgang van de therapie van het kind besproken wordt. Ook wordt
er gekeken naar de mogelijkheden die ouders/
verzorgers thuis hebben om met de problematiek
om te gaan.
Worden kinderen door huisartsen doorverwezen
naar deze methode?
De huisarts kan ouders inderdaad het advies geven om op zoek te gaan naar een speltherapeute.
Toch zie ik vaker dat intern begeleiders op school
degenen zijn die ouders aanraden mijn website
eens te bekijken.
Hoe kijkt het onderwijs hier tegen aan? Zij zullen waarschijnlijk de symptomen eerder herkennen dan de ouders of zie ik dat niet juist?
Dat hangt een beetje af van de problematiek bij
aanmelding. Het kan ook zijn dat een kind zich
op school voorbeeldig gedraagt terwijl thuis, in
de veilige omgeving, alle remmen los gaan. Vaak
zie je echter dat er zowel thuis als op school zorgen over een kind zijn en dat er al verschillende
gesprekken tussen de ouders/ verzorgers en leerkrachten gevoerd zijn. Soms is het kind al in het
zorgteam van de school besproken of zijn er ge-

Jolanda met haar handpop.

sprekken gevoerd met de interne begeleider. Deze
kan ouders het advies geven hulp van buitenaf in
te schakelen en bijvoorbeeld eens te informeren
naar speltherapie. In overleg met de ouders en
het kind kan ik een gesprek plannen met de leerkrachten. Deze staan hier zelf vaak voor open en
zijn blij dat er hulp aan het kind geboden wordt.
Het is voor hen goed om te weten of zij in de klas
ook iets kunnen doen wat het kind kan helpen.
Er zijn uiteraard kosten aan de behandeling
verbonden. Kun je een indicatie geven van de
kosten?
De totale kosten hangen natuurlijk af van het
aantal sessies dat nodig is. Per spelsessie, - observatie en oudergesprek wordt € 50,00 gerekend.
De spelsessies en –observaties duren 50 minuten.
Een oudergesprek duurt ongeveer een uur.
Worden deze kosten vergoed door de zorgverzekeraar?
Zorgverzekeraars lijken steeds minder te vergoeden en steeds hogere eisen te stellen aan
therapeuten. Ik ben bezig om aan deze eisen te
voldoen, maar hier gaat veel tijd overheen. Ik
adviseer ouders altijd om zelf te informeren bij
hun zorgverzekeraar. Sommige kinderen komen
in aanmerking voor een Persoons Gebonden Budget. Het is zeker de moeite waard om hier bij een
regionaal zorgkantoor naar te informeren.
In Limmen is je ruimte binnen de Sint Maartenschool “opgeslokt” door de toekomstige vestiging van de bibliotheek. Heb je alternatieven
kunnen vinden?
Nog niet. Het is erg moeilijk een geschikte en betaalbare ruimte te vinden. Op dit moment is mijn
spelkamer gevestigd in een woonhuis in Akersloot dat te koop staat. Ik hoop dus dat ik snel
een andere ruimte van 25m2 of meer vindt, want
als er kopers voor de woning komen heb ik niets

meer. Dus als er lezers zijn die denken een ruimte
voor mij te hebben mogen ze zeker contact met
mij opnemen!
Wat is je opleiding en hoe ben je tot deze keuze
gekomen?
Ik heb eerst de opleiding sociaal pedagogische
hulpverlening gevolgd. Een paar jaar later kwam
ik tijdens mijn werk een meisje tegen dat buiten
haar familie om tegen niemand praatte. Ik ben
vervolgens op internet gaan zoeken wat de reden
hiervoor kon zijn en las toen over de angststoornis “selectief mutisme”. Als behandelmethode
hiervoor werd speltherapie geadviseerd. Ik kende
deze therapievorm nog niet, maar toen ik erover
ging lezen sprak het mij zo aan dat ik besloot de
opleiding te gaan volgen.
Hoe kunnen ouders met jou in contact komen
voor een gesprek over hun kind?
Mensen die vragen hebben of een afspraak willen
maken voor een kennismakingsgesprek kunnen
vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik ben op
werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en
18.00 uur. Ook kunnen zij een mailtje sturen naar
info@spelalstaal.nl.
Een bijzonder interessant gesprek, ik ben veel
wijzer geworden. Het is onvoorstelbaar moeilijk je te verplaatsen in de gedachten wereld
en de gevoelens van jonge, vooral kwetsbare
kinderen. Daarom heb ik zoveel respect voor
al die mensen die dagelijkse zorg hebben voor
deze groepen in de samenleving. Het bepaalt
hun verdere succes in het leven.
Ik hoop dat ouders die hun kind herkennen in
dit verhaal op het juiste spoor worden gezet.
Succes bij het vinden van de juiste huisvesting in Limmen.
Kees G. Kroone
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Univé en ViVa!
slaan handen inéén

Kabouters gaan
de jungle in

Op 1 november jl. hebben Lucien van
Ruth namens SenZ, de ledenservice
van ViVa! Zorggroep, en Richard
Bloedjes namens Univé de handen
ineengeslagen door hun handtekening te zetten onder een collectieve
overeenkomst.

In navolging van de veranderingen
op landelijk gebied heeft ook Scouting Limmen ervoor gekozen een
nieuw thema in te voeren voor de
speltak kabouters, meiden van 7 t/m
11 jaar. Het omzetten is in volle gang.

ren, met iedere week een verhaal. Het
lokaal begint ook steeds meer op een
oerwoud te lijken.” Voor de kinderen
betekent het bovendien een nieuw
openings- en sluitritueel, nieuwe activiteitengebieden om te ontdekken
en veel leuke spelletjes.

De avonturen van Shanti, Mowgli en
alle dieren uit het verhaal van Jungle
Boek vormen de basis voor het nieuwe thema voor de meiden. De jongensgroepen van die leeftijd (welpen)
spelen al jaren in dit thema. Scouting
Nederland wil graag blijven vernieuwen en heeft voor de kabouters nu
deze opzet bedacht. Je kunt vanaf nu
dus ook spreken van ‘meisjeswelpen’.

Om de (ex-)kabouters officieel in te
wijden in het nieuwe thema worden
zij op 14 november allemaal feestelijk
‘geïnstalleerd’, zoals we dat bij scouting noemen. Op hun scoutingblouse
komt dan het welpeninsigne. Vanaf
dan kunnen ze zich elke week échte
junglebewoners voelen.

De meiden nemen niet simpelweg de
jongensprogramma’s over, er is een
grote verzameling materiaal uitgegeven, waarmee het hele welpenthema
in een nieuw jasje kan worden gestoken. De leiding is al enthousiast
begonnen. “We kijken tijdens de opkomst in de wereld van de jungledie-

De opkomst voor meiden die in groep
4 of 5 zitten is op maandagavond van
18.45 tot 20.00 uur. Zit je in groep 6
of 7? Dan ben je welkom op dinsdagavond van 18.45 tot 20.15 uur. Iedereen
kan vrijblijvend een paar keer meedoen om te kijken of scouting iets
voor je is. Kijk voor meer informatie
op www.scoutinglimmen.nl.

Hierdoor profiteren SenZleden van
maar liefst 7% korting op de basisverzekering Zorg Geregeld. Leden van
SenZ die hun zorgverzekering al bij
Univé hebben lopen, kunnen nu al gebruik maken van deze korting. Meld u
snel aan voor dit aantrekkelijke collectief en maak kans op een weekend
weg naar Texel!

Maerelaan 6 in Heemskerk en aan
De Drie Linden 1 in Limmen.
Wij regelen het graag voor u!
Wilt u zich aanmelden voor het SenZcollectief of overstappen naar Univé?
Neem dan contact op via het telefoonnummer (072) 502 45 00. Wij regelen dit graag voor u! Overstappen
kan tot en met 31 december 2011. Uiteraard bent u ook van harte welkom
in de regionale Univé winkels. De adviseurs staan voor u klaar. Of kijk voor
meer informatie op www.unive.nl/
senz.

Heerlijk genieten op het eiland Texel
Wilt u er ook even heerlijk tussenuit
en genieten op één van de Waddeneilanden? Dat kan!
Wie nu overstapt, maakt kans op een
weekend weg voor het gezin bij vakantiecentrum Dennenoord op Texel.
Deze prijs wordt u aangeboden door
Univé Noord-Kennemerland. Zowel
huidige als nieuwe Univé-klanten die
zich aanmelden voor het SenZcollectief, maken kans op deze fantastische
prijs.

De voordelen van Univé
Univé is een verzekeraar zonder
winstoogmerk. Een goede reden dus
voor SenZ om deze nieuwe samenwerking aan te gaan. Maar er is meer!
Ook de regionale betrokkenheid en
aanwezigheid van Univé heeft SenZ
doen besluiten deze collectieve overeenkomst aan te gaan. Zo is Univé
met haar regionale winkels altijd bij
u in de buurt. U vindt Univé aan de

Voortvarende start
2Todrive bij DICX rijschool
Het per 1 november gestarte project
2To drive, waarbij vanaf 16,5 jarige
leeftijd gestart mag worden met autorijlessen, kent een voorvarende
start bij DICX autorijschool. Een
aantal zeer gemotiveerde 16,5 en 17
jarigen heeft zich aangemeld en is
inmiddels met zijn of haar auto-rijopleiding begonnen.
Het leuke van deze groep is volgens
Dick Sassen, eigenaar van DICX auto& motorrijschool, dat ze allen zeer
gemotiveerd zijn en dat is voor ons
natuurlijk altijd heel erg leuk om les
aan te geven. Ook pikken ze de lesstof goed op, dus hebben wij er alle
vertrouwen op dat ze goede automoblisten worden. Wel is het zo, dat
als de 16,5 jarigen examen gaan doen,

dit mag vanaf hun 17e verjaardag en
hun rijbewijs halen, dat ze tot hun 18e
verjaardag alleen onder begeleiding
mogen rijden. Deze begeleider met
echter wel in het bezit zijn van een
begeleiderspas en om in het bezit te
komen van deze begeleiderspas, moet
wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Eén van deze voorwaarden is dat de begeleider minimaal 5
jaar in het bezit moet zijn van een autorijbewijs. Wie meer wil weten over
de voorwaarden om mee te mogen
doen aan het project 2Todrive, wat 5
jaar gaat duren, kan dit lezen op de
website www.2todrive.nl
Tevens biedt DICX autorijschool voor
de jongelui die nu of binnenkort willen beginnen met hun rijopleiding

een lespakket aan in de vorm van een
“Instappakket”. Dit lespakket van
20 uur autorijles en examen kost
slechts € 995,- en is een ideale en
voordelige manier om te beginnen
met de auto-rijopleiding.
Er zijn op dit moment nog enige
plaatsen beschikbaar, dus wie nu
wil beginnen met zijn of haar autorijopleiding, kan zich aanmelden op
de website van DICX auto- & motorrijschool, op www.dicxrijschool.nl.
Voor meer info kan je mailen naar
ino@dicxrijschool.nl, of GRATIS bellen naar 0800- 525 1234. De rij-instructeurs Dick Sassen, Bart Lieferink
en Els Melker, staan voor je klaar op
je vlot en veilg op (de) weg te helpen.

Groepen 7 basisschool Sint Maarten
op televisie bij z@pp KIDS TOP 20
Dinsdag 25 oktober waren de groepen 7 net met hun lessen gestart
toen zij ‘overvallen’ werden door
Monique Smit met een cameraploeg.
Het bleek dat er 2 leerlingen, Kim en
Cheryl uit 7a, een brief naar de z@
pp Kids Top 20 hadden gestuurd met
de vraag of basisschool Sint Maarten
eens bij de tv-opnamen aanwezig
mocht zijn.
Hun aanvraag viel op tussen de vele
brieven die ze wekelijks ontvangen.
Zo kon het dus gebeuren dat Monique Smit deze groepen 7 uitnodigde
voor de opnamen van dit kinder-popmuziek-programma van die dag. De
boeken en schriften werden snel opgeruimd en de kids gingen vlug naar
de plek voor de opname. Het werd een
zeer gezellige ochtend waarbij heel
veel werd gedanst en gesprongen. Een
aantal kinderen mochten iets vertellen over Halloween. Ook kwamen er
artiesten langs, Wolter Kroes met
Pearl Josephzoon en Supr Kate. Eerst
moesten ze vragen van Monique en
een aantal kinderen beantwoorden,

hierna traden zij op. Het was een zeer
gezellig en leerzame ochtend voor de
groepen 7 want ze weten nu ook hoe
de opnames worden gedaan voor zo’n
programma.
De uitzending is al geweest maar is
nog altijd terug te zien via de site Uit-

zending gemist, http://beta.uitzendinggemist.nl/aflevering/1114724,de
uitzenddatum was 29-10-2011. De
Sint Maartenschool wil hierbij ook de
firma’s GP Groot en Wempe Transport
bedanken voor hun medewerking aan
dit gebeuren.

Pax Christischool in
uitzending kids top 20
Dinsdag 25 oktober mochten de
groepen 8 en 7 van basisschool Pax
Christi de opnamen bijwonen van
de kids top 20, gepresenteerd door
Monique Smit. Het was een enorm
leuke ervaring voor de kinderen om
zo’n opname eens bij te wonen.

te zien op tv3. Op zaterdag om 8.15
uur en op zondag om 15.00 uur bij de
kids top 20.

De studio was dit keer gehuisvest in
de gymzaal van het Kleurenorkest.
Meteen bij aankomst stond de floormanager klaar om de kinderen te
begeleiden naar de vloer waar alles
in gereedheid werd gebracht om een
leuk uitzending te gaan maken. Belangrijkste opdracht voor de kinderen
was heel enthousiast meeklappen en
juichen en dit continue met een blije
glimlach. Monique interviewde nog
een paar leerlingen over het St Maarten feest wat er weer aankomt. Een
leuke verrassing was dat er nog wat
live artiesten optraden.
Het resultaat was afgelopen weekend

Schaatsen bij de
Limmer IJsclub!
Een week later dan gepland is ijsbaan
de Meent weer open gegaan en konden de schaatsers van Limmen weer
van start gegaan. De Limmer IJsclub
geeft verschillende trainingen aan
alle leeftijden. De trainingen kunt u
teruglezen op de website van de Limmer IJsclub.
Zaterdagochtend wordt er les gegeven aan kinderen tussen de 6 en 12
jaar. De kinderen leren op spelenderwijs en eigen niveau de basistechnieken van het schaatsen. Op donderdag
3 november was er de mogelijkheid
om eens les mee te schaatsen en een
indruk te krijgen van het jeugdschaatsen. Er kwamen rond de 40 enthousiaste kinderen op de ijsbaan. Sommige van hen stonden voor het eerst op
de ijzers andere hadden het schaatsen al beter onder de knie. De kinderen hebben ervaren welke onderdelen
er in lessen van het jeugdschaatsen
aan bod komen. Ook konden zij hun
nodige 400 meters rijden. Na een lek-

kere versnapering gingen vele blijde
gezichten met rode wangen weer
huiswaarts. Al met al een geslaagde
middag.
Mocht u of uw kind het leuk vinden
om bij de Limmer IJsclub te trainen
neem eens een kijkje op de website
van club, hier staan de diverse trainingen vermeld, waaronder schaats en
looptrainingen. Aanmelden kan nog
voor dit seizoen! www.limmerijsclub.nl
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SINTERKLAASSPEL IN LIMMEN
Zondag 27 november organiseert Limmen Cultuur

Het tuincentrum
bij u in de buurt!
Uitgeesterweg 1B, Limmen
T 072 - 505 24 84

www.nuyenstuinengroenshop.nl

weer het jaarlijkse Sinterklaasspel voor de jeugd.
Dit spektakel vindt plaats in de Burgerij,
Dusseldorperweg 103 in Limmen.
Aanvang: 14.00 uur. zaal open om 13.30 uur
en rond 3 uur zal het spektakel zijn afgelopen.
Het is niet alleen een feestje voor de kinderen,
maar ouders opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom.
Een spannend sinterklaasspel voor de jeugd van 4 tot 11 jaar.
Traditiegetrouw word dit stuk gespeeld door de
toneelverenigingen Forento en Pancratius uit Castricum.
Deze samenwerking zorgt al jaren voor een kleurrijk
g
geheel aan spelers, spel en kleding.
nken aan
Het laatste is te danken
de echte Greet Verkleed uit Castricum..
De entree is e 3,00
n.
per persoon.

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN
ww w. n c o mma n d e u r. n l
DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN
TELEFOON 072-505 24 24 - FAX 072-505 16 09

Schade?
Voor kwaliteitsherstel
belt u...
Autoschadebedrijf Kleverlaan bv: 072 505 75 10

KLEVERLAAN.NL AUTOSCHADEHERSTEL

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Super aanbieding
Speculaasstaaf

van 3,95

nu 2,80

+ gratis muntje! (geldig van 14t/m 19 november)
Wij zijn ook uw adres voor:

Fototaarten en Belegde broodjes
Nu ook volop keus in:
Chocoladeletters (het hele alfabet)
Speculaas - Taai-Taai - Strooigoed
Roomboterstaven en -letters

Komt de Sint bij u thuis?
Haal Burgerij Catering in huis!
Bijvoorbeeld:

50 luxe koude of warme hapjes € 45,00
of een

Sinterklaasbuffet:

- Stokbrood met kruidenboter
- Waldorfsalade
- Tonijnsalade
- Aardappelkomkommersalade
- Kipsaté met saus
- Gehaktballetjes met paprikasaus
- Appel van de carre in zoetzuresaus
- Rijst

€ 15,00 p.p.
Wij leveren dit buffet met borden en bestek.
U kunt dit buffet bestellen vanaf 10 personen.
Uitbreiding van het buffet is natuurlijk altijd mogelijk!

Wij wensen iedereen een fijne Sinterklaas!
Dusseldorperweg 103, Limmen • t. 072 505 1519 • m. 06 2074 1511

info@deburgerijlimmen.nl • www.deburgerijlimmen.nl
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La Luna viert vijf jaar
‘worldpop’ in Limmen
Zondagmiddag 13 november treedt La Luna met haar nieuwe tour -5- op in de Protestantse kerk in Limmen. Dit jaar
bestaat La Luna 5 jaar, en de 5 muzikanten hebben 5 albums geproduceerd: Hologram, Blue Rose, La Route Lilas, My
Song (iTunes album) en Harmoniepark. La Luna speelt de mooiste en meest geliefde nummers van de afgelopen 5 jaar.
U als publiek kunt meebepalen welke nummers u wilt horen.
Worldpop
De 5 bevlogen muzikanten van La
Luna; Hèlen Botman (zang), Ton Nieuwenhuizen (bas), Rob Stoop (piano/
accordeon), André van der Hoff (saxofoon) en David Bonsels (slagwerk),
hebben een grenzeloze passie voor
muziek uit alle windstreken. Samen
beleven zij een avontuur vol verrassende muzikale wegen en componeren zij originele songs. Onderweg
is een nieuwe muziekstijl geboren:
Worldpop.
La Luna maakt muziek uit het hart
van chanson tot fado, van jazz tot
folk, van pop tot werelds. De afwisseling van stijlen en talen weerspiegelt
La Luna in al haar facetten. 5 muzikanten klinken als één geheel. Het
intense spel en de stemmen smelten
samen en nemen u mee op reis naar
de warmte van uw hart. La Luna verovert en betovert haar publiek waarbij

passie, intimiteit, vuur en romantiek
centraal staan.
My Song
U kunt meebepalen welke nummers
gespeeld worden in Limmen. Wat is
uw favoriete nummer van La Luna uit
de afgelopen 5 jaar of van de 5 cd’s?
Misschien heeft u wel een bijzonder
verhaal waarom juist dat nummer zo
speciaal is. Vertel het via 5@laluna.
org. La Luna zal de mooiste verhalen
selecteren en vertolken. Meer informatie: www.laluna.org.

Er is sindsdien veel gebeurd. Verschillende projecten en initiatieven zijn
ontplooid. Overigens met wisselend
succes. Een eenvoudig landbouwproject liep op niets uit. De werkgroep in
Spitak werd uitgebreid. En het contact
en samenwerking met een plaatselijke huisarts, Artavazd (Ado) Tosunyan leidde tot succesvolle acties. Een
wielerploeg uit Limmen werd hartelijk

en gastvrij in Spitak ontvangen. Maar
liefst 16 racefietsen werden verstuurd
voor de jeugd in Spitak. De motorclub
volgde enige tijd later. En dankzij de
gulle giften van enkele Limmers kreeg
arts Ado onlangs een prachtig echoscopie-apparaat. Als laatste loot aan de
vriendschapsband besloot de Stichting vorig jaar een flinke financiële
bijdrage te leveren aan het jaarlijkse
kinderkamp van zo’n 30 kinderen uit
Spitak en omgeving. Skype en mailverkeer maken de contacten inmiddels gemakkelijker en frequenter. De
vriendschapsband wordt zorgvuldig
onderhouden en werd in tien jaar tijd
een hechte en duurzame band.
Dit heuglijke feit wil de ‘Stichting
Spitak-Limmen’, samen met alle betrokkenen, sympathisanten en belangstellenden feestelijk vieren. Op
vrijdag 25 november a.s. organiseert
de Stichting een ‘Armenië- avond’ in
het cultureel centrum: “Vredeburg“
aan de Dusseldorperweg 64 te Limmen. Aanvang 19.45 uur.

We werken dit jaar met gouden/zilveren accessoires. Als deze kleur u niet
past kunt uw eigen accessoires meebrengen. Alle bloemen, blad, kerstgroen en accessoires zijn inbegrepen.
Ook de ondergrond wordt verzorgd.
Leiding Rosa Boersma en Mercedes
Docter met assistentie van Ria Peperkamp. Wilt u verzekerd zijn van een
plaats in deze gezellige kerstworkshop meld u zich dan per omgaande
aan bij Mercedes Docter: e-mail:
benzdocter@hotmail.com of tel 06
50123521. U kunt ook een boodschap
achterlaten.

Op deze avond worden alle gasten,
d.m.v. een korte presentatie, beeldmateriaal, muziek en enkele culinaire
verrassingen geïnformeerd over Armenië en haar bewoners door de eeuwen heen. Ook vertellen leden van de
Stichting over de activiteiten van de
‘vriendschapsband’ in Limmen en in
Spitak.

Bij meer dan 25 deelnemers per groep
kan op donderdag 15 december een

De Armeense Ambassadrice in Nederland , mevrouw Dziunik Aghadjanian, zal deze avond ook aanwezig zijn.
Als bijzondere gast hebben wij bovendien de heer Artavazd Tosunyan, arts
in Spitak en zijn vrouw Anahit Danielyan uitgenodigd. Artavazd (Ado) is
huisarts in Spitak en voorzitter van de
Stichting Vriendschapsband in Spitak.
Heeft u belangstelling om deze avond

Op 11 december 2011 is het weer zover:
de eetmiddag! Hoewel we volgens jarenlange traditie altijd heerlijk hebben genoten van de boerenkool van
Gerrit Hartogh, is nu (met het stoppen van Gerrit) de tijd gekomen om
eens iets anders te proberen.. Op
deze middag gaan om 16:00 de deuren open en verwelkomen wij u op
onze Beierse Eetmiddag!

gereedschap keert blinkend en scherp
terug naar huis. U zelf waarschijnlijk
moe maar voldaan.
Locatie wordt nader bekend gemaakt.
Kosten € 10.00 voor leden niet leden
€ 12.50. Aanmelden zsm.bij Mercedes
Docter email benzdocter@hotmail.
com tel 06 50123521.

avondgroep van de wachtlijst worden geformeerd. U werkt dus niet in
overvolle groepen met voldoende persoonlijke aandacht!

Datum: woensdag 14 december en
donderdag 15 december. Locatie: Ter
Coulsterkerk Holleweg 111 Heiloo. Tijd:
woensdag 14 december: 13.45 uur en
19.45 uur, donderdag 15 december:
voorlopig 13.45 uur. kosten: voor
beide arrangementen: € 30,00 voor
leden, voor niet-leden € 37,50

Carnavals eetmiddag
op 11 december 2011

Wat is er zoal te doen op deze gezellige middag? Er zijn allemaal spelletjes georganiseerd, die helemaal in
dit thema passen. Wat dacht u van:
Bierpulschuiven,
skibroekhangen,
aardappelslaan, 4 op een rij en het gevreesde spiraal... Kortom, aan jong en
oud is gedacht!
We luiden de middag in met apres
ski muziek in de Burgerij. Vervolgens

is het de beurt aan de Kinkeluters
uit Heiloo die een geweldig optreden
voor ons zullen verzorgen!!
Ook hebben we dit jaar een tafelgoochelaar die u een aantal verrassende
acts zal laten zien. Kom u laten verrassen!
Vanaf 18:00 kunt u genieten van een
heerlijk broodje met braadworst en
zuurkool, deze worden verzorgd door
Bakker Bakker en Slagerij Snel. De
entrée voor deze eetmiddag bedraagt
€ 7,50 (voor donateurs € 5,-) Hiervoor
ontvangt u 2 consumpties. Kaartjes kunt u halen bij Gerda Burgering
(Vredeburglaan 2) of Tiny Baars (Burg
Nieuwenhuijsenstr 97)
Prins Tyl de XIII en zijn gevolg hoopt u
allen van harte welkom te heten!!
Tot de 11e..

Workshops voor de Kerst
bij te wonen ? Neem dan even contact
op met de Heer Hans Bus, Pagelaan
23, 1906 CT Limmen tel. 072-5052172.
Email: johannesbus@qmail.com

Oproep voor de Carnavals
vereniging de Uylenspiegels
Carnavalsvereniging de Uylenspieghels is dringend op zoek naar een nieuwe klusruimte!!!Heeft u ruimte die u ter beschikking wilt stellen of weet
u iemand die dit heeft, laat het ons dan graag even weten! Uw reactie
kunt u sturen naar redactie@uylenspieghels.nl. U zou ons er enorm mee
helpen!! Namens de Uylenspieghels alvast hartelijk dank!

Op 14 november kunt u het einde van
het tuinseizoen bekrachtigen door
onze workshop te bezoeken. Klassikaal leert u uw gereedschap professioneel winterklaar te maken. Snoeischaren in en uit elkaar monteren,
slijpen, invetten en smeren. Scheppen
schuren, slijpen, wetten. Dit en veel
meer tips kunt u verwachten. En uw

Kerstworkshop

Stichting Spitak-Limmen
bestaat 10 jaar

Ze zagen de verwoesting, die een
aardbeving hier in 1988 had aangericht. Ze zagen de armoede van mensen die in metalen containers leefden.
Maar ze zagen en voelden ook iets
van de enorme gastvrijheid van deze
mensen. Ze verbaasden zich over de
levensvreugde en leergierigheid van
de kinderen op school. Maar bovendien zagen zij de hoop op een betere
toekomst in de ogen van zovelen, met
wie de Limmers hier in contact kwamen. Het bezoek in 2001 betekende
het definitieve startpunt van de
‘Stichting Vriendschapsband SpitakLimmen’, dat dit jaar haar 10-jarig bestaan viert.

Workshop
gereedschapsonderhoud
door Pé van der Gracht

Op 14 en 15 december gaan we weer
mooie kerstschikkingen maken. U
kunt een tafelstuk maken voor een
grote tafel gevolgd door een royaal
kerstboeket.

Het concert van La Luna op zondag
13 november in de Protestantse Kerk
aan de Zuidkerkenlaan begint om
15.00 uur; De entree bedraagt € 17,Organisatie: Limmen Cultuur; Kaarten reserveren: telefonisch 0725052235, www.limmencultuur.nl; limmencultuur@hotmail.com

“Je moet er geweest zijn, om er iets
van te begrijpen!” Dat zeggen mensen vaak die verre landen bezoeken
en kennis maken met andere culturen en gewoonten. Dat zei ook een
groepje Limmers die ruim 10 jaar
geleden, in september 2001, onder
leiding van Ed Huisman, de toenmalige burgemeester van Limmen, een
bezoek bracht aan de inwoners van
Spitak, een klein stadje in het noorden van Armenië.
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In onze workshopruimte aan Dusseldorperweg 123 geven wij workshops voor de Kerst. Kaarten maken,
kerstversiering, fotoboekjes en zo
meer. ‘LIEK Creatieve Ideeën’ heeft
ruimte voor 8 personen aan de workshoptafel en is open op dinsdagmiddag, woensdagavond en donderdagavond.

Beschikbare data: 17, 22, 24 november
en 6, 8, 15 en 20 december. Kijk voor
onze speciale acties en meer informatie op www.liekhier.nl, of kom eens
langs om te kijken welke leuke dingen
we maken en u kunt maken. Bel of
mail voor een afspraak: 06 - 100 58 219
/info@liekhier.nl. U bent van harte
welkom, want voor u het weet is het
al weer Kerst!!!
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Confusion Wines Wijnproeverij
zaterdag 26 november in de Vredeburg
Met heerlijke culinaire gerechten uit Italië en Spanje en
prachtige bronzen beelden van Wilma Hoebee
• Inloop Wijnproeverij met meer dan 60 wijnen.
• Veel nieuwe wijnen, o.a. uit Portugal, Duitsland,
Frankrijk, Chili en non alcoholische wijn.
• Wijngeschenken
• Culinair genieten met Tapas Ricas en de
Italiaanse kok van Ylenia en Remco Borsato
Kosten: 9,00 euro per bezoeker.

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

nd
Informeer vrijblijve en
raties
naar wanddeco
ieken
decoratieve techn

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

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

Aanmelden bij voorkeur per e-mail maar kan ook telefonisch.
E-mail: info@confusionwines.nl T: 06 475 60 721 *inloopavond vanaf 20.00 tot 23.30

Gezellige Sinterklaasdagen

www.stuifbergen.eu
ifb

VA L K E R I N G

Administratie- en Belastingadviseurs

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

Voordelig
drukwerk?

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

www.studiowelgraven.nl
Haal de gezelligheid in huis met

Wintershopping
Wi
t h
i iin romantische sfeer
van 24 november t/m 23 december geopend

WIJ LEVEREN

donderdag t/m zaterdag van 11.00 - 17,00 uur

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

DEALER VAN DSH & GAROBE KASTEN
“Kijk en Doe” avonden
Donderdag
8 en 15 december
19.00 - 21.00 uur

“Kijk en Doe” dagen
Zondag
11 en 18 december
12.00 - 17.00 uur

Wij ontwerpen en monteren voor u de ideale kleding/opbergkast

EIGEN MONTAGE AFDELING
Renovatie of nieuwbouw. Ieder kozijn of raam, door u besteld,
wordt door ons op maat gemaakt en eventueel geplaatst.
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op zondag 20 november vanaf 16.00 uur in de Vredeburg, Dusseldorperweg 64 te Limmen

Aktie in het HART
De “Savoy” Jazzband bij de
Jazz Session Club “Vredeburg” van Limmen!
Slaapkenner Lute en Kuilman Meesterschilders zijn al 75 jaar een begrip
in Limmen! En dat mag gevierd worden. Daarom geven wij een slaapkamer metamorfose weg ter waarde
van € 2000,-

De “Savoy” Jazzband zal het gastoptreden verzorgen bij alweer de derde
sessie van het seizoen 2011 – 2012. In
september 2009 startten een aantal
doorgewinterde jazzmuzikanten een
jazzcombo.
De naam werd de “Savoy” Jazzband,
genoemd naar die beroemde danszaal in New York “De Savoy Ballroom”.
In tegenstelling tot die andere beroemde danszaal de “Cotton Club”,
mochten in de Savoy Ballroom blanke
en zwarte mensen samen dansen.
En dat dit een geweldig succes was,
bleek uit het feit, dat tussen 1926 en
1958 deze danszaal onafgebroken geopend was. Hierdoor gaf het de ruimte aan de ongelooflijke ontwikkeling
van de jazzmuziek en de jazzdance,
zoals stomping.
De arrangeurs van het orkest, Marian
Huiberts en Floris Scholte, hebben
heel veel nummers uit die tijd voor
het orkest gearrangeerd, maar ze
schuwen ook het echte zware werk
niet. Daartoe hebben ze zelfs stuk-

ken van Sting en The Beatles bewerkt,
maar altijd in een jazzy jasje. Francina
van Batum zal met haar donkere stem
de zangpartijen voor haar rekening
nemen. Het belooft weer een verrassende happening te worden, met een
gastoptreden dat er zijn mag.

De toegang is vrij, maar U kunt ons
steunen door lid te worden voor € 7,per persoon voor het gehele jaar. Inlichtingen: Fred Timmer tel/fax: 0725053414 e-mail: timmer.limmen@
worldonline.nl.

NB: de komende sessiedata:
20 november, 18 december, 15 januari, 12 februari, 11 maart en 15 april.

Dropping en swingend Pietenfeest
in ongerencentrum Conquista!
De donkere dagen zijn weer begonnen, genoeg reden voor gezelligheid
en leuke winteractiviteiten in Limmen. Op zaterdag 19 november organiseert Conquista voor alle tieners
van 12 tot en met 16 jaar een spannende dropping.
Neem een extra trui mee en zaklamp
mee. Trek je schoenveters strak en
laat je samen met de anderen wegbrengen in de bus naar... bestemming
onbekend… Wie vind de weg terug
naar Conquista? Tijdens de dropping
hebben we verschillende doldwaze
energieke opdrachten en strijd je tegen de andere teams om de meeste
punten. Het winnende team wint een
mooie prijs. We verzamelen om 19.00
uur vanaf Conquista en we verwachten om 22.00 uur weer terug te zijn.
Deelname kost € 1,50 inclusief drinken en wat lekkers.
Op zaterdag 3 december gaat het dak
er al helemaal af bij Conquista. Dan
zijn alle kinderen van 4 tot en met 9
jaar van harte welkom bij het grote
pietenfeest! Deze ochtend staat helemaal in het teken van Sinterklaas-

plezier. We zullen verse pepernoten
gaan bakken, er zijn verschillende oud
Hollandse spellen te doen in megaformaat en nog veel meer Ben jij degene
die de show steelt tijdens de swingende pietendisco? Wij hebben te horen
gekregen dat er deze ochtend speciaal
bezoek komt met voor ieder kind een

cadeautje. Dit spetterende pietenfeest begin om 10.30 tot 12.00 uur en
entree voor deze activiteit is slechts
1 euro. Wekelijks vinden er in Conquista de leukste activiteiten plaats. Kijk
voor alle andere activiteiten op www.
conquista.nl

Iedereen heeft het druk, de stress
neemt de over hand
DRUK, druk, druk
Iedereen heeft het druk, de stress
neemt hand over hand toe en voor u
het weet zit u er helemaal doorheen.
Maar zover moet U het niet laten komen. Neem af en toe de tijd om uw
lichaam te verwennen met een Hot
Stone- of Stoelmassage.
KADOTIP: verwen iemand met een
massagebon en als extra masseer ik
ook de voeten. Info: Meintje Guyt,
tel. 072 5051374
HotStone Massage € 15.
is een oude rituele massagevorm
waarbij gebruik wordt gemaakt van
verwarmde basaltstenen. Door warmte te combineren met beweging kan

dieper in het spierweefsel worden
doorgedrongen. De massage is effectiever en bevordert zelfherstel van het
lichaam. Door organen te stimuleren
worden afvalstoffen afgevoerd en kan
het lichaam meer in balans komen.
HotStone massage heeft een diepe
ontspannende en helende werking.
Het is een weldaad voor lichaam en
geest.
Stoelmassage € 15.
Stoelmassage is een korte, ontspannende en activerende massage. Het is
een drukpuntenmassage ter bevordering van de lichamelijke conditie. De
stoelmassage is gebaseerd op traditionele Japanse drukpunten en wordt
gegeven op hoofd, nek, schouders,

rug, heupen, armen en handen. Na
de behandeling op de speciale massagestoel voelt men zich ontspannen
en verfrist. Het is een opkikker voor
lichaam en geest!
Stoelmassage is tevens een zeer effectieve manier om de bloedsomloop
te bevorderen, de energiebanen beter
te laten stromen en het lichaam in
balans te brengen. Stoelmassage is
een preventieve massage en kan geen
behandeling voor medische klachten
zijn. Stoelmassage kan over kleding
heen worden gegeven, men hoeft zich
dus niet uit te kleden. N.b. deze massage is niet geschikt voor zwangere
vrouwen, aangezien hij contracties
van de baarmoeder kan opwekken.

Kent u iemand waarvoor het HART
nodig is dat de slaapkamer een metamorfose ondergaat? Of iemand die
het verdient om even in het zonnetje
gezet te worden. Geeft u diegene dan
op! Misschien is hij/zij dan de gelukkige die in overleg met Marcel Kuilman en Peter Lute hun slaapkamer
een hele nieuwe look geeft. U moet
denken aan een geheel nieuw bed of
misschien wil de winnaar wel nieuw
tapijt en gordijnen. Er wordt nieuwe
wandbekleding aangebracht en de
kozijnen krijgen weer een nieuw likje
verf!
Schrijf dus snel een brief of mail de

reden waarom u vindt dat deze persoon onze metamorfose zo verdient
en misschien wordt dan deze droom
wel werkelijkheid!

Opgeven kan tot 1 januari! Brieven
kunnen verstuurd worden naar Slaapkenner Lute, kerkweg 1, 1906 AT Limmen of naar Kuilman Meesterschilders, kerkweg 11, 1906 AT Limmen.
Mailen kan ook naar slaapkennerlute@quicknet.nl of aan@kuilmanmeesterschilders.nl.
Het is wel de bedoeling dat degene die
wordt opgegeven in ons mooie dorp
Limmen woonachtig is. De uitslag zal
in januari bekend gemaakt worden!
Wij zijn erg benieuwd naar jullie verhalen, Het team van Slaapkenner Lute
en Kuilman Meesterschilders.
(zie ook onze advertentie elders in de LOV)

Sint kan komen
bij Troel Voor Kids
Vanaf dinsdag 25 oktober ontvangt
Troel haar klanten in een geheel veranderde winkel. Na de beslissing genomen te hebben om te stoppen met
de verkoop van grote maten kleding,
zijn we nu een nieuwe weg ingeslagen.

We specialiseren ons verder in babykleding en kraamcadeautjes waarbij
we onder andere merken als Noppies,
Feetje, Dutch Design Bakery, Tribal
Baby en ISI baby verkopen. Daarnaast allerlei leuke babycadeautjes,
knuffeltjes, schoentjes en speelgoed
in verschillende prijsklassen. Verder
gaan we ons weer meer toeleggen
op cadeau artikelen voor alle kinderleeftijden. Met het oog op Sinterklaas
zijn wij goed voorbereid. Onze nieuwe
topper is de leuke en populaire meidenlijn van Top Model waarbij we o.a
veel teken- en knutselboeken zullen verkopen. Ook aan de jongens is
hierbij gedacht en zijn er ook diverse
leuke cadeau’s voor hen te verkrijgen.
Ook hebben we veel keus in schoencadeautjes vanaf 0,50 eurocent. Sinterklaas kan hier zeker slagen! Grote
trekkers in onze lifestyle kinderwinkel
zullen verder de magnetronknuffels
en-sloffen zijn, Rube & Rutje kaarten
en cadeauartikelen, tassen en paraplu’s van Zebra, Schmink van Grimas,
Wheely Bugs, manden en tassen van
Handed By, en spijkerbroeken van
Cars Jeans. Ook hebben we een display staan met cadeau-letterchocolaatjes en een molen met geweldig
leuke muziek cadeaudoosjes. Beiden
o.a. erg geschikt als vervanging van
de wenskaart.

Naast deze trekkers verkopen we veel
leuke aparte en aantrekkelijk geprijsde artikelen. Ook voor wenskaarten,
(prenten)boeken en kinderkamer accessoires kunt u bij ons terecht. Nog
steeds blijft het voor ons een sport
een aparte speeltjes en accessoires
te zoeken die niet overal liggen, maar
wel voor een leuke prijs. De maten
kleding die we nog wel verkopen lopen van 50 t/m 128, waarbij het accent
ligt op 56 t/m 104. Cars Jeans en shirts
hebben we van maat 86 t/m 176 voor
jongens en meisjes en Noppies Kids
van 92 t/m 128. Vanwege de omschakeling naar nieuwe artikelen hebben
we nog wel veel kleding in de allerlei
maten in de uitverkoop. Daarbij kunt
u leuke kleding van maat 56 t/m 176
vinden met 50% korting. Dus dat is
mooi meegenomen in deze economisch lastige tijden. Ook krijgt u bij
uw aankopen stempels op uw klantenkaart bij iedere 15 euro (behalve
op uitverkoop). Met 15 stempels is
de kaart vol en is die 15 euro waard.
Dat is toch weer mooi meegenomen
en de moeite waard om vaker bij ons
te komen winkelen. Ook dit jaar zal
Sinterklaas Troel Voor Kids verblijden
met een bezoekje aan de winkel. Dat
zal plaatsvinden op woensdagmiddag 30 november om 13.45 uur. Dus
alle kindjes die Sinterklaas en Zwarte Piet een handje, tekening of iets
anders moois willen geven zijn van
harte welkom op de Kerkweg 40a om
liedjes met ons mee te komen zingen.
Voor meer informatie over de winkel,
onze diensten en openingstijden
kijk dan op www.troelvoorkids.nl
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Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
Kerkweg 40a • 1906 aw Limmen • Tel: 072-5055950

www.troelvoorkids.nl
OPENINGSTIJDEN
DI T/M VRIJDAG 10.00 - 17.00 UUR
ZATERDAG 10.00 - 16.00 UUR

VEEL SINTCADEAUTJES
GROOT EN KLEIN
VOOR GROOT EN KLEIN!

OH, KOM ER EENS KIJKEN…

Een cadeautje van de Sint:

Sinterklaas is al ’n grijze man,
maar hij blijft gelukkig een Àtte vutter,
en met plezier koopt hij ook dit jaar
de Specialiteiten van Bakkerij Putter!

50% korting op uw
inboedelverzekering!
Een korting van vijftig procent.
EER
& PROFIT

ng van uw
een jaar la
scadeau!
Sinterklaa

Laat ons het voor u regelen,
een afspraak is zo ingepland!

Univé Noord-Kennemerland
Heemskerk, Maerelaan 6
Tel. (0251) 65 70 75
Limmen, De Drie Linden 1
Tel. (072) 505 35 81
www.unive-noordkennemerland.nl

Heerlijke Roomboter Banketletters en
Oudhollandse Honing Taaimoppen,
oom samen met een zalige Chocoladeletter
in een schoen te stoppen!

Kijk voor oudere edities en
publicatiedata op:

S
KOM LANG

Daar plukt ú de vruchten van!

Jaja, Sint is een kenner,
en helemaal stapel op ambachtelijke kwaliteit,
neem nou die verrukkelijke Speculaas van Putter,
die wint het toch altijd?
Sint is heel blij als u
hem wilt helpen bij z’n zware taken,
hoeft niet op het dak, maar kom al het lekkers
uitzoeken in een van onze 3 zaken!

Opvallend
aanwezig...
Uitsluitend op afspraak:
woensdag t/m zaterdag
van 08.00 tot 12.30 uur
en vrijdagmiddag
van 13.30 tot 18.00 uur.

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

WWW.BAKKERIJPUTTER.NL

Putter’s
P
’ S
Specialiteiten
Bakkerij

studio

welgraven.nl

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

Uitgeest,
tel. 0251-312342
Krommenie,
tel. 075-6285579

Limmen, Hogeweg 159,
tel. 072-5051562

UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2011
Datum trekking: 24 OKTOBER 2011

Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2011
De Nationale Zonnebloemloterij is goedgekeurd door het ministerie van justitie (5631620/09/DSP d.d. 7 december 2011)
De volgende prijzen op loten met de
volgende eindcijfers*
Prijs nr
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs

Lotnr
1260673
0391307
0683607
0034982
0768121
0249920
1236215
0549169
0988352
0558703
0829623
0680094
0768361

Prijsbedrag
15.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Prijs nr
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs

Lotnr
0353743
0962261
0520263
0558794
0266244
0722140
0859200
0933273
0684390
0381556
1178782
0999001

Prijsbedrag
1.000,00
1.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00

Prijs nr
26e prijs
27e prijs
28e prijs
29e prijs
30e prijs
31e prijs
32e prijs
33e prijs
34e prijs

Lotnr
08629
59065
95837
6368
1708
6684
458
237
132

Prijsbedrag
100,00
100,00
100,00
50,00
50,00
50,00
15,00
15,00
15,00

* voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn
en worden toegekend aan winnende lotnummers
waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m
34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4
of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze
prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

(onder voorbehoud van typefouten)

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking.
Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar
Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg
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Vier ondernemersprijzen en
Rabo LEF-penning uitgereikt
Tijdens een feestelijke bijeenkomst
in Hotel Akersloot zijn maandagavond de prijswinnaars bekendgemaakt van de Ondernemersprijzen
Castricum in drie verschillende categorieën. Tot winnaars werden uitgeroepen ‘t Eethuijsje (categorie horeca), Camping De Nesse (categorie
toerisme) en Kroone Liefting (categorie detailhandel). De publieksprijs
kwam in handen van Camping De
Nesse en de Rabobank Lef-penning
ging naar Strandpaviljoen Zoomers.
Na een toelichting op de nominaties
door directeur Pennink van de Kamer
van Koophandel was aan burgemeester Mans en wethouder Portegies de
eer om de ondernemersprijzen in drie
categorieën uit te reiken, plus de publieksprijs 2011. Rabo-directeur Minnema verraste de winnaars van de
Rabo LEF-penning. Toon Mans en Erik
Minnema stonden in hun speeches
stil bij de ondernemerszin in Castricum en de trend om - ook in tijden
van economische tegenwind - innoverend bezig te zijn. Dat vraagt om durf
en samenwerking met elkaar en met
partners zoals financiële instellingen
en gemeente.
De ondernemersprijzen zijn een soort
Oscars voor de beste bedrijven in
Akersloot, Bakkum, Castricum, De
Woude en Limmen. Voor elke categorie waren drie bedrijven genomineerd.
Bij het toekennen van de ondernemersprijzen lag dit jaar de nadruk
op gastvrijheid. Bij de beoordeling is
gekeken naar servicegerichtheid van
het personeel en hun productkennis.
Het bedrijf moest zich inzetten voor
de regio, gebruikmaken van de unieke

karakteristieken en kwaliteiten van de
Heerlijkheden, digitale presentatiemiddelen inzetten, een goede prijs/
kwaliteitverhouding en klachtenafhandeling kennen.
Horeca
’t Eethuijsje gooide met name hoge
ogen op het criterium ‘gastvrijheid’.
‘De klant voelt zich er op zijn gemak
en gastheerschap en kwaliteit staan
hoog in het vaandel,’ zo oordeelde
de jury. Restaurant Le Moulin scoorde
goed op de algemene criteria en op
het feit dat kan worden gereserveerd
via de website (net als bij ’t Eethuijsje). ‘De bediening wordt zeer gewaardeerd en de kwaliteit van het eten
staat op een gemiddeld hoog niveau,’
aldus het rapport. Genomineerde
Berger’s eten en drinken, al jaren een
vaste waarde in de harde kern van het
aanbod van de Castricumse horeca,
kenmerkt zich door gastheerschap en
degelijke kwaliteit. ‘Uitstekende ambiance, ook op het sfeervolle terras.’
Uit het trio werd ’t Eethuijsje als beste
beoordeeld.
Detailhandel
Rijwielhandel Kroone Liefting won
de prijs in de categorie Detailhandel
omdat volgens de jury ‘de investering
van Kroone Liefting in het prachtige
pand aan de Rijksweg getuigt van on-

dernemerszin. De uitstraling sluit aan
bij het product en past in de omgeving’. Bovendien werd het assortiment als eigentijds beoordeeld, goed
aansluitend op de verwachtingen en
wensen van de klant. ‘Uitstekende
kennis van het product, uitgebreid
aanbod, servicegericht.’ Tot slot werd
Kroone Liefting gewaardeerd voor zijn
sponsoring van teams, verenigingen
en evenementen, iets wat positief
bijdraagt aan de lokale gemeenschap.
Over genomineerde Keurslagerij Van
der Poel werd waardering uitgesproken om zijn servicegerichte en vakkundige personeel. ‘De slagerij profileert zich via de – vrolijke - website.
Daar wordt ook een compleet, zeer
smakelijk, overzicht geboden van de
producten die de slagerij kan leveren.
De slagerij draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum
Geesterduin door zijn presentatie van
producten,’ aldus de jury.
Bij Slaapkenner Lute raakte de jury
onder de indruk van de aantrekkelijke
en eigentijdse etalage. ‘Uitstekende
bereikbaarheid en gastvrije ontvangst
van de klant; prima productkennis bij
het personeel. De presentatie van producten is overzichtelijk en compleet.
Verder is de website, met zijn bewegende beeld, modern en aansprekend
en kan de klant gebruikmaken van de
webshop.’
Toerisme
In de categorie Toerisme won Camping De Nesse, een ‘zeer net onderhouden en ordelijke camping met
paardenpension/-faciliteiten’. Hoge
waardering was er voor het persoonlijke contact met de gasten en royale
gastvrijheid. ‘De website is duidelijk

en onderscheidend, vol goed vindbare
informatie en veel links, en gebruikmakend van social media. Ook gewaardeerd door en op de Zoover-site.’

Culinair Castricum werd genomineerd
omdat het een aansprekend en gedurfd initiatief was van een aantal ondernemers samen met de gemeente.
Via een speciale site was het gemakkelijk reserveren. ‘Het was een prima
promotie en uitstraling van Castricum
als gastvrije en aantrekkelijke gemeente.’ Over derde genomineerde,
Camping De Boekel, oordeelde de jury
met ‘knusse boerencamping met prima faciliteiten, een frisse website met
veel info en foto’s, leuk aanbod aan
originele combinatie-arrangementen
in de regio en positieve reviews op de
Zoover-site’.
Publieksprijs
Via de website van het Nieuwsblad
van Castricum konden lezers van de
krant stemmen op de negen genomineerden in drie categorieën. De meeste stemmen gingen naar Camping De
Nesse, die daarom werd uitgeroepen
tot winnaar van de publieksprijs 2011.
Rabo-lefpenning
Naast de prijzen voor de diverse ca-

tegorieën reikte directeur Erik Minnema, directeur Wholesale van Rabobank Noord-Kennemerland, de ‘Rabo
lef-penning’ uit aan de onderneming
die zich heeft onderscheiden op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Arthur v.d. Berg
en Carina Bijl van Strandpaviljoen
Zoomers waren blij verrast met deze
onderscheiding. Zij ontvingen de prijs
niet alleen om de professionele aankleding en verzorging van hun onderneming, het verantwoord genieten
met groene energie en biologische
producten en de durf om het hele
jaar door open te zijn, ook de samenwerking met andere strandpaviljoenhouders vinden zij belangrijk: samen
streven zij ernaar om Castricum aantrekkelijk te maken voor toeristen en
dagjesmensen. ‘Het getuigt van lef
om de andere horecaondernemers als
samenwerkingspartners te zien en
niet als concurrenten. Om enerzijds je
eigenheid te behouden en anderzijds
de samenwerking op te zoeken,’ concludeerde Minnema.
Kwaliteitsimpuls Economie Castricum
De gemeente Castricum kan terugkijken op een geslaagd evenement. De
Ondernemersprijs Castricum is één
van de projecten in de Kwaliteitsimpuls Economie Castricum. De feestelijke jaarlijkse uitreiking werd dit jaar
voor de tweede keer georganiseerd.
Organisatoren zijn de gemeente, de
Rabobank, de Kamer van koophandel en de OFCAL. Met het evenement
willen zij goed ondernemerschap
positief belichten, en de onderlinge
contacten tussen ondernemers en de
contacten tussen gemeente en ondernemers bevorderen.

De zomer voorbij, van herfst naar winter
Het weekeinde van 4 t/m 7 november kenmerkte zich door mooi
herfstweer, veel zon, maar ook mist
en vocht, bewolking. De wind was
afwisselend zuid, oost en ook noord,
soms heel straf. Het hoort er allemaal bij. De weerman van het NHD/
AC schreef bij een terugblik over
de eerste 10 maanden van 2011: het
voorjaar was de zomer, de zomer was
de herfst en de herfst is de lente.

stempel van de ram op hun achterste
dag in dag uit met het hoofd gebogen
gras lopen te eten. De draagtijd is ongeveer 150 dagen, dus je kunt nu al
ongeveer uitreken wanneer de eerste
lammeren te verwachten zijn. Ook
zag ik nog een “verdwaalde” grote
zilverreiger, zuiver wit en elegant vliegend richting het zuidoosten en de
Schulpvaart waar de vogel behoedzaam landt.

Enkele waarnemingen van het voorbij weekeinde.
Een groep wulpen van plm. 200 stuks
bivakkeert al dagenlang aan de oostzijde van het dorp, vliegt soms door
een schrikroep op en landt even later elegant op een ander stuk grond,
opnieuw zoekend naar voedsel wat
gelukkig volop aanwezig is. Een licht
klaaglijk geluid kenmerkt de vogels.
Het bekendste aan de vogel is de
mooie, lange naar onder gebogen
snavel.

Tussen al deze vogels en over mens en
dier heen vliegen de grote “zilveren”
vogels, afkomstig uit alle windstreken
af en aan, een machtig gezicht zoveel
techniek. Dan volgt er soms weer een
periode van geen tot weinig vliegverkeer, allemaal afhankelijk van de
windrichting. De herfst en de winter
zijn geen maanden waarin de natuur
stil staat. Integendeel, alles boven- en
vooral ondergronds bereidt zich voor
op de het voorjaar. De bloembollen
zitten grotendeels in de grond (de
“Hortus Bulborum” is al klaar). De
typische herfst- en wintergroenten
komen op de markt. De wintertijd is
ingegaan, de eerste kerstbomen zijn
gezaagd en ook het Sinterklaasjournaal gaat weer beginnen. Het blad
valt snel van de bomen, overigens een
uitstekend afdekmateriaal voor de
borders en een uitstekende humusvormer. Onder het blad krioelt het van
leven, dagelijks voer voor de vogels
in je tuin, dus niet al het blad in de
groene bak: recycle het in de tuin. Het
is een klein wonder om te zien hoe
wormen het blad de grond in trekken en verteren. Nog even iets over
het weer, allerlei goeroes spreken, als
elk jaar, over een strenge winter die
in aantocht is. Mag ik het afdoen als
baarlijke nonsens? Treffend vond ik

Er zijn op heel veel plaatsen grote
groepen smienten (eenden) te zien,
overwinterraars uit het hoge noorden
en Rusland. Een licht fluitend geluid
kenmerkt deze mooie watervogels.
Grote groepen kieviten hangen tegen
de wind in de lucht, formeren zich
met elkaar, klaar voor de grote reis
naar het warme zuiden, maar ook
deze blijven bij dit mooi weer soms
nog wekenlang in ons land. Daar tussen door grote zwermen spreeuwen
die zich in sappig weiland tegoed
doen aan wormen en emelten. Altijd
met elkaar “pratend” en zenuwachtig
heen en weer rennend.
De kievieten en spreeuwen zijn vaak
samen te vinden tussen de schapen
die inmiddels met een afdruk van het

weerman Gerrit Hiemstra die desgevraagd zei: “Het gaat mijn linkeroor in
en het rechteroor uit”. Terecht. Maar U
mag er anders over denken.
Kent U de bladvulling jaarlijks in de
krant: “Haring mooi en vet dit jaar”
(na de aankomst van de nieuwe haring zie je NOOIT meer staan: OUDE
haring…, waar zijn die gebleven..??)
– Na een nachtvorstje: “Appel- en perenoogst totaal mislukt” (2011 is een
top fruitjaar!) – Na een week regen:
“Aardappeloogst verrot op het land”,
weet U wat de huidige groothandelsprijs voor aardappelen is? Niet direct
hard lachen, voor frites productie van
€ 3,25 tot € 4,00 per 100 kg. Voor consumptie € 5,00 tot €14,50 per 100 kg,
afhankelijk van de soort. Dat is wat
de kweker er voor krijgt. Deze prijzen
duiden naar mijn bescheiden mening
nog niet direct op een misoogst of
verrotting.
Terug naar ons eigen dorp en onze
omgeving.
Geniet van de herfst, van het mooie
weer. Trek er op uit er is zoveel te zien.
De kieviten zullen binnenkort wel
zuidwaarts gaan, helemaal afhankelijk van het weer. De koeien gaan op
stal, de schapen blijven buiten.
De mens trekt zich terug in een warm
en comfortabel huis, de feestdagen
zijn in aantocht, Sinterklaas komt 13
november al op bezoek in Limmen.
De Kerstman komt langzaam vanuit
Lapland naar ons toe en als Sinterklaas zijn hielen licht is de plaatsvervanger er onmiddellijk, de handel
moet doorgaan, dat is goed voor de
economie. Gezellige wintermaanden
toegewenst.
Kees G. Kroone

Carnavalsvereniging de
Uylenspieghels opent
seizoen op 11-11-2011!!
Na het Sint Maarten lopen is het dan
zover: de opening van het nieuwe
seizoen!! Om 21:00 uur is de zaal geopend (toegang is gratis) en wordt
de samenstelling van de Prins en zijn
gevolg door middel van een hilarisch
toneelstuk bekendgemaakt..

Bent u nieuwsgierig naar alle activiteiten? Kijkt u dan eens op onze website www.uylenspieghels.nl voor het
overzicht. Wij heten u van harte welkom, verkleed is natuurlijk het leukste, maar hoeft niet!
Adios Amigos !

Zullen er mensen uitgaan of blijft de
samenstelling hetzelfde?? Zal Prins
Tyl de XIIIe nog blijven of mogen we
inmiddels Prins Tyl de XIVe verwelkomen? Op deze gezellige avond zullen we het allemaal te weten komen!
Komend carnavalsseizoen brengt
Limmen door in mediterrane temperaturen, want het thema dit jaar is
“Gorteldonk in Spaanse Sferen”! Olé!!
Spaanse danseressen, Toreadors, Paella en Sangria, wat voor verrassingen
brengt dit thema met zich mee..?
Eén ding staat voorop: de Uylenspieghels zullen er ook dit jaar weer voor
zorgen dat het een onvergetelijk gezellig carnavalsseizoen wordt voor
jong en oud!
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ZORGVULDIG
GESELEC TEERD
VERKOOP NIEUW EN GEBRUIK T
R E PA R AT I E E N O N D E R H O U D
APK KEURINGEN
A I R CO S E R V I C E
S C H A D E R E PA R AT I E S

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

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

Telefoon 072 - 505 30 09

G

!DMINISTRATIE
3ERVICE
0EPPING

DE schakel tussen
ondernemer en accountant

llen!
Komt a

administratie opzetten - boekhoudkundige ondersteuning - debiteurenbeheer - crediteurenbeheer k/b/g mutaties - begrotingen - btw aangifte - opstellen
accountantdossier
periodieke
rapportages.
tel. 06 22 5484 49 of mail: jan@peppinglimmen.nl

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

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

Het lekkerste
Bokbier van NL
gewoon uit Limmen
■

“Dampegheest
Bock”

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

verkrijgbaar in 33 cl & 75 cl

■

Datanetwerken

Alleen bij Gall&Gall Limmen

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

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

St. Nicolaas
komt zondag
13 november
naar Limmen!
info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

aanvang: 14.00 uur
plaats: ‘t Stet

Vuurbaak 7 - 1906 BS Limmen - 072 5054880

Plaats
de afvalcontainerS
op een afstand van 30 cm
van elkaar, met de wielen
van de weg af!
30cm = 1 tegel

De huisvuilwagen moet de afvalcontainer goed kunnen bereiken.
Plaats de container daarom naast en niet achter obstakels als auto’s, lantaarnpalen en bomen.
Zorg ervoor dat de deksel van de afvalcontainer helemaal dicht is.
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Roefeldag 2011
groot succes!
De door Jongerencentrum Conquista
georganiseerde Roefeldag was een
groot succes te noemen.

De Limmer Plankeniers
bestaat 35 jaar
Reden om een extra ‘groot’ toneelstuk op de planken te zetten. Een toneelstuk waar humor, héél veel humor in zit, want daar houden wij nu
eenmaal van. Wij hebben dit jaar dan
ook gekozen voor een echte klassieker die in menige theaters, en ook op
tv te zien was waarin Joop Doderer
destijds de hoofdrol speelde.
“DRIE IS TEVEEL”
Deze Hollandse klucht uit 1988 is geschreven door Joh. Blaaser sr. en jr., en
de regie is in handen van Stina Hof.
Een korte inhoud;
DRIE IS TEVEEL brengt ons terug naar
de jaren zestig. De familie Gravesande is in nerveuze afwachting van
de komst van de steenrijke familie

Oldenbach. Deze heeft een huwbare
zoon in de aanbieding en een verbintenis met de dochter des huizes zou
dan ook geen slechte zaak zijn. Alles wordt uit de kast gehaald om de
Oldenbachjes grandioos te ontvangen, maar dan slaat het noodlot toe.
Het hoofd van de huishouding, hun
steun en toeverlaat in deze spannende tijden, valt van de trap en daarmee
dreigt de zorgvuldig voorbereide ontvangst in duigen te vallen.
Volledig ten einde raad doen ze een
beroep op de toevallig aanwezige
monteur van de verwarmingsketel,
Driekus, om hun huisknecht zolang
te vervangen. Dit hadden ze beter niet
kunnen doen, want vanaf dat moment loopt alles letterlijk en figuurlijk
in de soep.

Roefelen is een vlaams woord wat
‘snuffelen’ betekend waarbij kinderen bij verschillende bedrijven gaan
proeven, zien ruiken, horen, voelen,
ontdekken en aan den lijve ervaren
wat verschillende beroepen en banen
inhouden. De roefeldag is bedoelt om
kinderen alvast na te laten denken
over misschien wel hun toekomstige
beroep en hen met nieuwe beroepen
kennis te laten maken waar ze anders nooit mee in aanraking zouden
komen. De roefeldag is een beroepsinteressedag die jaarlijks in Limmen
plaats vind. Dit jaar zijn we met
91 enthousiaste deelnemers bij de
brandweer, politie, Full of Life Fitness,
Marga Haarmode, Jack Zoon Tuincrea-

ties, Slager Snel, Mensendieck Sandra
Roubos, ADD Architecten, Autobedrijf
Dirk van der Steen, Odi Sports, Kartworld, Fletcher Hotel Heiloo, Zijlstra
Collections, Jacob Hooij, AH en GP
Groot geweest waar de kinderen deelnamen aan een leuke activiteit. Bij
deze willen we dan ook alle ouders die
een groepje begeleide en bovengenoemde bedrijven bedanken voor hun
hulp en fantastische inzet. Met jullie
hulp en inzet hebben we de kinderen
samen een prachtig leerzame dag bezorgt.

De voorstellingen worden gegeven in
de Burgerij op; zaterdag 19 november aanvang 20.00 uur, vrijdag 25
november aanvang 20.00 uur en
zaterdag 26 november aanvang
20.00 uur. Een voorstelling, alleen bestemd voor leden van de Zonnebloem
afd. Limmen, is op vrijdag 18 november aanvang 14.00 uur.Kaarten kopen
voor de avondvoorstellingen kan bij
onze secretaris Mary Winder.
Dit kan telefonisch; 072-5052726 (na
17.00uur) of via de mail: kaarten@
limmerplankeniers.nl
Kosten zijn € 8,50 per kaart en tegen
inlevering van uw entreebewijs kunt u
een kopje koffie/thee halen bij de koffiebar in de Burgerij vóór aanvang van
het stuk of in de pauze.

Kerkviering
Gezellige novembermaand bij Pax Christischool
Eigen Wijs en Klein Duimpje
De kinderen van de vestigingen van
Forte Kinderopvang bereiden zich
voor op een gezellige novembermaand. Eerst zijn opa’s en oma’s
welkom om een kijkje te komen
nemen, gevolgd door de sfeervolle
voorbereidingen voor de Sinterklaasviering.
Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs hebben de opa’s en oma’s onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers al een kijkje kunnen nemen bij de

groep van hun kleinkind. Donderdag
17 en vrijdag 18 november is het de
beurt aan de opa’s en oma’s van de
peuters bij Klein Duimpje. Zij zijn dan
van harte welkom om het plezier dat
de kinderen bij Klein Duimpje hebben
van dichtbij mee te maken. Daarnaast
worden ook de ouderen van Woonzorgcentrum De Cameren betrokken
bij de opa en oma ochtenden.
Bij beide vestigingen staat natuurlijk
ook de Sinterklaasviering in november en december centraal. Zodra Sint

zijn intrede in Limmen heeft gedaan
zal er volop geknutseld, verkleed en
geschminkt worden. Daarnaast gaan
de kinderen pepernoten gaan bakken, en zullen ze druk oefenen om
echte Pieten te worden door tijdens
de Zwarte Pietengym allerlei acrobatische kunsten uit te voeren.
Samen met kinderen en ouders maken de medewerkers van Forte Kinderopvang er een gezellige en sfeervolle
novembermaand van!

Wethouder Meijer
opent nieuwe vestiging
Forte Kinderopvang
Wethouder van Onderwijs Bert Meijer opent donderdag 1 december officieel de nieuwe vestiging van Forte
Kinderopvang: BSO Hogeweg.
BSO Hogeweg is na de zomervakantie van start gegaan in een mooie
ruimte in de Pax Christischool. Nu de
kinderen en het team van de BSO van
Forte Kinderopvang gewend zijn aan
de nieuwe ruimte, is het tijd voor een
officiële en feestelijke opening door
wethouder Bert Meijer. Naast de officiële openingshandeling zullen er

deze middag tal van leuke activiteiten
voor en door de kinderen plaatsvinden. Zo volgen de kinderen een workshop ‘ballonfiguren maken’, welke
wordt gegeven door een heuse clown!
Net als bij andere BSO’s van Forte Kinderopvang wordt bij BSO Hogeweg
het gebruikelijke diverse aanbod van
activiteiten geboden. Ook zijn er voor
de kinderen ruime mogelijkheden om
zich uit te leven in creatieve knutselactiviteiten, spelletjes spelen, toneel
of muziek.

Er was 12 oktober een hele leuke bijzondere afsluiting van de kinderboeken week bij de Pax Christischool.
Deze keer ging de kinderboekenweek over Helden! En dat hebben ze
mooi afgesloten met een viering in
de kerk! Er waren mooie liedjes en
gedichten voorgedragen door de kinderen. Er was zelf een heel orkest van
kinderen van de Pax Christi. Hieronder een stukje om een impressie te
krijgen wat er zoal werd voorgedragen. van kinderen uit groep 6.
Jenna:
• Een held is iemand die durft en lef
heeft.
• Hij kan alles aan.
• Hij is niet bang.
• Hij geeft zijn geld liever aan arme
mensen, dan aan heel veel eten.
Emma:
• Een held is iemand die mensen helpt
bij nood.

Naast BSO Het Avontuur is BSO Hogeweg de tweede BSO vestiging van
Forte Kinderopvang in Limmen. Ouders die hun kinderen tijdens de naschoolse opvang ook ontspanning
en afwisselende activiteiten willen
bieden, kunnen terecht bij Forte Kinderopvang: er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor meer informatie kunt
u kijken op www.fortebv.nl of bellen
met 0251-658058.
Kijk voor meer informatie op www.
fortebv.nl of bel 0251-658058.

• Hij helpt niet alleen mensen, maar
ook dieren.
• Bijna iedereen is een held!
Nyah:
• Een held is lief voor alle mensen.
• Hij redt iedereen om zich heen.
• Hij maakt iedereen weer vrolijk.
• Als je gered wordt door die held is je
leven fijn.
Thomas A:
Een held is iemand die goed doet
voor mensen. Hij helpt en geeft geld
aan arme mensen. Hij redt mensen.
Lois:
• Een held heeft lef.
• Hij helpt mensen uit arme landen.
• Hij durft dingen te zeggen.
Wietse:
• Een held is stoer en helpt mens en
dier.
• Een held is goed voor het milieu.
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Eten en genieten!
Beste lezers,
Uit eerbetoon na het overlijden van mijn grote inspirator
Cas Spijkers een recept van Cas om van een eenvoudige
schouderkarbonade iets heel lekkers te maken.

GEMARINEERDE HALSKARBONADE
Ingrediënten:
4 halskarbonades a 150 gr.
4 eetl. plantaardige olie

1 dl. gevogelte bouillon
3 bosuitjes

Ingrediënten:
1 kleine ui
2 tenen knoflook
stukje gemberwortel 1,5 cm
1 stengel citroengras

4 eetlepel ketjap manis
½ lepel sambal oelek
1 eetlepel azijn.

Bereiding:
Pel voor de marinade de ui en de knoflook en snij ze in
dunne plakjes. Schil de gemberwortel en snij deze ook in
dunne schijfjes.
Snijd van het citroengras de bovenste 7 cm af verwijder het
buitenste blad en knip de stengel in stukjes. Vermeng de
ingrediënten met ketjap sambal en azijn.
Wentel de karbonades door de marinade, en leg ze in een
schaal en verdeel de resterende marinade bovenop.
Dek de schaal af en zet hem 24 uur in de koelkast.
Neem ze uit de schaal en dep ze goed droog met keukenpapier. Verhit een grote koekenpan op hoog vuur en doe als
de pan heet is de olie erin. Bak hierin de karbonades aan
beide kanten bruin. Zeef de marinade en de bouillon over
het vlees en laat het op laag vuur in 15-20 minuten gaar
sudderen. keer ze af en toe. Maak de bosuitjes schoon en
snijd en een deel van het groen in schuine ringetjes.
Bak ze in een beetje boter en garneer het vlees ermee.
Serveer de karbonades met de
bosuitjes gekookte rijst groene
asperges of sperzieboontjes.

ijk

Eet smakel

UW INTERIEURSPECIALIST

tapijten

gordijnen

&

zonwering

karpetten

laminaat

vloeren

elektrische gordijnrails!
service
kwaliteit
garantie

Rijksweg 127 • Limmen • 072 505 16 02
dinsdag t/m zaterdag geopend • vrijdag avond geopend

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

NIEUWBOUW - VERBOUW
www.bouwbedrijfnicom.nl
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WOL dankt ieder voor het
geslaagde jubileum
Het laatste weekend van oktober
stond in het teken van het 25 jarig
jubileum van Stichting WOL. Al die
tijd heeft WOL zich ingezet voor
ontwikkelingssamenwerking.
De
laatste 15 jaar met een vaste partner: de vereniging Développement
Sans Frontière (DSF) in Burkina Faso,
waarvan WOL medeoprichter is. Speciaal voor het jubileum was de coördinator van de projecten van DSF in
Burkina, Salif Sodré, overgekomen.

Schoolleven in Burkina Faso
Het begon op vrijdag met een activiteit voor de groepen 6, 7 en 8 van de
Sint Maartenschool en de Pax Christischool in de Corneliuskerk. Zo’n 350
kinderen maakten kennis met het

ling van de provincie Yatenga. Hij gebruikte hiervoor de beeldspraak ‘ajouter de la terre à la terre’, aarde aan
aarde toevoegen: door iedere keer een
beetje aarde aan aarde toe te voegen,
krijg je uiteindelijk een enorme berg.
Na het officiële gedeelte ging het
feest verder met Afrikaanse en Nederlandse muziek. Onder de opzwepende
trommels van Afrika 2000 moesten
ook de gasten zich de Afrikaanse
manier van dansen eigen maken. Na
hun optreden was er een loterij, flink
gesponsord door de Limmer ondernemers. Bijna iedereen ging met een
prijs naar huis. De avond werd afgesloten met een spetterend optreden
van Badname, de rockband uit Limmen.

leven van kinderen in Burkina Faso.
In spelvorm konden zij ervaren hoe
moeilijk het is om als kind in Burkina
Faso naar school te gaan en de school
af te maken. De gelukkigen die het
examen haalden, kregen uit handen
van de heer Sodré een diploma.
Aarde aan aarde toevoegen
Zaterdagavond was er een feestavond
voor partners, donateurs en belangstellenden van WOL in de Burgerij. Aan
de hand van dia’s kwam de geschiedenis van WOL voorbij. Een indrukwekkende reeks projecten in Burkina Faso
en activiteiten in Nederland. In 25 jaar
is via WOL voor 1.250.000 Euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van de
bevolking van Yatenga. Een investering die zijn vruchten heeft afgeworpen, zoals uit de toespraak van Salif
Sodré bleek. In 2000 ging nog maar
31% van de kinderen in Yatenga naar
school, nu 85%. Steeds meer volwassenen leren lezen en schijven om hiermee zelf een bijdrage te leveren aan
hun ontwikkelingsproces. Iedereen is
zich bewust geworden van het belang
van onderwijs voor de bestrijding van
de armoede. Salif dankte iedereen die
heeft bijgedragen aan de ontwikke-

Kippen
Zondagmorgen was er een speciale
viering in de Corneliuskerk met medewerking van Shosholoza, een groep
vrouwen uit Akersloot die Afrikaanse
liederen zingen. Het gaf een speciale dimensie aan de viering. Pastor
Olling was vorig jaar zelf in Burkina
geweest als deelnemer aan de fietstocht van Limmen naar Burkina Faso.
Hij kent dus een beetje de Afrikaanse

Grootse plannen voor
de Bloemendagen 2012

manieren. Aan het einde van de viering moesten Salif Sodré en Yvonne
Zomerdijk naar voren komen en tot
grote hilariteit van alle aanwezigen

Salif Sodre spreekt de gasten op de jubileumavond toe.

kregen zij beiden een kip. Geen levende, zoals in Burkina, maar in een
braadzak. Daar kon thuis een feestmaal van gemaakt worden!

Na voltooiing van het spel ontvangen leerlingen een diploma van de basisschool in Burkina Faso.
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Bedankt!
WOL dankt iedereen voor hun bijdrage aan het geslaagde jubileum. Alle
vrijwilligers die meegeholpen hebben met de activiteiten. De donateurs
voor hun bijdragen. De partners en
oud-partners voor hun komst naar
het jubileumfeest. De Limmer ondernemers voor hun prijzen. De Corneliuskerk en speciaal Pastor Olling voor
de onmisbare steun. Radio Castricum
en de regionale huis-aan-huisbladen
voor het nieuws over de activiteiten
van WOL. De Burgerij voor de ontvangst. Badname voor hun geweldige
slot van de feestavond. En allen die
hier niet met name genoemd worden,
maar wel van onschatbare waarde zijn
voor het resultaat van het werk van
WOL en DSF. Allemaal heel hartelijk
dank. Of zoals men in Burkina zegt:
Barka, barka ousgo!
Foto’s van het feestweekend zijn te
vinden op de website van de WOL:
www.stichtingwol.com

De Stichting Bloemendagen Limmen
is vanaf september alweer bezig met
vergaderen want volgend jaar, van
zaterdag 28 april t/m donderdag 3
mei, is het groot feest. Dan bestaan
de Bloemendagen 60-jaar! Voor dit
jubileum zullen er allerlei extra activiteiten worden georganiseerd om
dit, toch al unieke evenement, nog
grootser te maken.
Natuurlijk blijven de mozaïeken de
basis en dus het belangrijkste onderdeel. Daarom zal, net als vorig jaar,
de voorinschrijving weer in januari
plaatsvinden, waardoor wij vroegtijdig een beeld hebben van de aantallen. Gezien het mooie aantal deelnemers en animo van vorig jaar hebben
wij er het volste vertrouwen in.

We gaan op zondag 29 april in het park
een leuk evenement organiseren voor
jong en oud. Hiervoor hebben wij ook
uw hulp nodig. We zijn op zoek naar
mensen die een klassieke motor of
brommer hebben die zij die dag willen
tentoonstellen. Ook zijn wij op zoek
naar oude landbouwwerktuigen, het
liefst uit de bollenteelt. Het park aan
de Vuurbaak zal omgetoverd worden
tot een ???, informatie volgt later. U
kunt zich aanmelden via: bloemendagen60jaar@ziggo.nl. Vermeld hierbij
uw naam, wat u beschikbaar stelt en
uw telefoonnummer. Naast dit initiatief zullen er nog meer activiteiten
georganiseerd worden, hiervoor zijn
er verschillende werkgroepen binnen
de Stichting opgericht die zich hier
speciaal op gaan focussen.

De voorinschrijving moet voor 28
januari 2012 binnen zijn. U kunt dit
doen door een mail te sturen naar:
info@bloemendagenlimmen.nl met
daarin uw naam, naam prikploeg,
telefoonnummer en soort mozaïek.
Ook zal het vanaf december mogelijk
zijn om een voorinschrijfformulier te
downloaden vanaf de website: www.
bloemendagenlimmen.nl

Wie op de hoogte gehouden wil
worden van alle nieuwtjes kan zich
aanmelden voor de nieuwsbrief
(Prikbordnieuws) Deze wordt diverse
malen voor aanvang gestuurd naar
de deelnemers. Na verspreiding wordt
het Prikbordnieuws ook op de website geplaatst. Wie deze brieven ook
wil ontvangen kan een mailtje sturen
naar: info@bloemendagenlimmen.nl

Muntjesactie bij
Bakkerij P.Bakker
Voor als u het nog niet weet bij Bakkerij P. Bakker houden zij muntjesactie. Bij besteding van € 5,00 ontvangt u een muntje.

In het spel over onderwijs in Burkina Faso trekken leerlingen nieuwe kleren aan om naar
school te kunnen.

Met deze muntjes kunt u sparen voor
producten uit eigen bakkerij. Deze actie duurt tot en met 31 maart 2012. Wij
zullen regelmatig de aanbiedingen
veranderen. Ook zullen wij tussen

Impressie Open Dag
5 november 2011

door leuke muntjeactie’s houden. Dit
om uw spaarlust te verhogen en dat u
sneller een van die lekkere producten
kunt ontvangen. Dit kunt u ontvangen als u mee doet. Bij
50 muntjes -- halve vlaai naar keuze.
75 muntjes -- appel kaneel slof.
100 muntjes -- vlaai naar keuze.
Succes met sparen.
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Betaalbaar wonen
in Limmen?
Voor meer informatie:

Kerkweg 13, Limmen. Tel: 072 5051464

www.rietveldlimmen.nl
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Nieuwbouw aan de Dusseldorperweg?
Wie regelmatig langs de Dusseldorperweg rijdt zal ongetwijfeld sloopactiviteiten gezien hebben nabij perceel nr. 139 en 141, oftewel de vroegere Motaal
gebouwen. Immers Motaal is verhuisd naar een zeer fraai pand in Boekelermeer Zuid, een zichtlocatie vanaf de Kanaalweg. Aan de achterzijde van
Motaal was vroeger het schadeherstelbedrijf van Kleverlaan b.v. gevestigd,
o.a. de voormalige autospuiterij.

zonder subsidie en of steun van de overheid.
Elk bedrijf dat de Gemeente heeft uitgeplaatst
heeft nog geld gekost. Het hoofdstuk Rijksweg
59/61 is nog niet afgesloten. Wij hopen en verwachten nu dat de Gemeente het plan goed
heeft ontvangen en opgepakt en dat wij afhankelijk van de procedures medio 2012 met de
bouw kunnen starten.

Navraag leerde dat de oude gebouwen, die op de nominatie staan om geheel
gesloopt te worden eigendom zijn van DRIESSEN Vastgoed b.v. Dus naar het
kantoor van DRIESSEN aan de Rijksweg om eens na te vragen wat er staat te
gebeuren na de sloop. Wij spraken met Jan Driessen.

Wat zijn exact de bouwplannen? Komen er ook
starterswoningen, huurwoningen of seniorenwoningen?
En wellicht nog appartementen? Zo ja hoeveel
bouwlagen?
DRIESSEN Vastgoed heeft plannen ontwikkeld
om tot realisatie te komen van 28 appartementen voor senioren en 13 grondgebonden
starterswoningen. Het appartementen gebouw
zal in drie lagen worden gerealiseerd, omdat
wij van mening zijn dat vier lagen net iets te
hoog is voor het dorpse karakter van Limmen.
Ook het appartementen gebouw aan het einde
van de straat Zonnedauw is drie lagen. Dit gebouw van ”Kennemer Wonen” staat in wezen
gespiegeld in het gebied Kerkweg Noord. Ook
onderzoeken wij nog of het mogelijk is twee
patiobungalows te realiseren aan de Dusseldorperweg.

Welke panden staan op de nominatie om gesloopt te worden?
Het betreft de panden van Motaal en de voormalige autospuiterij van Kleverlaan.
Dat zijn de oude bloembollenschuren van van
’t Hof en Blokker, Aannemer en Timmerfabriek
Pepping is hier ook gehuisvest geweest en
heeft ook verschillende uitbreidingen gedaan.
Na Pepping heeft Kleverlaan het achterste gedeelte betrokken en is Motaal zich aan de Dusseldorperweg gaan vestigen. Zowel Kleverlaan
als Motaal hebben elk ook weer gebaseerd op
hun bedrijfsvoering veranderingen en uitbreidingen gedaan.
Wanneer zal alles gesloopt gaan worden en zal
het terrein ter grootte van 6.900 m2 bouwrijp
zijn?
Voor de opstallen van Motaal is een sloopvergunning aangevraagd en ontvangen. Voor de
overige opstallen zal een gecombineerde sloopbouw aanvraag worden ingediend. Wanneer
dat zal zijn is nu net het probleem. Wij zijn al
sinds juni 2010 met de gemeente Castricum in
contact over deze locatie. Men was in het begin
iets terughoudend. Men was bang voor een te
groot aanbod.
Alleen men bekijkt dat regionaal, maar een
Limmer wil in nu eenmaal graag in Limmen
blijven. Wij denken nu wel op het goede spoor
te zitten en het plan wordt in behandeling genomen en op diverse punten, zoals welstand,
verkeer etc. getoetst. Hierna gaat het de procedure van start, wordt ter visie gelegd en er is
ruimte voor inspraak.
Het laatste echt grote bouwplan in Limmen
was Kerkweg Noord, waar dit tegen aan ligt.

Omvat het gebied ook vroegere grond van Glorie Heiwerken en het voormalige tijdelijk parkeerterrein voor het gemeentehuis tegenover de
straat Ratelaar?
Het gaat hier om drie percelen, namelijk Motaal, Kleverlaan en het voormalige terrein van
Glorie Heiwerken. Oorspronkelijk zou het terrein van Glorie al in de plannen van Kerkweg
Noord worden opgenomen. Wij hebben het terrein van Glorie om niet ter beschikking gesteld
aan toen nog “De Wonerij”, nu genaamd “Kennemer Wonen” voor de tijdelijke huisvesting
van ouderen in verband met de sloop van de
aanleunwoningen aan de Lage Weide en daarna
eveneens om niet aan de Gemeente, omdat er
tijdelijk meer ambtenaren in Limmen werkten
tijdens de verbouw van het gemeentehuis in
Castricum.
Zijn de bouwplannen in overeenstemming met
het huidige bestemmingsplan?
Volgens het huidige bestemmingsplan mogen
op de locaties van Motaal , Kleverlaan en het
terrein van Glorie, zonder dat iemand dat kan
tegen houden, bedrijven van categorie 4(!!) gevestigd worden. Echter DRIESSEN Vastgoed wil,
maar dan moet de gemeente wel meewerken
op deze locaties, appartementen en starters
woningen realiseren.
Zodra er groen licht is van de gemeente Castricum, op welke termijn kan dan de eerste paal
de grond in?
Eigenlijk ben ik van mening dat de Gemeente
moet staan juichen dat een private partij binnen de dorpskern drie locaties in de categorie
4 saneert en er iets passends voor terugplaatst

Zijn er nog inspraakprocedures nodig met de
woonomgeving?
Omdat er nog een bedrijfsbestemming op de
percelen ligt zal een bestemmingsplan wijziging moeten worden aangevraagd en dat zal de
normale procedure moeten doorlopen.
Waar komen de parkeervoorzieningen?
Het parkeren voor de appartementen op de locatie van Kleverlaan gericht op Kerkweg Noord,
nabij het speelterrein, zal gebeuren op de locatie Motaal. De grondgebonden woningen hebben een eigen ontsluiting aan de Dopheide en
parkeren geheel op eigen grond.
Worden de woning energiezuinig? Worden er
nieuwe technieken toegepast om het energieverbruik te reduceren?
Iedereen die nu nieuwbouw realiseert is gehouden aan het bouwbesluit en daarin staan
alle regels, ook ten aanzien van energie. Er gaat
dus optimaal en volgens de laatste inzichten
en regelgeving gebouwd worden met oog voor
milieu en energie.

Is de keuze voor de aannemer al bepaald?
Wij zijn in gesprek met HSB uit Volendam, een
bedrijf waar wij reeds positieve ervaringen mee
hebben.
Kunnen aspirant kopers nog iets wijzigen aan
de indeling van de woning?
De woningen zijn standaard woningen, maar er
kunnen uiteraard in overleg met de aannemer
wijzigingen worden aangebracht en hierbij
denk ik dan aan een uitbouw van de woning
of een erker, een dakkapel etc., alles binnen
de mogelijkheden van het dan geldende bestemmingsplan (dus na de wijziging van bedrijfslocaties naar woningbouw). Voor de appartementen kunnen ook wijzigingen worden
opgenomen. De appartementen variëren in
grootte van 70m2 tot 100m2. Hier kan “gesleuteld” worden aan de indeling of men kan kiezen
voor twee appartementen en door die te koppelen ontstaat er een oppervlakte tussen de
140m2 en 200m2. Dit alles is nu nog bespreekbaar, omdat wij met de indelingen nog kunnen
schuiven.
Zijn er al informatiemappen bij makelaars? Zo
ja bij welke makelaar(s)?
Omdat wij zoveel mogelijk lokaal willen werken
zal de informatie voorziening via Rietveld Makelaardij geschieden, waarbij opgemerkt dient
te worden, dat wij er zelf ook dicht bij betrokken zullen blijven. Wij werken op dit moment
aan informatie mappen. Belangstellenden kunnen zich nu reeds melden bij de makelaar.
Kunnen er al richtprijzen gegeven worden voor
de diverse woningtypen?
Alle informatie hierover wordt opgenomen in
de informatiemappen. Een en ander is uiteraard afhankelijk van o.a. grootte, ligging etc.
Wel wil ik nogmaals benadrukken dat dit betaalbare appartementen worden voor senioren
en woningen voor starters.
En dat is nu juist iets dat we broodnodig hebben in ons mooie Limmen, merk ik op. Intussen bekijk ik de “artist impression”. Een degelijk, goed doortimmerd bouwplan op een nu
nog foeilelijke locatie. Dat zal er ongetwijfeld
binnen een paar jaar heel fraai uitzien en mooi
passend in de bestaande woonomgeving.
Kees Kroone
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KERKWEG 1, 1906 AT LIMMEN
RIJKSWEG 108, 1906 BK LIMMEN
T 072 505 14 54
F 072 502 05 36
SLAAPKENNERLUTE@QUICKNET.NL
WWW.SLAAPKENNERLUTE.NL

Slaapkenner Lute en
Kuilman Meesterschilders
zijn al 75 jaar het
HART van Limmen!
Daarom geven wij een
slaapkamer metamorfose
weg ter waarde van € 2000,Kent u iemand waarvoor het HART nodig is dat de slaapkamer een metamorfose
ondergaat? Geeft u diegene dan op! Schrijf een brief of mail de reden waarom deze persoon
onze metamorfose zo verdient en misschien wordt dan deze droom wel werkelijkheid!
Opgeven kan tot 1 januari!
In deze maand word ook de winnaar bekend gemaakt!

Informeer in de winkel naar de algemene voorwaarden

K E R K W E G 11, 1906 AT L I M M E N
0 6 51 8 5 77 89 fa x 072 505 56 35
m a i l A A N @KU I L M A N M E E STE R SC H I L D E R S.N L

