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De krant van Ondernemend Limmen

Sinterklaas sluit
‘Pietenhuwelijk’..!
Zondag 18 november komt Sint met vele enthousiaste Pieten aan in de
Stethaven van Limmen. Vanaf 13.30 uur wordt er muziek gemaakt en
wordt iedereen in de juiste sfeer gebracht. Het belooft dit jaar een zeer bijzondere intocht te worden. Piet Marleno en Piet Pedro zijn vorig jaar verliefd geworden in Limmen en hebben besloten dit jaar tijdens de intocht
met elkaar te gaan trouwen onder leiding van Sinterklaas en pastor Olling.

worden vriendelijk verzocht in de zijbeuken plaats te nemen. Alleen kinderen gaan zitten in de banken van
het ‘Kinderland’. In de kerk zullen
Piet Marleno en Piet Pedro officieel
in het huwelijk treden en Piet Pedro
heeft prachtige trouwringen gekocht
maar…. waar zijn ze ???
De live “Pepernotenband” zal proberen de stemming er goed in te
houden en heeft speciaal actuele
Sinterklaasliedjes ingestudeerd. Het
belooft een sfeervol en swingend
Sinterklaasfeest te worden en alle
kinderen, vaders, moeders en opa’s
en oma’s zijn weer uitgenodigd om
het hele feest mee te maken. Rond
16.30 uur sluiten Sint en de Pieten hun
bezoek af en gaan zich dan voorbereiden op spannende Sinterklaasweken. Mocht u meer informatie m.b.t.
de intocht willen bekijken, raadpleeg
dan onze nieuw geopende website:
www.sinterklaas-limmen.nl

Op het Stet wordt de Sint en het pietenstel in de huwelijksboot binnengehaald door Peter Dekker en burgemeester Mans en toegesproken op de
podiumwagen.
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 dat er veel mensen
in de stoet meelopen of onderweg
aansluiten.
Nadat de Sint op het Stet is aangekomen, zal de optocht rond 14.45 uur
starten. Tijdens een korte en verrassende stop in het Park “de Enterij”
hebben diverse dansgroepen van
Djazz2impress speciale “liefdes- en

huwelijksdansjes“ ingestudeerd en
dit brengt iedereen extra in beweging. Daarna gaat de stoet richting
kerk.
De volledige route zal zijn: vanaf het
Stet, Achterweg, Dampegheestlaan,
Dusseldorperweg, Enterij, Vuurbaak, Kerkweg tot aan de kerk. Sint
zal het extra feestelijk vinden wanneer de mensen langs deze route de
vlag uithangen. Na zijn rondrit zal
de Sint met zijn Pieten om ca. 15.30
uur bij de kerk aankomen, alwaar het
welkomstwoord verzorgd zal worden
door Pastor Olling.
De kerk zal rond 15.20 uur opengaan.
Voor een veilig binnenkomen van de
kinderen wordt er vooral gevraagd om
op uw beurt te wachten!!! De ouders

Steun Sinterklaas!
Het Sinterklaas-comité doet zijn best
van de intocht een waar kinderfeest
te maken. Om dit jaarlijks mogelijk
te maken doen wij een beroep op alle
bezoekers van de intocht het sinterklaas-comité te steunen.
Zorg ervoor dat Sint niet in de crisis
raakt en dat wij ook volgend jaar weer
een leuke intocht kunnen organiseren. U kunt ons steunen door:
1.	Bijdrage in een van de melkbussen
bij het uitgaan van de kerk op 18
november.
2.	Storting van een vrijwillige bijdrage op rek.nr. 8413.40.889 van de
Unive Regiobank t.n.v.
Sint Nicolaascomite Limmen

november 2012

voor Limmers, door Limmers

Sinterklaasactie 2012
Het wordt zo langzamerhand een
traditie en ook dit jaar is het de LOV
weer gelukt om een spetterende
Sinterklaasactie te organiseren!
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Dit jaar is er bij elke weektrekking een hoofdprijs.
Trekking 26 november
	Hoofdprijs Een dinerbon voor 4 personen bij Gasterij Het
Ruiterhuys in Bakkum.
Trekking 3 december
Hoofdprijs beschikbaar gesteld door Unive,
een VIP arrangement bij een wedstrijd van AZ.
Trekking 10 december
Hoofdprijs beschikbaar gesteld door de LOV: een iPad.
De actie start op 19 november en duurt tot 9 december 2012. 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 de LOV-cadeaubonnen te winnen.
Speel mee:
Er zijn 3 trekkingen van elk € 650,00
PRIJZENPOT

€ 2.950,-!
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De winnaars krijgen persoonlijk bericht. De trekkingslijst is te
bekijken op de website; www.lov-limmen.nl
Koop bij de LOV winkeliers en maak zo kans op die prachtige prijzen!

Limmen is binnenkort weer een fraai boek rijker...
Een goede kado-tip voor de komende feestdagen!

Dampegeest, een
Herenhuis in Limmen
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206

In het ‘jaar van de Historische Buitenplaats’ (2012), verschijnt er eind november een boekwerk over het (verdwenen) Huis Dampegeest getiteld:
“De Hofstede Dampegeest onder Limmen”, van de hand van Kees Druijven.
De hofstede
H Dampegeest stond op
de plek van het tweede veld van de
voetbalvereniging Limmen. Het terrein herinnerd in zijn naam “Dampegheest” daar nog steeds aan. De
Dampegheestlaan ten noorden van
het terrein is nog een deel van de oprijlaan naar het grote Huis en de fraai
aangelegde Franse tuin.
Waar op de oprijlaan voor het Huis de
Heer en Vrouwe met hun gasten een
spelletje kolf speelden, rolt nu de bal
en de spelers trekken hun positiespel
door de denkbeeldige hal, grote zaal
en andere hoge kamers. Het grote
Huis, dat veel leek op het Huis Nijenburg in Heiloo, is in de loop der tijd
verschillende keren veranderd en aangepast aan de mode van de tijd. Toch
is het grondplan altijd ongewijzigd
gebleven. De statige Franse tuin, met
zijn rechte grachten en strak geschoren heggen heeft wel een ander aanzicht gekregen.
In 1846 besloot men, na de dood van
de heer Weldijk, de hofstede, namelijk
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Het is niet alleen een feestje voor de
kinderen... Ouders, opa’s en oma’s

Een SPANNEND SINTERKLAASSPEL
voor de jeugd van 4 tot 10 jaar

266

Door Kees Druijven

18

vredig bij.

Door Kees Druijven

zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Zoals voorgaande jaren georganiseerd
Limmen Cultuur weer het Sinterklaasspel voor de jeugd in Limmen.

De Hofstede
Dampegeest
onder Limmen

st onder Limmen

Dit spektakel vindt plaats op zondag
2 december 2012 in de Burgerij, Dusseldorperweg 103 te Limmen, aanvang
14.00, entree € 3,00 per persoon.
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Sinterklaasspel in de Burgerij
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De inhoud van het Sinterklaasspel
vindt u in de maand november in de
plaatselijke kranten. Dit spel wordt
door de gezamenlijke toneelverenigingen Forento en Pancratius uit Castricum gespeeld. De samenwerking
zorgt al jaren voor een kleurrijk geheel
van de spelers, het spel en de kleding.
De kleding is natuurlijk te danken
aan de echte Greet Verkleed uit Castricum. Het is niet alleen een feestje
voor de kinderen, maar ook voor de
spelers. Ook zijn de ouders, opa’s en
oma’s zijn van harte welkom.
Het word vast weer een gezellige middag, dit als voorbereiding van het echte feest op 5 december in Nederland.
De zaal is open om half 2 en rond 3 uur
is het spektakel van het Sinterklaasfeest afgelopen.
Wij hopen op een gezellige middag
voor alle kinderen in Limmen en omstreken. Graag tot 2 december!

De geschiedenis van dit Huis

en zijn bewoners

de grond met de Hof (het Huis), de
bijgebouwen en alle parken en tuinen te verkopen. Het betekende het
verdwijnen van dit Herenhuis uit het
dorpsgezicht, want het werd gesloopt
en op het vlakgetrokken land werden
aardappelen gezet. Naderhand werd
de grond weiland en daarna dus een
voetbalveld. Er lopen nu nog heren en
vrouwen, maar geen Heer en Vrouwe
meer langs en onder ‘zwaare opgaande boomen’ van de lanen en het ‘Plaisierbosch’.
Vervolg op pagina 3
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begeleiding

voedingsadvies

NOVEMBER 2012

NEI-therapie

Nijverheidsweg 19
1851 NW Heiloo
t. 06 23 55 06 07
e. info@gewichtopmaat.nu
i. www.gewichtopmaat.nu
Aangesloten bij de BGN, lidnr. 442
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Kom kijken hoe wij spele
voor een rondleiding
072- 532 35 78

g
enwe
midd

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 |

l
Kijk op:
drijfjonker.n
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www.aa

rijksweg 60, 1906 BJ  Limmen
telefoon 072 - 505‑17‑51

Slijterij R. Booms

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Vuurbaak 7 - 1906 BS Limmen - 072 5054880

Alle 35 cl. LIKEUREN

2e FLES
HALVE PRIJS!

Dit geldt voor: Tia Maria, Cointreau,
Grand Marnier, Amaretto, Licor 43,
Amarula enz. enz.
Geldig van 19 november t/m 2 december 2012

•
•
•
•
•

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

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

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

PAKJE SPECULAAS

middel - 10 stuks.................. voor €

SINTERKLAAS
ADVOCAAT-VLAAI

(ook halve) voor....................... €

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

3.75

10.50

Nu ook volop keus in:
• CHOCOLADELETTERS (het hele alfabet)
• SPECULAAS • TAAI-TAAI • STROOIGOED
• ROOMBOTERSTAVEN EN -LETTERS

NOVEMBER 2012
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‘BABY VAN DE MAAND’

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind
zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige baby's. Heel veel geluk,
gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Fiene Hilbers ‘Baby van de maand’ geworden. Voor de ‘Baby van de maand’ stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting
een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan de winnaar, op vertoon van deze krant en het geboortekaartje, in ontvangst nemen
in de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen.

Fiene Hilbers
– Geboren op 22 augustus 2012 –
Dochter van Josine Duindam & Jaap Hilbers

Meike Nijenhuis

Lucy Hopman

– Geboren op 5 september 2012 –

– Geboren op 5 oktober 2012 –

Dochter van Yvonne Snel & Mark Nijenhuis

Dochter van Kees en Sonja Hopman-Berkhout
en zusje van Milo

Complimenten voor
Kinderopvang Kits Oonlie
Op 9 oktober heeft het keurmerkinstituut Kinderopvang Kits Oonlie bezocht voor de herbeoordeling
van haar kwaliteitsysteem. Al vanaf
2003 werkt Kits Oonlie met een gecertificeerd kwaliteitsysteem, welke
jaarlijks door het keurmerkinstituut
wordt beoordeeld.
Stipt 9.00 uur stonden de auditoren bij Kits Oonlie op de stoep voor
de herbeoordeling. Na een interview
met de algemeen directeur, Petra van
Zelst-Lagendijk, hebben de auditoren

het proces van de kindplanning doorgenomen met een medewerker van de
Centrale administratie en tevens de
pedagogisch adviseur gevraagd naar
haar functie-inhoud en de toegevoegde waarde van deze functie binnen
Kits Oonlie. Achtereenvolgens hebben
de auditoren een bezoek gebracht aan
het kinderdagverblijf in Limmen en
Alkmaar en de Buitenschoolse opvang
in Alkmaar, waar zij de medewerkers
hebben gevraagd naar de werkwijze
op de groepen, de contacten met ou-

Vervolg van voorpagina

Dampegeest,
een Herenhuis in Limmen
Het boek beschrijft de vroegste geschiedenis van het Huis in Limmen in
het middeleeuwse Kennemerland met
de eerste eigenaars Van Tetrode en
daarna de Limmer Adriaan Woutersz.
Het verhaald van de processen die eigenaar en tevens bierbrouwer Schouten had tegen de dwarse dorpelingen.
Van de enorme rijkdommen die de
ambachtsheer Jacobus du Peyrou uit
Amsterdam bezat. Zo ook van ambachtsheer François de Meij die ook
geen misselijke jongen was. Weldijk,
de dominee, was ook ambachtsheer

ders, veiligheid en hygiëne en de deskundigheidsbevordering.
Eenmaal terug op het kantoor van Kits
Oonlie werd de directie vol lof toegesproken door de auditoren. ,,Wat een
prettige cultuur heerst er binnen Kits
Oonlie, jullie hebben het goed voor
elkaar!” Vervolgens gaf de hoofdauditor aan dat er tijdens de beoordeling
van het kwaliteitsysteem geen enkel
kritisch feit is geconstateerd en gaf
hierbij aan: ,,Het kwaliteitsysteem
van Kits Oonlie is uitgegroeid tot een
professioneel kwaliteitsysteem, het is
zeer toegankelijk voor de medewerkers en het proces van continue verbetering is goed zichtbaar binnen de
organisatie.”
En dat Kits Oonlie het goed voor elkaar heeft was voor de auditoren deze
dag goed te zien. Naast het bezoek
van het Keurmerkinstituut, voerde
de GGD een onverwachts inspectiebezoek uit op één van de vestigingen
en viel ook nog het planningssysteem
voor kinderen en medewerkers uit.
Waar de auditoren bij andere organisaties het stressniveau op zo’n dag
zien stijgen en de paniek toeslaat,
zien ze bij Kits Oonlie dat het voor
elkaar is. Kits Oonlie maakt zich niet
druk over de GGD en het uitvallen van
een systeem is voor hen ook geen probleem, omdat medewerkers precies
weten welke maatregelen zij moeten
nemen in zo’n geval.

in het koor zou omzetten in werkweken dan kom je aan een respectabel
aantal, immers repetities, concerten,
rouw en trouw, reguliere kerkdiensten, hoogtijdagen enz. Het is bijna
niet te bevatten dat iemand zo lang
trouw blijft aan een vereniging. Een

grote pluim waard. Siem Koot heeft
nog altijd veel plezier in het zingen
en is gelukkig nog “kerngezond”. Hij
zal blijven zingen zo lang zijn stem
het toelaat. Van harte proficiat. 25
November is de feestdag van Sint
Caecilia, patrones van de muziek.
Veel zangkoren en muziekvereniging
dragen ook de naam Caecilia. De kerkdienst is die dag om 10.00 uur en iedereen is welkom.

en hij had ook wel wat centen, maar
was een bedaarde man die zich in
het leven van het Limmense inwerkte
en zich met allerlei zaken bemoeide.
Zijn rol wordt na de Franse tijd, als de
patriotten zijn vertrokken, duidelijk
in allerlei functies die hij ging uitoefenen. Als ‘schooltoeziener’ (schoolinspecteur) heeft hij te maken met
de jeugd van Limmen, maar hij heeft
ook een taak in de dorpsbelastingen,
het controleren van de broodzetting,
het ijken van maten en gewichten en
het patentrecht. Ook was hij, vanwege zijn functie van burgemeester
of schout, dijkgraaf van de Groot Limmerpolder, waarvoor hij keuren legde,
en in zijn rol van ambachtsheer de
molen- of poldermeesters benoemde.

Het boek, waarvan de opmaak is verzorgd door Michel Welgraven, telt 248
bladzijden in kloek formaat en met
veel afbeeldingen. De winkelprijs is
€ 32,95. Het boek is vanaf de laatste
week van november onder meer verkrijgbaar bij Stuifbergen te Limmen
en boekhandel Laan te Castricum en
ook verkrijgbaar bij de Stichting Oud
Limmen op de maandagen van 10.00
tot 12.00 uur en van 19.00 tot 21.00
uur.
De officiële uitreiking van het eerste
exemplaar wordt gedaan tijdens de
Nieuwjaarsreceptie, (6 januari 2013,
aanvang 16.00 uur) van de v.v. Limmen op het sportcomplex “Dampegheest” in de kantine, aan de voorzitter Nico Beentjes.

Siem Koot zingt al 65 jaar!
Een wel heel bijzonder jubileum wordt
op zondag 25 november in de Cornelius kerk gevierd. De 86 jarige Siem
Koot (*18 januari 1926) viert dan namelijk het heugelijke feit dat hij 65
jaar onafgebroken lid is van het Corneliuskerkkoor. Als je de tijd gestoken

De rubriek Limmer Kroost
is powered by

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

Staat Sinterklaas
straks met ‘lege’ handen?
Dat kan toch niet waar zijn? Maar wat
bedoelen we dan? Sinterklaas is nog
nooit met lege handen gekomen. Sint
Nicolaas de grote kindervriend komt
altijd met zijn Pieten en een pakjesboot vol kadootjes voor groot en
vooral voor KLEIN.
Dat zal ook dit jaar weer zo zijn als
onze eigen Sint op zondag 18 november aan de kades van ’t Stet zal
aanmeren. De Pieten hebben vast en
zeker alweer veel verrassingen voor
de kinderen in petto. Burgemeester
Toon Mans zal de Goed Heiligman
hoogstpersoonlijk in Limmen welkom
heten, ongetwijfeld staat er een koets
met 2 prachtige Friese paarden klaar
voor een rondtocht, voorafgegaan
door Harmonie en Drumband “Excelsior” en dan als klap op de vuurpijl de
ontvangst in de Corneliuskerk, waar
een groot orkest klaar staat, waar de
Pieten capriolen uithalen waar je kippenvel van krijgt, en uiteindelijk komt
altijd alles weer goed want ieder jaar
is er wel iets bijzonders gebeurd.
Een groot feest voor de kindertjes,
maar ook voor de ouders en niet te
vergeten de opa’s en oma’s die altijd
aanwezig zijn. Maar wat is er dan met
die lege handen? Sinterklaas wil graag
ook dit jaar bij ons zijn en hij komt
ook zeker, maar er is een klein financieel probleem. De schatkist is bijna
leeg, de bodem is zichtbaar. Om het
grote feest helemaal rond te krijgen
heeft Sint Nicolaas nog ruim € 500,00

nodig. Het budget is nog niet volledig
gedekt. Dat heeft oorzaken in de subsidie sfeer. Bezuinigingen van o.a. de
overheid treffen ook de mensen achter onze Sint. En onze goede en lieve
Sint wil helemaal niet met lege handen komen. Mogen wij een extra beroep op u doen? Als nu 50 tot 70 mensen een donatie doen (meer mag ook!)
van ongeveer € 50,00 dan komen we
er zeker uit. Maar iedere bijdrage, van
welke grootte dan ook, is van harte
welkom, dat begrijpt u zeker.
Wij willen niet alleen de traditie van
Sinterklaas in 2012 maar ook in de jaren hierna veilig stellen. Helpt u ons?
Elke donatie is meer dan welkom en
namens al die lieve kinderen uit Limmen, maar ook namens Sint Nicolaas en al zijn hulpen heel hartelijk
dank. De bankrelatie is Regiobank nr.
84.13.40.889 t.n.v. St. Nicolaas Comité
Limmen.
Wilt u iets meer weten over het Sinterklaasfeest, dat kan. Voorzitter Robert van Woensel, tel. (072) 5 31 44
55 kan u er alles over vertellen. Laat
Sinterklaas dus niet in de kou en met
lege handen staan.
Als enige echte hulp Sinterklaas durf
ik u dit te vragen namens het Comité
en ik steun hen van harte bij het werven van fondsen om het Sinterklaasfeest voor iedereen gezellig te maken.
Met hartelijke dank en groeten van
(hulp-Sinterklaas en zijn Pieten), Kees
Kroone.
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www.cateringlimmen.nl

06 20 74 15 11 - 072 505 15 19

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

CateringLimmen
Winterbuffet

Goed gevoed de winter door:
Stokbrood met kruidenboter
Witte koolsalade met slagroom en noten
Roseval aardappelsalade met mosterd-dille dressing
Rauwkostsalade
Winterse pastasalade
Limmerse jachtschotel met “Zware Hufter”
Kipstoofpotje
Paddenstoelen in roomsaus
Varkensfilet in Stroganoffsaus
Rijst
Kriel met spek

€ 17,50 p.p.
Het buffet kunt u bestellen vanaf 15 personen. Het buffet wordt uiteraard
geleverd met borden, bestek en, lekker makkelijk: wij doen de afwas voor u!

NIEUWBOUW - VERBOUW
www.bouwbedrijfnicom.nl

LIMMEN
Wanneer het
Ù uitkomt;
Maandag t/m Zaterdag
open van 8.00 – 21.00
en Zondag open van
16.00 – 21.00 uur.

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid
assortiment

Dusseldorperweg 103, Limmen - info@deburgerijlimmen.nl

Voor uw gemak;
...de beste service

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

VAN ONS,
VOOR U!

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN
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...Ook dit jaar weer:

De allermooiste

KERSTBOMEN
Opruiming kerstshow artikelen!

1,-

Bij aanschaf van uw kerstboom, alle verpakkingen
kerstversieringen en accessoires:
per verpakking (zolang de voorraad strekt) €

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

DIERVOEDERS

ADMIRAAL
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LIMMEN

www.nuyenstuinengroenshop.nl

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
PLOSPLAN HOUTKORRELS
25 liter € 7,95 3 stuks € 19,95

STROOIVOER BUITENVOGELS
5 kg

€ 6,50 12 kg € 14,50 20 kg € 19,75
MEZENBOLLEN € 0,30
€ 1,25 10 stuks € 2,25

5 stuks

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

aannemingsbedrijf
n. commandeur bv

timmer- en betonwerkzaamheden
www.ncommandeur.nl
dusseldorperweg 22a 1906 AK Limmen
telefoon 072-505 24 24 - Fax 072-505 16 09
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Bouw
je mee…?
Het jaarthema van de Corneliusparochie is dit jaar: ‘Bouw je mee aan
Gods huis?’. Tijdens de gezinsviering
van zaterdag 3 november begrepen de
kinderen de bedoeling van het thema
uitstekend en bouwden dan ook letterlijk een huis. 113 schoenendozen
werden naar voren gebracht. Een jaarlijks terugkerende schoenendoosactie
om kinderen in ontwikkelingslanden
een fijne decembermaand te gunnen.
Dit jaar deden de twee basisscholen in Limmen er ook weer aan mee
en werden er schoenendozen gevuld
met schoolspullen, toiletartikelen en
speelgoed. De leden van de gezinsvieringwerkgroep hebben de dozen

Laat Sinterklaas maar naar Troel komen!

ondertussen nagekeken en op reis
gestuurd richting Ghana, Irak, Malawi
en Oeganda. Zo dragen wij vanuit
Limmen ons steentje bij aan een landelijke actie waar meer dan 134.000
kinderen aan mee doen. Je kunt je
het blije kind al voor je zien staan die
tegen je zegt: “Vandaag hebben jullie
mij de gelukkigste dag van mijn leven
gegeven. Heel hartelijk bedankt dat
jullie aan ons gedacht hebben!”

Beste verkoopsters grote clubactie sportvereniging TIOS
Op zaterdag 15 september 2012 begon
de verkoop van de Grote Clubactie.
Ook sportvereniging TIOS deed daar-

aan mee. De kinderen vanaf groep 4
en hoger hebben fantastisch hun best
gedaan.
Het verkoopresultaat is geworden €
1794.21. Een geweldig resultaat.
Dit jaar krijgen de 3 beste verkoopsters een verrassing.
De beste verkoopsters zijn:
1. Anouk Baltus (giftcard intertoys
t.w.v. € 15,- euro)
2. Lotte de Waal (giftcard intertoys
t.w.v. € 12,50 euro)
3. Irene Molenaar (giftcard intertoys
t.w.v. € 10,- euro)
Het bestuur en de docenten willen iedereen bedanken voor hun inzet. Natuurlijk ook de mensen die loten hebben gekocht van onze verkoopsters.

Nieuwe EHBO-cursus
De winter komt er weer aan, en daarmee ook de tijd van valpartijen. Afgelopen winter hadden we flink wat
sneeuw en vorst en hierdoor gladde
wegen. En ook ijs om te schaatsen.
Als gevolg hiervan hadden de ziekenhuizen veel werk om alle gebroken
ledenmaten weer te laten genezen.
Maar weet u ook wat u zou doen als
vlak voor u iemand met zijn fiets of
schaats onderuit gaat? Of als het u
zelf overkomt? Dit en heel veel meer
kunt u vanaf januari 2013 leren tijdens
een cursus EHBO, dat het Rode Kruis
weer bij voldoende belangstelling zal
organiseren.
Deze cursus is heel uitgebreid: het
basispakket van de Eerste Hulp komt
aan bod, kleine ongevallen worden
behandeld en u leert hoe u verbanden
aan moet leggen. Ook de reanimatie
en AED krijgt ruime aandacht tijdens
de lessen. Na het volgen van de cursus
weet u hoe u moet handelen in ongevalsituaties en bij veel voorkomende
verwondingen en letsels. De cursus
leidt op voor het landelijk erkende
Oranje Kruis diploma.
Bij voldoende belangstelling start
de nieuwe cursus (14 lesavonden) op
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woensdagavond 9 januari in de brandweerkazerne in Limmen. De kosten
bedragen € 155,- 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, e-mail: jenakorving@online.nl

Troel Voor Kids is weer klaar om Sinterklaas te ontvangen. De winkel
is weer heerlijk gevuld met leuke
kleding en heel veel cadeautjes. Zowel voor de wat grotere cadeau’s als
kleine schoencadeautjes kunt u goed
slagen in de gezellige winkel aan de
Kerkweg 40a in Limmen.
Schoencadeautjes zijn er al vanaf 50
cent. Dan kunt u denken voor de jongens aan vliegtuigjes, stuiterballen,
opwindfiguurtjes, gum, leuke kleuren stickerboeken. Maar ook spelletjes, knutselkasteel, bamboe auto’s
en dinosauriërs.
Voor de meisjes hebben we o.a. veel
nagellak in leuke kleuren, lipgloss,
haarspeldjes en -elastieken, een uitgebreide collectie van Top Model,
armbandjes, oorbelletjes en kettingen. Maar een colsjaal, magnetronknuffel of een tas van Zebra is ook
een geweldig leuk cadeau om te krijgen.
Naast de cadeautjes is er veel keus
aan babykleding. Gelukkig worden er
in Limmen nog heel regelmatig baby’s
geboren. Dus waarom het dorp uit als
U hier ook goed kan slagen? Naast de

uitgebreide keuze aan babykleding
en andere babyaccessoires, is een belangrijk argument dat U bij ons een
goede service kan verwachten, goed
wordt geadviseerd en dat het erg leuk
wordt ingepakt. Dat maakt de keus
dan wel erg gemakkelijk. Het zal niet
voor niets zijn dat veel opa’s en oma’s
tot onze vaste klanten behoren.
Met Cars Jeans hebben we een aantal jaren geleden een goede keus gemaakt. Zij hebben altijd volop spijkerbroeken en andere leuk moderne
gekleurde broeken voor jongens en
meisjes van maat 86 t/m 176. De broeken zijn trendy, hebben een goede
pasvorm, zijn van goede kwaliteit
en de prijs spreekt de meeste ouders
ook bijzonder aan. Een leuke coloured jeans voor 29,95 euro is een prima
prijs! Andere merken kleding die wij
voeren zijn Noppies (mt 56 t/m 116),

Feetje (mt 56 t/m 86), The Dutch Design Bakery (mt 62 t/m 128), Born to
be Famous (mt 50 t/m 86), Giggs (mt
92 t/m 152) en Tuuf’s World (mt 50 t/m
86). Voor volgend seizoen hangen er
ook weer meer merken in de winkel
t/m maat 140 om aan de toenemende vraag te voldoen. Oude bekenden
als Moodstreet, Blue Seven, Jubel en
Sturdy zullen de winkel weer verrijken.
Eigenlijk moet u maar gewoon zelf
komen kijken en u laten verrassen
door het uitgebreide assortiment.
Wie weet mogen we Sinterklaas in
eigen persoon ook weer in de winkel
begroeten? We houden u via de website op de hoogte www.troelvoorkids.
nl. Ook kunt u vriend worden van Inge’s Troel Voor Kids op facebook om
op de hoogte te blijven van de laatste
nieuwtjes.

Linedancen in de Burgerij
Op dinsdagavond 27 november hebben wij weer een vrije dansavond in de
Burgerij, aanvang 19.30 tot 23.00 uur. Iedereen die een beetje kan linedancen
is welkom en dansen kunnen aangevraagd worden. De entreeis € 5.50.

Van zomer naar herfst... met heel veel regen
Onvoorstelbaar veel regen is er gevallen in september en oktober, maar
terwijl ik de laatste hand aan dit artikel leg, zondag 11 november, is het
schitterend weer. Wat een mooie dag
en vooral voor de kleintjes die vanavond met hun lampionnen en liedjes langs de deur komen. Een liedje
en verwachting op de gezichtjes, van
wat gaan we krijgen, maar ook van
wat gaan we delen, de oorspronkelijke
bedoeling van Sint Maarten. Eindelijk
zullen we op “Dampegheest” meer
kinderen aan de deur gaan krijgen,
het slechte weer van de afgelopen
jaren eindige soms met een “record”
van slechts die of vier stoere lopertjes
met hun ouders.
September begon mooi, het “kermisweekeinde” zelfs met record temperaturen en overvolle stranden op 7, 8 en
9 september. Vanaf medio september
ziet u crocusachtige bloemen in de
bermen, zonder blad. Het begint met
de zgn. droogbloeiers, die dus ook
op de vensterbank zonder aarde en/
of water bloeien. Dat zijn Colchicum,
een bol ter grootte van een appel,
met een harde donkerbruine huid.
Spontaan komen er vanaf eind augustus lichtroze bloemen, gelijk aan
een Crocus. Het is echter een geheel
ander geslacht en kent plm. 25 soorten in cultuur in Nederland. Het is
een bij wet beschermde plant, d.w.z.
de planten mogen niet opgegraven
worden. In het wild komen de planten
door heel Europa voor in bossen en op
berghellingen. De bol is giftig, de dieren eten ook niet van het gewas dat
in het voorjaar tevoorschijn komt. Nu
staan er op veel plekken nog Crocus
sativis in bloei, ze zgn. saffraancrocus. Lichtrozepaars van kleur met in
de bloem een mooie oranje stempel
en meeldraden. De stempels zorgen
in gedroogde vorm voor het peperdure saffraan (€ 5,00 per gram), dat
in de keuken wordt gebruikt om kleur
en smaak te geven aan bijzondere gerechten. De crocus wordt in ons land
geteeld om de bloemwaarde. In landen als Iran, Irak, India, Marokko e.d.
wordt op grote schaal geteeld voor de
productie van saffraan. Zowel Colchicum als Crocus sativus kunnen jarenlang ongestoord in de grond blijven
en zijn absoluut winterhard.
Overigens u kunt bij “open weer”,
(geen vorst) nog steeds volop bloembollen planten. Kijk eens bij Tuincentrum Nuyens, er ligt zeker nog iets
van uw gading. De Hortus Bulborum

ligt al drie weken klaar en gedekt. De
bloembollen maken nu al een sterk
wortelgestel om de winter door te
komen. De oogsten in de groentetuin waren soms spectaculair, beste
aardappelen, beste uien. Prima oogsten sperzie- en snijbonen. Dit jaar
met succes een proef gedaan met
snijbonen (niet plat maar rond) van
het ras “Berner Landfrauen”, aanbevolen door Wouter Klootwijk. Fijn van
smaak, echte ouderwetse geur van
snijbonen. De kleur van de lange bonen is groen met paarse strepen en
vlekken. In de kook wordt de boon helemaal groen. Een aanverwant ras is
”Neckarkönigin”, een zgn. spekboon.
Ondanks het slechte weer nog lang
geoogst van sperzie- en snijbonen.
De zgn. droge bonen (kookbonen)
zijn recentelijk gedorst, witte krombekken, monstransbonen (in het oog
een monstrans) en Wieringer bonen
(in het oog een mooie caramelkleurige vlek). Ook de groene en grauwe
erwten (=kapucijners) liggen klaar.
Inmiddels hebben de putters alle zonnebloemen leeg gegeten en zijn “opgevet” richting het zuiden vetrokken.
Medio oktober waren wij in Valais,
Zwitserland op de grens met Frankrijk. Wij zagen talloze zangvogeltjes
voorbijgaan richting het Rhônedal
(van Genève naar de Middellandse
Zee), waarna zij de gevaarlijke oversteek maken naar Afrika. Op 1.600 m.
hoogte zagen wij iets bijzonders. In
kleine poelen wemelde het nog van
de donderkopjes, die zullen de winter
doorbrengen in het slik op de bodem
en volgend jaar uitgroeien tot kikker

of pad. De zomer op deze hoogte is
redelijk kort. Tot op 1.900m. zagen wij
nog volop activiteiten in grote hopen
van zwarte bosmieren, maar ook vele
hagedissen die zich nog tegoed deden
aan de warme herfstzon. Tijdens de
terugreis een zeer zonnig weekeinde
(20 oktober). In Luxemburg bereikte
het kwik 24C. Het ging goed tot ongeveer Utrecht, jammer genoeg lag
Noord-Holland onder een grijze deken
en bleef de temperatuur steken op
16C., terwijl het elders in Nederland
tot ruim 20C. was.
Nu is de hoogste tijd om de dahlia’s
te rooien, een paar dagen drogen op
het land en daarna bewaren in kisten
of grote dozen (op de boden een dikke
krant). Daarna droog, koel en luchtig (vorstvrij) opslaan tot medio april
2013. Dan in stukken delen en opnieuw planten. Inmiddels is het echt
herfst geworden, schitterend gekleurde bomen en heggen, veel bladval,
wat heel goed is om uw vaste planten
en border mee af te dekken. Het blad
verteert heel langzaam, zorgt voor
veel wormen en bodemleven in de
tuin. De vogels zullen dankbaar zijn
want de hele winter is er volop voer
onder het afgevallen blad te vinden.
En in het voorjaar uitstekend nestmateriaal.
De vogeltrek is bijna voorbij, in ons
land zijn ganzen, koperwieken en
kramsvogels neergestreken. Nabij het
Limmer Voortje (kruising Zeeweg en
Provincialeweg) zijn plm. 20 zwanen
bij elkaar, inclusief jongen in bont verenpak, met daartussen mooi gekleurde smienten. Die zullen straks als het
wat kouder wordt bij duizenden neerstrijken uit het koude noorden en hier
overwinteren.
De bekende fotograaf Peter van Renen stuurde schitterende foto’s van
pestvogels, genomen aan de Ganzerik in Castricum. U ziet het de natuur
ligt naast je voordeur. De wintertijd
is gekomen, tijd voor bockbier, tijd
voor lange gezellige avonden, heerlijke stoof- en stamppotten, maar ook
voor bonen/erwtenschotels en snert.
Geniet met elkaar van de herfst en
naderde winter. Strand bos en duin
liggen aan onze voeten. Rijke natuurgebieden met ongekende wandel- en
fiets mogelijkheden. In de volgende
editie iets meer over Kerst en de natuur.

De schitterende pestvogel, gefotografeerd
door Peter van Renen.

Kees G. Kroone
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NOG 2 TE KOOP!
Voor meer informatie: Rietveld Makelaardij, tel. 072 - 505 1464

0,5
9
.
0
6
€
.
a
.
v
Prijs
l. BTW
r exc
Kosten kope

Van 60 tot 140 mtr²:
Unit voorzien van eigen meterkast,
overheaddeur aparte loopdeur en een
rioolaansluitpunt.
Schipperslaan 4 | Postbus 134 | 1906 ZJ Limmen | Tel. 072 505 27 24 | www.dibolimmen.nl

Cadeaubon Winkeliersvereniging Limmen:

Een leuk geschenk!
Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
Kerkweg 40a • Limmen
di t/m vr van 10.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Oh, kom er eens kijken wat Troel
weer in de winkel heeft...!

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

de SNS-regiobank in het Univé
kantoor.

BENIEUWD HOE UW HUIS ER IN
EEN ANDERE KLEUR UIT ZIET?
LAAT ONS EEN DIGITAAL KLEURADVIES
MAKEN EN U WEET HET!

VA L K E R I N G

K E R K W E G 11, 1906 AT LI M M E N
0 6 51 8 5 77 89 fax 072 505 56 35
A A N @ K U I L MAN M E E STE RSC H I LD E RS.N L

JAAR

19 37 - 2 012

Administratie- en Belastingadviseurs

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

Mountainbike School (K.P.B.)
groot succes!
De ‘opendagen’ van de Stg. Kids and
Parents Bikeschool (K.P.B.) op het
O.G.L. mountainbike pacours aan de
Pagenlaan zijn een doorslaand succes
geworden. Ouders en kinderen kwamen proeven of deze tak van sport
misschien iets voor hen is. Velen kwamen tot de ontdekking dat hun techniek wel bijgespijkerd mocht worden.
Iedereen van beginner tot gevorderde
kan onder begeleiding aan de konditie en techniek werken. Laagdrempeligheid en samen gezellig op de fiets

bezig zijn staat bij de Stichting K.P.B.
hoog in het vaandel. Vooral de “Family
Hours” op de zondagmorgen voldoen
op voortreffelijke wijze aan de vraag
om met het hele gezin samen gezellig
te kunnen sporten. Ook het houden
van een kinderpartijtje bestaat tot de
mogelijkheden.

De serie voorlees-/ prentenboeken
over het wiebelmannetje van oudLimmer Harald Timmer is aan een
ware opmars begonnen. De schrijver,
illustrator en uitgever van de vrolijke
kinderboeken reist het hele land door
om aan de verzoeken om voor te lezen
en te signeren te kunnen voldoen.
Begon de kinderboekenweek nog in
Den Ham (bij Almelo) om via Castricum en Nieuw-Vennep in Noordwijk
te eindigen, woensdag 28 november staat een bezoek aan Maastricht
gepland om tijdens de grootse sinterklaasmiddag voor te lezen bij de
selexyz-winkel aldaar. Maar natuurlijk vergeet Harald Timmer Limmen
niet. ‘Graag kom ik voorlezen op de
basisscholen in Limmen,’ zegt Harald
Timmer. ‘Ik heb helaas nog geen kans

gezien contact op te nemen, maar dat
zal zeer binnenkort wel gebeuren’,
aldus de schrijver die hard werkt aan
deel drie van de reeks: Het wiebelmannetje ontmoet de steenbrekertjes.
De boekjes over het wiebelmannetje zijn boekjes om voor te lezen aan
kinderen vanaf ca. 4 jaar. Het wiebelmannetje is een reeks verhalen over
Wiebe, een mannetje dat ongelukkigerwijs in een toverwolk is terechtgekomen en daarna niet meer kan stoppen met wiebelen. Door zijn gewiebel
komt hoofdpersoon Wiebe eerst in de
problemen, maar daarna zorgt zijn
gewiebel ook altijd voor de oplossing.
Naast de boekjes over het wiebelmannetje heeft Harald Timmer ook
de klusjeskalender ontwikkeld en zijn

Gezellige maand bij Forte
De kinderen van de vestigingen van
Forte Kinderopvang bereiden zich
voor op een gezellige novembermaand. De sfeervolle voorbereidingen

voor de Sinterklaasviering gaan deze
maand van start. Bij kinderdagverblijf
Eigen Wijs, BSO Het Avontuur en BSO
Hogeweg gaan de voorbereidingen

Voor een volledig overzicht van de
mogelijkheden bekijk onze website
www.kpbiking.nl . Bel of mail naar 0650506087 of info@kpbiking.nl .

Excelsior bedankt vrijwilligers
Op zondag 21 oktober jl. heeft Muziekvereniging Excelsior de deuren
van haar verenigingsgebouw officieel geopend. De verbouwing die
meer dan twee jaar in beslag heeft
genomen, heeft geresulteerd in een
prachtig gebouw aan de Schoolweg
te Limmen. Na jaren van overleg, samenspraak, ontwerp en vergunningen, is de verbouwing uiteindelijk in
december 2009 gestart. Het resultaat
mag er zijn!
De werkzaamheden zijn voornamelijk uitgevoerd door eigen leden van
de vereniging. Naast vele uren van
overleg met de diverse eigen commissies, hebben vele leden nagenoeg elke
zaterdag hun vrije tijd verruild met
klussen en verbouwen. Zowel rechter
als linker handen zijn hierbij ingezet.
Naast muzikale kwaliteiten, is een
aantal leden zich bewust geworden,
dat zij ook andere competenties bezitten. Onder bezielende leiding van
René Levering is de verbouwing aan

het prachtige monumentale pand tot
stand gekomen.
Uiteraard zijn het niet alleen de leden
die hun beste beentje hebben voorgezet. Er zijn ook vele vrijwilligers en
sponsoren die Excelsior de helpende
hand hebben geboden tijdens de verbouwing. Dit is onontbeerlijk geweest
voor het eindresultaat en Muziekvereniging Excelsior is hen daarvoor natuurlijk zeer erkentelijk. Het spreekwoord “Vele handen maken licht
werk” is hierbij zeker van toepassing.
Het is geweldig voor een vereniging,
als mensen hun diensten aanbieden,
zonder daarvoor betaald te willen
worden! Deze vrijwilligers zijn goud
waard voor de samenleving en verdienen een grote pluim!
Muziekvereniging Excelsior wil daarom graag alle vrijwilligers en sponsoren, die op spontane wijze hebben
geholpen tijdens de verbouwing, bedanken voor hun vrijwillige bijdrage
en steun. Jullie zijn geweldig!

Limmer Plankeniers spelen
‘Kaviaar met smeerkaas’
Het is alweer een jaar geleden dat
de Plankeniers voor u de klucht ‘Drie
is teveel’ opvoerde. In deze klucht
moest een loodgieter invallen als
butler omdat het gezin, waarvoor hij
werkt, goed voor de dag wil komen bij
een elitaire familie uit Amerika die op
bezoek komt.
De avonden werden druk bezocht in
de Burgerij en waren we erg blij met
de enthousiaste reacties van de bezoekers.
Nu zijn we alweer een paar maanden
aan het repeteren om u ook dit jaar
weer een heerlijk avondje uit te bezorgen waarbij weer heel veel gelachen
kan worden.

Dit jaar hebben wij gekozen voor de
dolle klucht; KAVIAAR MET SMEERKAAS van de schrijver Mart Moors,
de regie is in handen van Stina Hof.
Een korte inhoud...
Door een ongelukkig toeval krijgt de
asociale familie Stomp nieuwe buren.
De elitaire familie de Prael van Goudenjagt komt naast hen wonen. Deze
deftige mensen zoeken een tijdelijk
onderkomen terwijl hun villa wordt
gebouwd. Ze hadden geen slechter
adres kunnen treffen! De spanningen
tussen de families lopen hoog op. Ze
kunnen elkaar niet luchten of zien!
Hevige conflicten ontstaan! En wanneer er een ongewenste liefde opbloeit, is het kermis in de hel..!

onlangs 3 nieuwe boekjes van zijn
hand verschenen; ‘Potlood kraste…’,
‘Inkt met tranen…’ en ‘Stekel’. De
boeken zijn verkrijgbaar bij de betere
boekhandel en in Limmen bij de Fa.
Stuifbergen, waar het ook mogelijk is
gesigneerde exemplaren te bestellen.

voor de Sinterklaasviering van start
zodra Sinterklaas in Limmen is onthaald. Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs
gaan de kinderen pepernoten bakken, knutselen en Pietenmutsen of
mijters maken. Bovendien zullen ze
gaan oefenen om echte Zwarte Pieten
te worden door tijdens de Pietengym
allerlei acrobatische kunsten uit te
voeren. En misschien komt Zwarte
Piet zelf ook nog even langs! Ook bij
BSO Het Avontuur en BSO Hogeweg
wordt druk gebakken en geknutseld,
en zal alles in Sinterklaassfeer worden
gebracht. Samen met de kinderen en
hun ouders maken de medewerkers
van Forte Kinderopvang er een gezellige en sfeervolle maand van!
De voorstellingen worden gegeven in
de Burgerij:
•	zaterdag 17 november
aanvang 20.00 uur
• vrijdag 23 november
aanvang 20.00 uur
• zaterdag 24 november
aanvang 20.00uur –uitverkochtzaal open 19.30uur.
Kaarten bestellen voor de avondvoorstellingen kan bij onze secretaris
Mary Winder. Dit kan telefonisch; 505
2726 (na 17.00uur) of via mail: kaarten@limmerplankeniers.nl .
Kosten zijn € 8,50 per kaart en tegen
inlevering van uw entreebewijs kunt u
een kopje koffie of thee halen bij de
koffiebar in de Burgerij die vóór aanvang en in de pauze is geopend.
Bestelde kaarten moeten 2 dagen
vóór de uitvoering opgehaald of betaald zijn anders gaan ze in de ‘vrije’
verkoop. In de pauze zullen lootjes
worden verkocht waarmee u leuke
prijzen kunt winnen.

Kerkeveiling Limmen groot succes

Massage, een opkikker
voor lichaam en geest
Uw auto krijgt toch ook regelmatig
een beurt, anders gaat hij pruttelen.
Waarom dan niet jezelf eens af en toe
laten verwennen. Het kan en dicht bij
huis in Limmen.
Neem af en toe de tijd voor een HOTSTONE-, of STOELMASSAGE. U krijgt
daarbij een gratis VOETMASSAGE.
Ik kan ook bij u op de werkvloer komen voor een STOEL- EN/OF VOETMASSAGE.

Uw werknemers zullen u dankbaar
zijn en weer aktief aan het werk gaan.
Echt het werkt.
CADEAUTIP: geef iemand een bon
voor een HOTSTONEMASSAGE € 20 en
voor een STOELMASSAGE € 15
Meintje Guyt, Vaartkant 44, 1906 WJ
Limmen, tel. 072 5051374
e-mail: meintjeguyt@quicknet.nl

Vrijdagavond 9 nov. was het een gezellige drukte in “De Burgerij” in Limmen. Vanaf 19.30 uur ging de veilinghamer in een snel tempo langs 325
kavels van velerlei aard.
De vier ervaren veilingmeesters hielden het tempo er in zodat, mede door
de vernieuwde kavel- en veilformule,
om 00.45 uur de laatste paling door
Pastor Johan Olling verkocht kon worden. Even later kwam de opbrengst:
€ 37.250,00, incl. Rad van Avontuur
en schenkingen. Elke kavel kwam
eerder op grootbeeldscherm middels
een beamer in beeld. Er waren veel aktiviteiten waar meerdere mensen aan
deel konden nemen, zoals Solex toertochten, Varen en BBQ in de Eilandspolder, 18 Holes Golf flights e.d. Deze
werden steeds met de zgn. “keur”
verkocht. Dat wil zeggen dat een koper het recht heeft om tegen dezelfde
prijs meer kavels te kopen, uiteraard
zo lang de voorraad strekt. Er was
meer belangstelling voor deze kavels
dan er werden aangeboden. Daardoor
gingen de biedingen in een rap tempo
omhoog. De opbrengst komt ten goede aan kerk en jeugd in Limmen. Een

aparte Stichting zorgt voor de verdeling van de gelden over de jeugdleden
van diverse verenigingen in Limmen.
De gebruikelijke taarten, pondjes paling, kazen e.d. gingen ook grif van de
hand. Kaartjes, vaak met een zgn. derde helft en complete verzorging, voor
belangrijke AZ wedstrijden, vonden
gretig aftrek, niet in de laatste plaats
om het plezier dat er bij behoort. De
Limmer veilingmeesters verlenen ook
regelmatig hun spontane medewerking aan veilingen elders in Noord
Holland.
De Kerkeveiling in vind zijn oorsprong
in de dertiger jaren van de vorige
eeuw. De bloembollenkwekers van
toen, en dat waren er heel veel, brachten goederen bij elkaar als bloembollenplantgoed, mest, stro en riet om
af te dekken, kruiplanken om mest
over het land uit te rijden, manden,
kisten en gaasbakken, kortom bijna
alles wat met de agrarische sector
van doen had. Zo ook kippen, konijnen, geiten e.d. Dit alles werd steeds
op een veiling in november bij opbod
verkocht. De meest bekende veiling-

meesters van toen waren Jan Wokke
en Cor Nuijens. Enkele van de huidige
veilingmeesters hebben dan ook van
hen de kneepjes van het vak geleerd.
De kerk kende ook zgn. “kerkeschapen”, lammeren geschonken door
de boeren en waarvan de opbrengst
zodra de dieren volwassen kwamen
aan de kerk geschonken werd. De dieren werden kosteloos door de boeren
verzorgd en gehouden. Ook verkocht
men zgn. wilgenstaken (in tuindersjargon “rijzen”) waar langs snijbonen
en erwten groeiden. Niet voor niets
kennen de christelijke kerken in Nederland (en daar buiten) nog altijd
zgn. “Oogstdankdagen” waarop de
agrariërs dank uit spreken voor goede
oogsten e.d. Heel veel weerspreuken
zijn ook vaak verbonden aan de dagen
waarop bepaalde heiligen herdacht
worden. Veel kerken hadden ook door
vererving boerderijen en landerijen in
bezit gekregen. De Kerkeveiling traditie is terug te vinden in heel veel
Noordhollandse dorpen.
Kees G. Kroone
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Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe
Gezondheidscentrum Limmen!

Nog enkele ruimtes
beschikbaar...
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de beheerders
van het gebouw, tel. (072) 505 25 44.
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Gezondheidscentrum Limmen
staat op de kaart!
In de laatste publicaties van de LOV krant zijn wij al een aantal malen
ingegaan op het ontstaan van het Gezondheidscentrum. Momenteel
zijn er aannemers, stukadoors, electriciëns, loodgieters, schilders, ICT
bedrijven en andere specialisten bezig met het herinrichten van het
voormalig gemeentehuis Limmen. Hier zal een breed spectrum aan
dienst- en zorgverlening een onderkomen vinden. Op dit ogenblik is
er nog slechts 200 m2 ruimte beschikbaar voor verhuur. Alle overige
ruimtes zijn inmiddels bezet. Bij de invulling is er rekening mee gehouden dat de gespecialiseerde dienst- en zorgverleners in elkaars
verlengde liggen en geen concurrentie zijn voor elkaar. Van elke discipline kan dus gezegd worden dat het een welkome aanvulling is op het
geboden pakket. Met grote voortvarendheid is het project aangepakt
vanaf het moment dat de ontwikkelaars/initiatiefnemers de sleutels
kregen. Vanuit de directe woonomgeving zijn veel positieve berichten
gekomen omtrent de nieuwe bestemming van het gebouw. Men ziet
het duidelijk als een terechte grote aanwinst voor ons dorp.
Wie komen er nu definitief in het
centrum?
Recentelijk waren wij in gesprek met
de Limmer Huisartsen en Tandarts
Rob Blom. Alvorens ons gesprek begint lopen wij door het voormalig
gemeentehuis waar al heel veel verbouwd is, maar waar we ook veel vakmensen aantreffen die druk bezig zijn
met slopen, verbouwen, herinrichten,
leidingen trekken enz. Na de rondleiding, waar ik onder de indruk ben
geraakt van het werk dat al verzet is
en wat er nog staat te gebeuren, noteerde ik de volgende informatie. Het
complete complex heeft een bruto
oppervlakte van 2.200 m2., verdeeld
over 1.500 m2. op de begane grond
en 700 m2. op de 1e verdieping. In
de openbare ruimtes zijn (invaliden)
toiletgroepen, centrale hal, ingangen
e.d. Effectief verhuurbaar zijn 1.600
m2. Zoals gezegd resteert daarvan
nog slechts 200 m2. voor een aanbieder van zorg. Alle disciplines in het
Gezondheidscentrum zijn in de zgn.
1e lijn zorg. We onderscheiden de volgende zorgverleners:

Viva! Zorggroep. Dit zal een uitvalsbasis worden voor Thuiszorg. Zij bieden een breed pakket aan diensten en
kennis aan, ook voor de uitleen van
zorgartikelen, waarbij in de nieuwe
locatie ook een goede demonstratie
van het gebruik kan plaatsvinden. Een
belangrijke verbetering. Zij hebben
ook specialismen in ouderengeneeskunde, dit i.s.m. de Limmer Huisartsen. Viva is ook de exploitant van het
zorgcentrum “De Cameren”.

De Limmer Huisartsen. Het is duidelijk wat een huisarts doet. Echter er
komen steeds meer taken bij de huisartsen terecht. Doordat er aanzienlijk
meer ruimte beschikbaar is zal het
servicepakket worden uitgebreid.

In november a.s. zal er nog een gesprek zijn met wethouder Bert Meijer
(gem. Castricum) om de mogelijkheden te bezien voor de vestiging van
een WMO loket in het centrum. WMO
staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen
die ze nodig hebben. Het kan gaan
om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De
WMO zorgt ervoor dat iedereen kan
meedoen aan de maatschappij en zo
veel mogelijk zelfstandig kan blijven
wonen. Gemeenten voeren de WMO
uit en iedere gemeente legt andere
accenten. Op de website van onze gemeente staat meer informatie. Ook
de diverse ouderenbonden hebben de
nodige kennis van de WMO in huis.

Starlet Diagnostisch Centrum, het
meest bekend van “bloedprikken”. Zij
zijn nu nog gevestigd in “De Cameren”. Het ligt in de verwachting dat
Starlet het pakket in de nieuwe locatie zal uitbreiden, met o.a. het maken
van echo’s van hart en buik.

Heylo Apotheek zal zich gaan vestigen in de voormalige raadzaal (laatstelijk in gebruik voor Burgerzaken als
paspoorten, rijbewijzen, Burgerlijke
Stand etc.). Een prachtige ruimte voor
een apotheek met een vloeroppervlak
van 140m., met veel hoogte voor kas-

ten en voorraadbeheer/bewaren van
geneesmiddelen. Een apotheek doet
veel meer dan het verstrekken van geneesmiddelen. U kunt uitgebreid en
gerichte informatie krijgen over het
gebruik van medicijnen, de eventuele
bijwerkingen en andere zaken. Onze
huisartsen en de apotheek hebben
een online verbinding waardoor de
medicijnen snel voor u klaar staan.
In de bibliotheek komt de fysiotherapiepraktijk van Donker en Hilbers,
maar ook de praktijk van Waal. Het
is de bedoeling dat de bedrijven binnenkort zullen samensmelten tot één
praktijk. Zij kunnen een heel uitgebreid pakket aan diensten aanbieden.
Door de aanwezigheid van diverse
specialisaties kunnen zeer uiteenlopende klachten van het houdings- en
bewegingsapparaat worden behandeld en begeleid. Zij behandelen “op
maat” waarbij uw individuele situatie
en doelstelling uitgangspunt is voor
de behandeling. Dit geldt voor iedereen, of het nu gaat om begeleiding
van sporters, van de ouder wordende
mens, van mensen met chronische
klachten of voor/na een operatie. In
de nieuwe praktijk zal er gebruik gemaakt kunnen worden van een grote
oefenzaal. Het begeleiden gebeurt
volgens vastgestelde kwaliteitsnormen. Bundeling van krachten leidt tot
een nog beter servicepakket.
Op de bovenverdieping vestigt zich
Tandarts Rob Blom. Zij zijn bezig
met uitbreiding van capaciteit en dan
wordt het aannemen van nieuwe patiënten weer mogelijk.
Saskia Groot vestigt zich met een
Huid- en Oedeemtherapie. Het doel
van de behandelingen die zij geeft is
het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis/ beperking
en daarmee de kwaliteit van leven te
verbeteren.
Daarnaast is het stimuleren van zelfredzaamheid een onderdeel van de
behandeling en geeft zij aanvullend
tips, adviezen en/of leefregels. Enkele
voorbeelden van problemen waarmee
u bij een huidtherapeut terecht kunt
zijn: acne, littekens, pigmentafwijkingen, fibromen, overbeharing, oedeem
en wonden.
Er komt een podologiepraktijk door
Susan Verdegaal. De titel “podotherapeut” is een beschermde titel. Deze
mag alleen gevoerd worden wanneer
men de opleiding Podotherapie met

succes heeft afgerond. Er is altijd
doorverwijzing van een arts of specialist. Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of
klachten aan het bewegingsapparaat,
die voortvloeien uit een afwijkend
functioneren van de voeten. Een podotherapeut behandelt veel verschillende klachten met als doel het opheffen, verminderen of compenseren
van stoornissen in het functioneren
van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in
de voet(stand), alsmede behandeling
van huid en nagels, indien er sprake is
van een pathologie.
Er zal een ruimte samen worden gedeeld door Esther Konijn, diëtiste “De
Bloei”. Zij is gespecialiseerd in voeding voor kinderen (0-18 jaar). Kinderen zijn puur en eerlijk in hun eetgedrag. Eten moet voor hen “gewoon”
lekker en leuk zijn. Tegelijkertijd is
goede voeding voor hen ontzettend
belangrijk voor hun groei en ontwikkeling. Dat maakt dat zij afgestemde
dieetadviezen nodig hebben. Bij het
geven van deze adviezen en begeleiding is er veel aandacht voor omgaan
met eten, leren proeven en leren keuzes te maken. Plezier in eten is daarbij
het uitgangspunt. Soms is het plezier
in eten al verdwenen wanneer er sprake is van voeding- en eetproblemen,
buikklachten, voedselovergevoeligheid, of problemen in de groei en het
gewicht. Denk ook aan slikproblemen, diabetes en eetstoornissen als
anorexia.
De ruimte wordt gedeeld met de
psycholoog Gerrit Leusink. De psycholoog is een eerstelijnspsychologenpraktijk. Dit betekent, dat zij
praktisch, probleemgericht werken
en -indien gewenst- in overleg met de
huisarts. In een eerste gesprek legt u
uw probleem voor. De eerstelijnspsycholoog stelt de voorlopige diagnose
en bespreekt met u wat er gedaan kan
worden. Gemiddeld zijn 7 à 8 gesprekken voldoende om zelf de draad weer
op te kunnen pakken. De psychologen
die werkzaam zijn in deze praktijk zijn
universitair opgeleid en staan ingeschreven in het BIG-register (Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg)
als GZ-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog).
Lydia Zwart, reeds een begrip in Limmen, zal zich vestigen als logopediste. Zij is werkzaam als logopediste
sinds 1990. Sinds 2007 is zij als zelf-

standig logopediste gevestigd in Limmen. Hiervoor heeft zij 15 jaar gewerkt
in een praktijk in Heerhugowaard. U
kunt bij haar terecht voor alle logopedische problemen.
In de LOV krant van november 2011 is
een uitgebreid artikel gewijd aan Jolanda Kaandorp. Zij zal zich vestigen
met “Spel als Taal” (zie de on line LOV
kranten voor het betreffende artikel).
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.
Het ligt in de bedoeling dat elke discipline zich per 1 januari a.s. in het
gebouw kan vestigen. Er wordt nog
druk gewerkt om alles tijdig klaar te
hebben. In het voorjaar van 2013 zal
het centrum met een feestelijk tintje
officieel worden geopend. Uiteraard
komt er een website waarbij voor elke
aanbieder van zorg een link wordt
gemaakt opdat men zijn eigen specifieke website kan behouden. Het
centrum is een verrijking voor ons
dorp. Mijn complimenten voor de initiatiefnemers en de voortvarendheid
waarmee dit alles gerealiseerd is geworden. Succes voor alle aanbieders
van 1e lijn zorg. Het zal ongetwijfeld
niet lang duren of mensen vanuit de
gehele gemeente Castricum en wellicht ook van daarbuiten zullen de
weg naar het Gezondheidscentrum
Limmen snel gevonden hebben.
In de vorige LOV krant hebben wij gevraagd naar namen voor het centrum,
hierop zijn een aantal suggesties
binnengekomen, waarvoor uiteraard
dank. Er is uiteindelijk gekozen voor
de meest eenvoudige naam, die van
ons eigen dorp.
Kees G. Kroone
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Eten en genieten!
HERFST: tijd voor champignons!
Goede paddenstoelen maken met hun vlezige, vaak peperige
smaak het eten hartig. Deze keer een maaltijdsalade van champignons, aardappelen, avocado en sla.

Ingrediënten:

1 kg vastkokende aardappelen
250 gram paddenstoelen (kleine champignons, shiitake en cantharellen).
250 gram avocado
1 krop Romeinse sla
25 gram roomboter
100 milliliter basilicumdressing

Bereiding:

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

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

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

Batterijen AA super alkaline van GP
8 stuks voor € 3,75
Ook veel andere soorten batterijen
in voorraad..!

Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes (en brunoise).
Kook de aardappelblokjes in ongeveer 5 minuten in ruim kokend
water beetgaar.
Veeg de paddenstoelen met een borsteltje schoon en bak ze in de
roomboter goudbruin.
Snijd een handvol Romeinse sla in dunne reepjes (julienne).
Haal de aardappelblokjes en de paddenstoelen van het vuur en
laat ze afkoelen.
Snijd ondertussen ook de avocado in blokjes.
Meng de avocadoblokjes met driekwart van de gebakken paddenstoelen, de aardappelblokjes en 5 eetlepels basilicumdressing.
Schep het mengsel in een ronde kookvorm op het bord.
Plaats hier de reepjes Romeinse sla boven op en verwijder de
kookvorm. Gebruik het restant van de gebakken paddenstoelen
en enkele druppels basilicumdressing om het bord rondom de
aardappelsalade te decoreren.
Wijntip:
De Merlot-druif combineert perfect met alle paddenstoelen
Dus een VALDIVIESO uit CHILI.
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• cv en gas • koeling • dakbedekking
• water • zinkwerken • sanitair
www.dibolimmen.nl

072-505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

WIJ LEVEREN

■

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

DEALER VAN DSH & GAROBE KASTEN

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

Datanetwerken

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.

Visweg 31, 1906 CN Limmen
T 072 - 505 16 57, F 072 - 505 16 89
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl
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’A taste of Ireland’
in de Protestantse Kerk

Danspaar Philipoom - Van Londen finalisten op NK professionals
Ballroom dansen in Assen...

Limmer danspaar finalist
Afgelopen donderdag 8 november
stond het Nederlands Kampioenschap Professional Ballroom dansen op de agenda van het Limmer
danspaar Maurice Philipoom en Marieke van Londen.
Na een periode van intense trainingen in Italië en Duitsland en na het
dansen van diverse professionele
wedstrijden in binnen en buitenland,
waren Maurice en Marieke er helemaal klaar voor. In het professionele
veld hebben de Limmers al diverse finales mogen behalen met als mooiste
resultaat, het winnen van de QeeunE
throphy in Steenwijk op 28 oktober jl.
Aan de start van het Nederlands kampioenschap was het dan ook enorm
spannend, dit NK werd onder auspiciën van de VBD (Vereniging Beroeps
Danssport) georganiseerd op een
wedstrijd in Assen in de Bomte Wever
tijdens het evenement Dans Assen
Internationaal welke onder auspiciën
van de WDC viel (World Dancesport
Council). 			
Na goede voorrondes te hebben gedanst wisten Maurice en Marieke door

te dringen tot de finale, voor hun de
eerste keer in het professionele veld
dat zij op het NK de finale mochten
bekleden.
In hun amateurtijd hadden zij al diverse malen finales mogen dansen
op Nederlandse kampioenschappen,
maar dit was een nieuwe ervaring
voor hen, en zeker een hele belangrijke. Na de finaleronde te hebben
gedanst kwam niet snel daarna het
verlossende antwoord, zij behaalden
een welverdiende 5e plaats, erg tevreden kijken de Limmers Maurice
en Marieke terug op een fantastische afsluiting van hun dansseizoen
van het jaar 2011/2012.
Samen met hun internationale trainers uit Italië, de wereld kampioen
Benedetto Feruggia te samen met
Simone Segatori en hun Nederlandse
coach en trainer, de Amsterdammer
Paul Reijn (meervoudig Nederlands
kampioen en finalist op internationale wedstrijden) kunnen Maurice
en Marieke terugkijken op een heel
geslaagd seizoen met een mooie af-

BISSCHOPSWIJN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 dl cognac
2 dl bessenjenever
0,5 l sinaasappelsap
0,75 l rode wijn
1 vanillestokje
2 kaneelstokjes
10 kruidnagels
2 á 3 eetlepels suiker
kaneel

Op zondag 9 december organiseert
Limmen Cultuur een middagconcert
met de Ierse band O’BRANONS in de
Protestantse kerk te Limmen.

Het trotse danspaar Maurice Philipoom en
Marieke van Londen tijdens de prijsuitreiking op hun Nederlands Kampioensschap
professionals.

sluiting, en prachtige resultaten. Nu
gaat het danspaar Maurice Philipoom
en Marieke van Londen zich concentreren op de aankomende wedstrijd
in december waar in Dalfsen een prof
wedstrijd wordt georganiseerd tijdens
de Christmass Challenge Throphy
2012, ook hier nemen de Limmers deel
aan.

Alledaags en doodgewoon?
Het lijkt allemaal zo alledaags en heel
gewoon. De pakketpost bezorgde mij
afgelopen week een grote enveloppe
uit Armenië. Vier fraaie zegels sieren
de voorkant. ‘Republic of Armenia’
staat er links boven. De bezorger kijkt
wat verbaasd en nieuwsgierig; post
uit Armenié ziet ook hij kennelijk niet
iedere dag. Na mijn elektronische
paraaf neem ik het pakketje in ontvangst. Dan zie ik de naam van de afzender: Armine Serobyan uit Gyumri.
Ik weet nu wat erin zit: een uitgebreid
verslag en de financiële verantwoording van het afgelopen ‘Spitak Children’s Summer Camp 2012’. Voor het
derde achtereenvolgende jaar stuurt
Armine ons rekening en verantwoording. Omdat de stichting ‘SpitakLimmen’ hier in Nederland al voor het
derde jaar de kosten van dit zomerkamp op zich heeft. genomen. Ruim
2000 euro! Maar hoeveel jaar houden
we dit nog vol ?
Het is steeds weer aandoenlijk om te
lezen, hoe dankbaar de kinderen en
het begeleidende team uit Spitak zijn
voor zoveel vrijgevigheid uit dat kleine dorpje Limmen in het verre Nederland. Als ik de enveloppe open maak,
rolt er direct een DVD-tje uit. Met
foto’s, blijkt later. Ruim 100 foto’s van
het zomerkamp. Vier-en-dertig kinderen, uit Spitak en Saratak, met hun
begeleiders, die zich 14 dagen lang geweldig vermaken en een zorgeloze en
onvergetelijke vakantie hebben.
Alledaags en heel gewoon ? Misschien
wel voor sommigen van ons, die jaarlijks wel twee of drie keer op vakantie naar de zon, de sneeuw of naar de
stranden rond de Middellandse Zee
vliegen. Maar voor deze kinderen in
Spitak is het een zeldzame gelegenheid om één keer in hun jeugd van

een veilige, gezonde en bovendien
leerzame vakantie te genieten.
Ik blader door het stapeltje papieren:
DAGPROGRAMMA, lees ik. 8.00 uur
opstaan en ochtendgymnastiek, persoonlijke verzorging. 9.30 u. Ontbijt,
opruimen van het kampterrein, sportprogramma. 14.30 u. Middagmaaltijd
en rust. 16.30 Spelen, lezen en uitstapjes, 20.00 u. Avondmaaltijd en avondprogramma. (competities, geleide
discussies) 21.00 u Disco en 23.00 uur
licht uit.
Alledaags en gewoon? De kampleidster Armine vertelde ons bij een eerder bezoek tijdens de jaarmarkt in
Limmen in juli j.l. dat sinds het vertrek van de Russen in hun land zo’n
15 jaar geleden de opvoeding en vorming van de jeugd onder grote druk
is komen te staan. Het oude ‘regime’
maakte plaats voor een soort ‘moreel’
vacuüm. Jong en oud heeft daaronder
te lijden. Ouders en leerkrachten doen
wat ze kunnen. Maar de schrijnende
armoede, enorme werkeloosheid en
de groeiende onverschilligheid bij
velen zorgen ervoor, dat vooral de opgroeiende jeugd hier ‘het kind van de
rekening is’. Zodra de winter hier invalt, sluiten veel scholen hun deuren.
Er is geen brandstof om de leslokalen
te verwarmen. Kinderen zitten thuis,
zonder lesprogramma en met weinig
leefruimte. ’s Ochtends zonder (voldoende) eten naar school gaan is heel
gewoon. Na-schoolse clubs en sportverenigingen zijn zeldzaam. Of nauwelijks betaalbaar. Een kind in Spitak
moet doorgaans met weinig genoegen nemen. Je lijkt het te kunnen zien
aan de ‘bekkies’ van heel wat jongeren ! Armine schrijft: “We noemen
ons zomerkamp met opzet een ‘RestCamp’. We bieden de kinderen een

De band O’BRANONS is een formatie
van rasechte muzikanten met een
scala aan instrumenten. Kenmerkend voor O’BRANONS is- naast het
afwisselende en energieke spel- de
interpretatie van de pure traditionele
Ierse muziek. Bekende nummers worden gearrangeerd tot iets bijzonders,
een geheel eigen geluid, sfeer en stijl.
De bezoekers worden getrakteerd op
melancholische ballades, donker als
Guinness en springende tunes als een
wervelende Ierse dans. De Ierse band
O’BRANONS maakt ‘folk’ zoals het is
bedoeld: voor iedereen!

De Protestantse Kerk, monumentale
Parel van Limmen, biedt niet alleen
een bijzondere sfeer maar ook een
prachtige akoestiek. Daarom leent
dit optreden zich er bij uitstek voor
om “unplugged” te spelen, dus zonder geluidsinstallatie. Puur zoals Ierse
traditionele muziek kan klinken!
“A Taste of Ireland” op zondag 9 december in de Protestantse Kerk aan de
Zuidkerkenlaan
te Limmen. Aanvang 15.00 uur, kerk
open vanaf 14.30 uur, entree € 10-.
Voor kaarten:
tel: 072-5052235, via www.Limmencultuur.nl, of limmencultuur@hotmail.com en bij de kerk voor aanvang
van het concert.
Voor aanvullende informatie: www.
obranons.nl

De instrumenten die bespeeld worden zijn: de Ierse houten dwarsfluit,
low- en tinwhistles, uilleann pipes
(de Ierse doedelzak; zeer spectaculair
om te zien én te horen!), accordeon,
bodhrán (Ierse trom), de fiddle,
gitaar en de Ierse bouzouki. En uiteraard wordt er gezongen. Kortom, een
feestelijke middag vol afwisseling en
boeiend van het begin tot het eind!

by Gall & Gall Limmen

Staat het allemaal klaar, de pepernoten, de taaitaai, de banketletter en de gevulde speculaas? Boerenkool met worst en jus in een kuiltje en daardoorheen ruik je al het kaneel en
kruidnagel van de bisschopswijn! Juist, en die gaan we maken. Ik hoop zo dat het koud
buiten is.
Eerst het sinaasappelsap en het vanillestokje, de kaneelstokjes, kruidnagels en suiker
opzetten. Verwarm en laat trekken, een half uur, minstens, maar het mag niet koken.
Zeef het sap en doe er dan pas de cognac, de bessenjenever en de wijn bij. Laat weer een
poosje staan, goed warm, maar alweer niet koken. Serveer in een glas met een oor en een
beetje kaneel erover. Dank u Sinterklaasje...!

Bericht van de Stichting Spitak-Limmen
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veilige en gezonde rustplaats, met
‘spiritual education’, we ontwikkelen
belangrijke sociale vaardigheden , we
‘train the mind as well as the body’.
Zo zijn ze na afloop weer klaar om
fris en uitgerust naar school te gaan.”
Wonderlijk, denk ik, een kinderkamp
om jeugd in staat te stellen weer ‘fris
en fruitig’ naar school te kunnen laten gaan. Wie van ons denkt aan zoiets, als de zomervakantie in Limmen
ten einde loopt ?
Alledaags en gewoon? Bij het doorkijken van de foto-reportage zie ik
hoe een docent-in-opleiding aandacht vraagt voor ‘onderling begrip’
en ‘respect’. Een moeilijke kwestie
voor veel kinderen, zegt Armine. De
jeugd ziet hoe hun ouders en andere
volwassenen vaak weinig begrip en
respect opbrengen voor mensen uit
een andere cultuur en levensovertuiging. Onderlinge rivaliteit en discriminatie ten aanzien van ‘vreemdelingen’ zijn aan de orde van de dag. In
ons zomerkamp vragen we duidelijk
aandacht voor deze kwestie. Hopelijk pikken de kinderen daar wat van
op. Armine besluit haar verslag: “Het
kamp verliep in een goede, verzorgde
en rustige atmosfeer. Er was duidelijk
onderling begrip en respect voor elkaars’ verschillen. Geen geweld, geen
schade, geen ongelukken, geen grote
of serieuze problemen. “The children
were back home safely, healthy and
happy.”
Tenslotte: de totale kosten van het
Summer Rest Camp 2012 bedroegen:
1.085.160 DRAM Dit astronomische
bedrag staat gelijk aan 2150 euro´s!’
Welke inwoners van Limmen willen ons helpen om het Summer Rest
Camp 2013 in Spitak financieel mogelijk te maken? Rek.nr. 336482043 t.n.v.
penningmeester Stichting SpitakLimmen.
Bill van Schie

Schaatsen bij de Limmer ijsclub!

De Limmer ijsclub is weer volop actief op de ijsbaan. Vele leden hebben
alweer diverse rondes gereden op het
ijs. Ook de beginnende jeugd begint
de schaatstechniek al aardig door te
krijgen.
Zaterdagochtend en/ of donderdagmiddag 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. Kinderen kunnen ook een
half seizoen komen schaatsen vanaf
eind december tot begin maart. Hiervoor is nog plaats.
Vrijdagmiddag 16 november is het de
beurt aan de schoolkinderen van de
groepen 6, 7 en 8 van de 3 basisscholen uit limmen. Zij zijn door de ijsclub

uitgenodigd om met bussen naar ijsbaan de Meent te komen en daar samen te gaan schaatsen.
Dit natuurlijk alles in voorbereiding
op de winter waarbij wij als club hopen weer mooie tochten en ronden
te kunnen rijden op natuurijs door
de winterse polders. Bent u ook enthousiast en wilt u ook schaatsen of
looptrainingen volgen neem eens een
kijkje op de website van club, hier
staan de diverse trainingen vermeld.
Aanmelden kan nog voor dit seizoen!
www.limmerijsclub.nl
Een leuke tip voor de sint; er is weer
volop nieuwe kleding van de Limmer IJsclub te koop bij Rijwielhandel
Kroone Liefting.

Indrukwekkende trailer
van een spannend boek
Vorig jaar om deze tijd zag de thriller
‘Het Dubai Ultimatum’ van het schrijversduo Herman Zandstra en Eric
Bakker (uit Limmen) het levenslicht.
Van het boek dat in eigen beheer is
uitgegeven zijn inmiddels ruim 1.200
exemplaren verkocht. Een resultaat
waar de schrijvers in positieve zin verrast over zijn, zeker als je in aanmerking neemt dat het boek bijna alleen
maar via de website te koop is.
Degenen, aan wie het boek onverhoopt voorbij is gegaan, kunnen een
kijkje op de website www.erarichmen.
com.

Omdat de reacties op het boek zeer
positief zijn, hebben de schrijvers de
ambitie het boek bij een groter publiek onder de aandacht te krijgen.
Eén van de middelen, die ze daarbij
inzetten, is een trailer. De trailer is
te zien op YouTube (zoeken op Dubai
Ultimatum).
De trailer geeft een flitsende impressie van het boek en met de feestdagen
voor de deur is deze spannende thriller van eigen bodem hét cadeau voor
jezelf of voor anderen.
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Restaurant ‘Rootz’
een aanwinst voor limmen,
een begrip in de regio!
Daar waar in de dertiger jaren van de vorige eeuw het postkantoor van Limmen stond en later een café werd
gevestigd is momenteel sedert 2008 een uitstekend restaurant gevestigd. Laagdrempelig, je richten op een
breed publiek, eerlijk eten en drinken voor een betaalbare prijs. Een plek waar je je thuis voelt en graag terugkomt en waar ook kinderen welkom zijn. Een niet te grote kaart met mooie (huis)wijnen en alles uiterst
betaalbaar. De bekende recensent en restaurantkenner Jurriaan Geldermans (schrijft wekelijks voor de VND
–o.a. Dagblad Kennemerland en Noordhollands Dagblad/AC- ) gaf het restaurant in oktober 2011 een ruime
8,5 voor gastvrijheid-bediening, ambiance en keuken. Dat belooft dus iets, uw verslaggever is er recentelijk
tweemaal geweest, resp. met vier personen en negen personen. Niets dan lof. Hoe kan dat zult u zich wellicht afvragen? Een restaurantbezoek is altijd een momentopname, u was er niet bij, maar omgekeerd was
ik er niet bij wanneer iemand een andere ervaring heeft. Is die ervaring minder goed zeg het dan vooral uw
gastheer, ga niet ontevreden weg, dat is niet goed voor uw gevoel maar ook niet goed voor de gastheer en
keukenbrigade. Straks meer over lekker eten, eerst een stukje historie.

Uit de oude doos... u ziet op de foto het voormalige postkantoor en Drukkerij Verduin met op de foto Barend Voorn. De Rijksweg
was toen nog voorzien van tramrails en veel smaller dan tegenwoordig...
Het postkantoor is digitaal opgeslagen bij de Stichting “Oud Limmen”,
zie de foto. Later (1948) zijn het echtpaar Pé en Mien Kraakman (-Metselaar) een café annex ijssalon (iets
verder richting Castricum) begonnen.
Saillant detail is wel dat de schaakclub Limmen oefende in de ijssalon.
Zij bleven er tot 1959, daarna kwam
oud politieagent Lammers als uitbater in beeld. Deze werd achtereenvolgens opgevolgd door de kasteleins
Gort, Leen den Iseger, Rinus en Ans
Droog, tot in 1984 het cafébedrijf werd
overgenomen door de ouders van huidige restaurateur Peter Lute, Herman
en Joke Lute (-Bakkum). Het was een
pleisterplaats voor veel vertegenwoordigers, het Kadaster, vrachtwagenchauffeurs en andere passanten.
Toen ik huidig staatssecretaris van
Justitie Fred Teeven eens ontmoette
en hem zei dat ik uit Limmen kwam
zei hij direct: “Café “De Uitkomst”,
daar heb ik met collega’s van de FIOD
(waar hij toen werkte) heel vaak in
de namiddag een partijtje biljart gespeeld”. Herman en Joke Lute hebben
heel veel tijd en energie gestoken om
het hun gasten naar de zin te maken.
In een bescheiden keuken werden
uitstekende boterzachte biefstukken
van de haas, perfecte uitsmijters rosbief, kaas en fricandeau en andere lekkernijen van de kleine kaart bereid. De
gehele dag was er geurende verse koffie. Herman en Joke hadden vaak een
persoonlijke band met hun jarenlange
trouwe gasten. Wie herinnert zich ook
niet de gezellige kermisdagen waarbij het café werd omgebouwd tot en
feestzaal met orkest.
Peter Lute is dus met horeca opgegroeid en voelde op een bepaald moment dat dit vak hem, zo aantrok dat
hij ging studeren. Na zijn studies en
werken besloot hij in 2003 de grote

uitdaging aan te gaan, een eigen restaurant beginnen. Hij kwam in het
mekka van toprestaurants: Ouderkerk
aan de Amstel en begon in een oud
uit de 17e eeuw stammend gebouw
van de buskruitfabriek een restaurant
met de eenvoudige doch duidelijke
naam: LUTE. Het stond ook jarenlang
groot en zichtbaar vanaf de A-9 leesbaar op het dak. Zie vooral de website:
www.lute.nu.
Hij wist dit bedrijf uit te bouwen
tot een eetparadijs met uitstekende
naam en faam.
De eerder genoemde Jurriaan Geldermans gaf het restaurant een 9!
Inmiddels is de zaak in Limmen grondig verbouwd en eigenlijk niet meer
herkenbaar hoe het was bij de start.
Samen met zijn vrouw Marieke bestieren zij de restaurants. Daarnaast
hebben zij een hecht team van goed
opgeleide medewerkers.
Vanzelfsprekend hebben wij tijdens
onze bezoeken een aantal vragen aan
Peter en Marieke Lute.
Op welke leeftijd kwam je met je
ouders en broers/zussen in het cafébedrijf aan de Rijksweg 7 en wanneer
begon je mee te werken?
In 1984 kochten ze het café en van
meewerken was in het begin geen
sprake. Ik was al volop aan het werk
als leerling kok bij Dikker & Thijs in
Amsterdam en ging met Marieke samenwonen in Den Haag toen we 18
waren. Pas later toen het van dorpscafé naar eetcafé veranderde, heb ik
mijn ouders geholpen met de menukaart en de operationele veranderingen. Wel hielp ik met de kermis en de
bloemendagen.
Welke studies het je met goed gevolg
gedaan?
Studeren ging me goed af, maar een
ambacht leer je het beste in de prak-

tijk. Op mijn 18e was ik klaar met mijn
gespecialiseerde koksopleiding. Daarna nog even in militaire dienst als persoonlijk hofmeester van de hoogste
generaal en destijds minister Relus
Terbeek. Dan in de praktijk jezelf opwerken tot chef.
Bij welke (sterren)restaurants van
naam heb je gewerkt voor je jezelf in
Ouderkerk aan de Amstel vestigde?
Een hele rij, hoogtepunten waren;
Dikker & Thijs, Auberge de Kievit,
American, Vermeer en BeauBourg.
Alle deze zaken in grote steden.
Wie is volgens jou de beste kok van
Nederland?
De beste is een lastige omschrijving,
iedere topchef heeft zo zijn kwaliteiten. Zoals ik die op een bepaald vlak
ook heb. Mijn inspiratie komt niet van
collega’s, maar vooral uit andere vakgebieden. De stijl van Sergio spreekt
me het meest aan. De interesses in
kunst, stijl en vormgeving komen
sterk overeen.
Hecht je waarde aan een Michelin
ster? Ben je er zelf wel eens voor opgegaan?
Ik heb in 3 sterrenzaken gewerkt. Mijn
team in Ouderkerk is er aan toe, veel
van onze gasten denken dat we al jaren een ster hebben. Onze eerste ambitie was een gezond bedrijf, daarna
stevig funderen en dan komt pas een
persoonlijke ambitie zoals een ster.
Zoals ik al vertelde is het team in Ouderkerk er aan toe. In Limmen hebben we absoluut niet deze ambitie. In
Ouderkerk sta ik bijna dagelijks in de
keuken en op topniveau kan dat maar
op één plek.
Waarom ben je in Limmen begonnen
en wat was het doel bij de aanvang?
Mijn Ouders hadden 20 jaar onderne-
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men met z’n tweeën achter de rug,
van ‘s ochtends 7.00 tot ‘s avonds
01.00 de gehele week. Wij woonden
in Ouderkerk achter het restaurant
en kregen 6 jaar geleden de kans om
200 meter verder, aan de Amstel, een
ander huis te kopen. Het eerste huis
kwam vrij en dat hebben mijn ouders gekocht. Mijn ouders wilden de
zaak in Limmen verkopen maar na
een goed gesprek zagen ze daar toch
vanaf.
Wij hebben het toen opgepakt met
als doel het aan te passen aan deze
tijd en alles te optimaliseren. Het is
een persoonlijk project geworden van
mijn ouders en ons. Uit respect voor
mijn ouders en er voor te zorgen dat
ze volgend jaar lekker met pensioen
kunnen. In dat opzicht is de missie
geslaagd.
In 2011 hebben jullie het roer omgegooid. Is de nieuwe, eigentijdse en
aanspreekbare formule goed aangeslagen?
Eigenlijk wilden we vanaf het begin
een leuk dorpsrestaurant neerzetten.
Het werd alleen anders geïnterpreteerd. Waarschijnlijk door onze reputatie via televisie en bladen van ons
restaurant in Ouderkerk. We wilden
nooit een sjieke zaak worden.
Dit hadden we dus onderschat! Dan
zit er niets anders op dan het nog
huiselijker en toegankelijker te maken. Andere kaart, lagere prijzen, ander team, maar wel kwaliteit en sfeer
als uitgangspunt. Gasten komen nu
“gewoon aanwaaien” zonder te reserveren en de bezetting is met 30%
gestegen. De besteding per persoon is
zonder kwaliteitsverlies wel iets lager,
maar daardoor veel toegankelijker.
Is het aantrekken van goede mensen in de keuken en als gastheer/
gastvrouw gemakkelijk? Welke eisen
stellen jullie hier aan?
Wie goed doet, goed ontmoet. Wat
wijzelf uitstralen trekken we aan. We
zijn een jonge, ambitieuze organisatie, voor gasten met een jonge geest.
Iedereen die voldoening krijgt van het
blij maken van gasten is welkom. Het
is ook een ambacht en algemeen bekend is dat deze de laatste jaren wel
onder druk staan. Door mijn optreden
in MasterChef NL is het wel makkelijker geworden.
Hoeveel keer per jaar wijzigen jullie
de kaart in Limmen? Wordt er gebruik gemaakt van streekgebonden
ingrediënten?
We veranderen ongeveer 4 maal per
jaar de kaart. We gebruiken zoveel
als mogelijk streekproducten. In de
toekomst gaan we meer de seizoen
specials promoten. Zoals de komende
maand super fazant met zuurkool.
Zijn er ook gasten die met goede
suggesties en voorstellen komen?
Indien ja doen jullie er dan iets mee?
Goed luisteren is altijd heel belangrijk. Een gast kan je zomaar eens de
tip van de toekomst geven. Wel is
het belangrijk om je eigen pad vast
te houden. Iedereen heeft altijd een
mening over een restaurant. Vooral
mensen die nog nooit bij je zijn geweest. Een goede tip was om iets te
doen met kinderen. Zo hebben we de
Dessert wand gerealiseerd. Kinderen
mogen in Rootz hun eigen dessert
maken en daar maken we een foto
van. Deze komt op de wand te hangen
en met de kerst kiezen we het mooiste dessert uit. De winnaar krijgt een
junior kookworkshop met 9 vrienden
en vriendinnen.
Hoeveel gasten kunnen jullie op één
avond ontvangen? Kan ook de gehele
zaak vastgelegd worden voor b.v. een
partij/bruiloft e.d.?
De kookworkshops zijn voor maximaal 15 personen en heel succesvol.
In het restaurant hebben we 32 stoe-

len. De hele zaak voor een feest hebben we al met veel plezier gedaan en
het grote terras aan de achterzijde is
daarin ook een aanwinst. Laatst hebben we het terras zelfs overdekt voor
een receptie van 125 gasten.
Wat is Marieke’s taak binnen jullie
horecabedrijven?
Het geheel is onze levensstijl geworden. Hard werken hebben we van
onze ouders geleerd en dat gaat bij
ons het beste in een bepaalde rollenverdeling. Marieke doet alles achter
de schermen. Financiën, personeelsbeleid (inmiddels 28 werknemers) en
de administratie. We hebben ook 2
dochters Sara 13 en Isabelle 9 en daar
doen we samen enorm ons best voor.
Ik ben iedere avond in het restaurant
tot 01.00 dus Marieke heeft hier een
veel grotere rol in.
Hoe is het horecaleven te combineren met een gezin?
Zoals gezegd, het is een levensstijl
en heel goed te combineren. We eten
altijd samen van 17.00 tot 18.00. Het
eten word in het restaurant gemaakt
en naar ons huis gebracht. Op zondag
koken we samen, meestal een lekkere pasta of risotto. Het is zeker geen
standaard situatie, maar wel heel uitdagend.
Nog even terug naar lekker eten, wat
ik u in het begin van dit artikel schreef.
Laat ik beginnen met een compliment
voor gastvrijheid. Bij binnenkomst
staan er reeds waterglazen en een
karaf uitstekend heerlijk en eerlijk
fris duinwater, helemaal gratis, voor
je klaar. Karaf leeg? Met plezier komt
er een nieuwe. Dat nodigt uit om ook
te genieten van mooie wijnen. Wij kozen voor de (licht)vlees/gevogelte en
visliefhebbers een uitstekende frans
witte huiswijn en voor roodvleesliefhebbers de heerlijke Doppio Primitivo, rijk en vol van smaak en dieppaars van kleur. Tafelgenoten kozen
voor het 3 gangen keuzemenu van €
32,50, waarbij je ook nog tegen een
kleine extra vergoeding, mag kiezen
voor perfecte ossenhaas op diverse
wijzen klaargemaakt. Er is ook een 4
gangen verrassingsmenu voor € 37,50,
dat doen we een volgende keer. Zoals
gezegd een ieder was lovend over de
keuken. De kok kwam nog even langs
aan tafel om aan een van de dames
te vragen hoe zij de gekonfijte eendenbout had ervaren, met daarbij
de overheerlijke “La Ratte” aardappelen (uit mijn groentetuin…). Haar
antwoord was: “Niet alleen perfect
gegaard, maar uitstekend gecombineerd met seizoengroenten en de
verrassende smaak van “La Ratte”.
Gezelligheid kent geen tijd, maar wij
sluiten af met heerlijke koffie/thee
en mooie likeuren. Per fiets en te voet
naar huis, wel zo veilig.
Dan nog even iets over de a.s. Kerstdagen, er zijn dit jaar niet alleen
schitterende en betaalbare Kerstmenu’s, maar er komt ook een speciale
box om alles thuis zelf te maken. En
toen kwam er maandag 5 november
nog een verheugend bericht van Michelin! Zij kenden aan Lute Rootz een
Bib Gourmand toe, een bijzondere
onderscheiding voor een restaurant
met een uitstekende prijs/kwaliteit
verhouding voor menu’s onder de €
35,00. Een felicitatie waard, maar naar
mijn bescheiden mening ook dik verdiend!
Ongetwijfeld bent u nieuwsgierig
geworden, kijk zelf maar op www.luterootz.nl, veel informatie, maar ook
de volledige menukaart. Het adres
luidt: Rijksweg 7, 1906 BC Limmen,
tel.: (072) 5 05 53 73, mail: rootzlimmen@live.nl
Kees G. Kroone
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Openingsavond de Uylenspieghels
Afgelopen zaterdag vierden De Uylenspieghels hun openingsavond. Op
deze avond wordt traditiegetrouw de
nieuwe raad en zijn prins bekendgemaakt.
Zoals sommigen wellicht weten is het
gebruikelijk dat er een nieuwe prins
komt na 4 jaar trouwe dienst.
Dit was ook het geval bij onze carnavalsvereniging! Bart Lieferink heeft na
4 zeer geslaagde seizoenen afscheid
genomen van De Uylenspieghels.
Verder waren er ook nog 4 raadsleden
die uitstapten: Jeroen de Jonge, Peter

Crandel, ...... en Marco Hulsebosch.
Laatstgenoemde zal wel nauw betrokken blijven bij de carnaval, hij neemt
namelijk de rol van voorzitter over van
Erik Lamers!
Om 22.00 werd er middels een hilarisch toneelstuk bekendgemaakt wie
de nieuwe raadsleden zijn geworden.
Alle raadsleden stonden opgesteld
achter een door henzelf ontworpen
steek, waar ze hun hoofd door konden steken.
Voor diegenen die nog een jaartje blijven was het mazzel, voor degenen die
de vereniging gingen verlaten was het
pech want deze kregen een taart in
hun gezicht uitgesmeerd..
De nieuwe raadsleden die werden
bekendgemaakt zijn: Jeroen van Bohemen, Martijn Stolte, Ron Bolten
en Bas Noomen. Hun vrouwen Else,
Judith, Irma en Annelies mogen we
uiteraard ook niet vergeten, want ook

de vrouwen spelen een belangrijke rol
in het carnavalsleven. Allen van harte
welkom, alaaf!
Na de bekendmaking van de raad was
het dan toch ook tijd om onze nieuwe
prins aan iedereen voor te stellen...
Bart zal worden opgevolgd door Erik
Lamers die na zijn voorzitterschap nu
de overstap maakt naar prins. Wij heten Prins Tyl de XIV hartelijk welkom
en hebben er alle vertrouwen in dat

3FM ‘Glazen Huis’ wederom in Limmen!
Op zaterdag 22 december hebben we in De Burgerij weer ons eigen ‘Glazen
Huis’! De Limmers kunnen zich opmaken voor een ongekend mooie avond
met de topband: “AlleTijd”. Wij willen graag weer een mooie bijdrage leveren
aan het goede doel van 3FM Serious Requist. Het zal mooi zijn als we onze
bijdrage van vorig jaar overtreffen!
We gaan ons kleine Limmen eens flink
op de kaart zetten. Want naast een
avond met veel muziek, hebben we
ook een zeer leuke en gezellige avond
op de vrijdag gepland. Vrijdag 21 december om 20.30 uur begint namelijk: De ‘Wie Kent’ Limmen Kwis!! Op
dit moment zijn Rene Commandeur
en Gert Jan Vleugel druk bezig met
de vragen en de organisatie van deze
kwis. Voortvloeiend uit het facebook
succes: Je bent Limmer als…. Er wordt
al zo’n 6 weken elke vrijdagavond om
19.30 uur zeer fanatiek om de eer gestreden. Wie kunnen zich aanmelden
voor de kwis? Dat zijn groepjes van 5
a 6 personen van jong tot oud. Je kan
je vanaf heden aanmelden bij Rene
Commandeur: rcommandeur@quicknet.nl. De entree voor deze avond is €
5,- p.p. En er zijn leuke prijzen te winnen op deze avond: o.a. LOV bonnen
en Lokaal bier, maar het gaat natuurlijk om de eer. Indien u aanwezig wilt
zijn, dient u deel te nemen! Vol=vol!!
Op Zaterdagavond om 21.00 uur kan
het dak eraf! Het word een echte
feestavond met de super leuke band
“AlleTijd”! Deze band treedt kosteloos op en het publiek kan tegen een

vergoeding een nummer aanvragen.
Entree voor deze avond is € 5,- p.p.
“AlleTijd” is een Alkmaarse 6-mansformatie met maar 1 doel: Feest op
èn voor het podium! Hun motto is
niet voor niets: AlleTijd voor een feessie! Of het een bruiloft, verjaardag,
kermis, personeelsfeest of gewoon
een avond live muziek in de kroeg
is. Het repertoire bestaat uit covers
van dansbare (neder)pop, classic rock
en sweet soul music. Ze spelen de
nummers soms zoals ze horen, maar
steeds vaker met een eigen, aanstekelijk AlleTijd-sausje.”
U als Limmer, groot of klein, kunt
ook uw eigen acties ondernemen en
bedenken
De mensen die een actie ondernemen
kunnen de bedragen die ze ophalen op zaterdagavond bij De Burgerij
komen onthullen! De winkeliers in
Limmen kunnen ook een donatiebox
aanvragen via 3FM Serious Request
site. En deze dan op de balie zetten.
Maar er wordt op de avonden nog
veel meer gesponserd: uiteraard het
entreegeld en alle opbrengsten die
voortkomen door bijv. de verkoop van

Kerkweg 1 | Rijksweg 108
072 - 505 1454
LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

de consumpties die u gebruikt. Natuurlijk werken alle medewerkers van
De Burgerij geheel belangeloos mee!
Iedereen die aan deze avonden meewerken, doen dit geheel belangeloos!
Alle bedragen worden aan het eind
van de avond opgeteld en dat schenken wij als Limmenaren voor de stille
ramp!
Stille ramp die 3FM op de kaart wil
zetten.
Ruim 5,5 miljoen baby’s sterven elk
jaar binnen een maand na de geboorte
of voor en tijdens de bevalling. Babysterfte is een stille ramp die zich elke
6 seconden voltrekt. Oorzaak is het
ontbreken van goede medische zorg
en begeleiding. Klinieken of ziekenhuizen zijn vaak voor zwangere vrouwen, jonge moeders en hun baby’s
niet bereikbaar of niet toegerust op
de verzorging van de allerkleinsten.
Veel vrouwen weten niet, hoe zij voor
een pasgeboren kindje moeten zorgen. Met eenvoudige hulp en begeleiding kan deze stille ramp bestreden
worden. Daarom vraagt 3FM Serious
Request dit jaar aandacht voor deze
kwetsbare kleintjes.
Dus mensen kom allen naar Limmen
en laten wij met z’n allen heel veel
geld inzamelen voor die moeders en
baby’s!!

deze het Carnavalsgevoel prima weet
uit te dragen in het dorp. Onze vereniging hecht veel waarde aan de betekenis van carnaval: de saamhorigheid
en het zorgen voor onze medemens.
Wist u bijvoorbeeld dat de polonaise
in het leven is geroepen om mensen
dichter bij elkaar te brengen en het
saamhorigheidsgevoel groter te laten
worden?
Rasartiest Mark Admiraal uit Limmen
opende de avond met een aantal heerlijke Hollandse hits. André Hazes, Jan
Smit en de 3J’s, niets is hem te gek!
Verder werd de muziek verzorgd door
B& E Sounds. B&E Sounds staat voor

Bob van Halderen en Edwin Gaasenbeek. Dit duo is ontstaan vanuit de
carnalvalsvereniging en sindsdien
hebben zij al menige avonden met
veel succes muzikaal verzorgd.
Kortom, het was een zeer geslaagde
opening van het nieuwe seizoen. Wij
hopen u te mogen begroeten op onze
eerstvolgende feestavond:
12 januari 2013 is er een spetterende
nieuwjaarsparty, geheel in Amsterdamse sferen. Bent u nieuwsgierig
geworden? Kijk dan ook eens op onze
website www.uylenspieghels.nl of op
onze facebook pagina.

HELP!
Limmen
steunt

VRIJDAG 21 DECEMBER:

‘WIE KENT LIMMEN’ KWIS
AANVANG 20.30 UUR • ENTREE 5 EURO
OPGEVEN VIA MAIL: RCOMMANDEUR@QUICKNET.NL

ZATERDAG 22 DECEMBER:

LIMMER ‘GLAZEN HUIS’
MET TOPBAND ‘ALLE TIJD’
AANVANG 21.00 UUR • ENTREE 5 EURO

BURGERIJ
LIMMEN
De opbrengst van beide avonden gaat naar 3 FM Serious Request.
Zegt het voort en laten we samen Limmen op de kaart zetten!

Laura Meijland

Showroommodellen

-50%

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen

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

www.vanstralenlimmen.nl
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Bloemendagen 2013
De voorbereiding voor de Limmer
Bloemendagen zijn begonnen, op
naar de 65 jaar! In 2013 worden de
Bloemendagen gehouden van zaterdag 27 april tot en met donderdag 2
mei. Hiervoor zijn echter wel voldoende aanmeldingen nodig!

Afgelopen jaar zijn er duizenden bezoekers naar Limmen gekomen om
de mozaïeken, de bloemsierkunst en
de straatversieringen te bewonderen,
het niveau was heel hoog!
Ook de fototentoonstelling in de Burgerij, de tentoonstelling van oude

ambachten en oude voertuigen werden goed bezocht. Deze extra activiteiten die speciaal voor het 60-jarig
bestaan werden georganiseerd waren
een succes. Ook in 2013 zullen we extra activiteiten organiseren.
Het lijkt misschien wat vroeg maar
wij roepen toch een ieder op om de
koppen alvast bij elkaar te steken om
er zo, in 2013, wederom een groots
festijn van te kunnen maken. In januari zal weer de voorinschrijving
plaatsvinden, verdere informatie hierover volgt.
Wij willen ook alle mensen bedanken
die dit jaar, op wat voor manier ook,
een donatie hebben gedaan aan de
Stichting, dat was werkelijk fantastisch!
De Bloemendagen Limmen zijn een
prachtige en jarenlange traditie en zet
ons dorp nog steeds op de kaart, dat
moeten we in ere houden!
Iedereen die informatie over de bloemendagen wil ontvangen kan zich
via; info@bloemendagenlimmen.nl
opgeven voor het ‘prikbordnieuws’

Dit jaar zal de stichting 1000 kinderen uit noodlijdende gezinnen aan een
Sintcadeau helpen...

Sinterklaasbank al 5 jaar in actie
voor kinderen zonder cadeau

De Stichting De Sinterklaasbank, die kinderen uit noodlijdende gezinnen een
Sintcadeau bezorgt, bestaat 5 jaar. De charitatieve stichting is de afgelopen
jaren noodgedwongen enorm gegroeid. Er zijn nu uitgifteplaatsen door heel
Nederland. Zo ook in Limmen en Castricum. In 2008 kregen 55 kinderen voor
het eerst via de Sinterklaasbank een sinterklaascadeau. Dit jubileumjaar worden ruim 1000 kinderen blij gemaakt met een cadeau dat ze zonder de Sinterklaasbank niet zouden krijgen.
Ook dit jaar roept de stichting winkeliers, instellingen en bedrijven op
om een collectebus te plaatsen of een
donatie te doen, zodat 1000 kinderen
uit arme gezinnen blij gemaakt kun-

nen worden. De organisatoren van de
Sinterklaasbank willen zoveel mogelijk kinderen een mooie herinnering
geven. Eenmaal per jaar een cadeautje dat rechtstreeks van het kind zijn

Ingezonden...
Met veel genoegen en plezier heb ik ook deze zomer weer regelmatig een rondje
gevaren in de polder. Vaste prik dat je dan uitkomt in dat prachtige, waterrijke
natuurgebied “Het Limmer Die”. Of je nu via de Dusseldorpervaart of de Laandervaart komt, die grote, ondiepe plas is altijd de koers van de bestemming.
Maar wat een trieste constatering: ook op Het Limmer Die hebben vandalisme
en vervuiling hun intrede gedaan.
Vaak begon ik al, vanaf het Stet varende, onderweg het drijvende zwerfvuil met
zo’n speciaal grijpertje uit het water te halen. Dan kun je het nuttige met het
aangename verenigen! In de vaart dreef één van de tonnen van de vlonder van
de Limmer IJsclub, ook “zomaar” gesloopt.
Op het wel bekende “Pannenkoekenlandje”, waar wij, als leden van Watersportvereniging “Limmen” (ja, die vereniging bestaat echt!!), min of meer
worden gedoogd door Landschap Noord Holland, is het door leden geplaatste
toiletje gesloopt. De restanten heb ik zelf aan de overkant van Het Die uit het
riet gevist, waar ze naartoe gedreven waren. De vuilnisbelt op het Pannenkoekenlandje werd regelmatig opgeruimd; de inmiddels gesloopte of in de fik
gestoken afvalbak kon daarbij echter geen dienst meer doen. Ook het afval
aan de overkant van de Laandervaart, in het weiland van Jan Dekker (tussen
de koeien!!) moest worden opgehaald. Zelfs een routebordje van de kanoroute
heeft het moeten ontgelden. Waarom?
Deze zomer was een grote groep jongens uit Limmen met een stuk of vijf grijze
Zodiac rubberboten bijna dagelijks op of aan het water te vinden. Ze vertrokken vanaf het Stet, met aan boord pakken ice tea, zakken chips en blikjes
energy drink. Alles wat nodig is om er een mooie en gezellige middag van te
maken. Als je de verpakking van hun etenswaren en drankjes later als zwerfvuil
aantrof, was hun vaste antwoord: “Dat is niet van ons; dat lag er al toen wij
kwamen”. De ouders van deze jongens die hierop werden aangesproken hadden ook al zo’n cliché-antwoord: “Mijn zoon doet zoiets niet; die ruimt altijd
z’n afval netjes op”.
Als bezoeker van het Limmer Die en lid van de watersportvereniging wordt je
niet vrolijk van deze taferelen. Het zou zomaar kunnen, dat het Pannenkoekenlandje niet meer beschikbaar gesteld wordt door Landschap Noord Holland.
Of dat Jan Dekker gaat klagen, omdat hij het risico loopt dat zijn koeien het
zwerfvuil gaan eten met alle gevolgen van dien!
Ik nodig daarom “die groep Limmense jongens met die grijze Zodiac rubberboten” uit om lid te worden van onze vereniging!! Mag je ook meedoen aan
de jaarlijkse picknick met BBQ op het Landje en kun je mee werken aan het in
stand houden van het gebied waar je zo graag vaart. Een paar keer per jaar
helpen met maaien en harken van het gras, want jullie zitten ook graag op
de wal de ice tea op te drinken en je chips te eten. En die steiger, die is er ook
niet vanzelf gekomen!! Alles is tot stand gebracht of wordt in stand gehouden
door anderen. En die anderen staan niet toe, dat alles door jullie gesloopt of
vervuild wordt.
Kom, wordt lid!! Het eerste jaar van jullie contributie is dan voor mijn rekening!
Co Nanne.

verlanglijstje komt! Want als ouders
het financieel moeilijk hebben, is het
verklaarbaar dat er geen verjaarscadeautje is. Maar dat ook Sinterklaas
geen geld heeft: dat kan toch niet? Als
je op 6 december op school komt en
je vriendjes hebben wel een cadeau?
Terwijl jij ook een verlanglijstje had en
je ook hebt meegezongen?
De Sinterklaasbank is een initiatief
van Elisa Nuij, die in haar werk veel
met kinderen uit arme gezinnen geconfronteerd wordt. Nuij: “Een tekening in felle kleuren, Sinterklaas en
zijn Pieten, primitief geplakt op een
kale muur in een huis zonder vloerbedekking, zonder gas en licht, een
gewoon huis in een gewone Nederlandse straat. Die prachtige tekening
van een jongetje was voor mij de aanleiding tot de oprichting van Stichting
De Sinterkaasbank. Want armoede in
ons eigen land, op nog geen steenworp van je eigen huis, dat kan toch
niet? Wel dus!”
Voorlichting aan schoolkinderen
In samenwerking met de Voedselbank
geven medewerkers van de Sinterklaasbank ook voorlichting op scholen. Verteld wordt over gezinnen in
Nederland die het niet breed hebben
en over wat dat betekent voor hun
dagelijks leven. Scholen zijn van harte
uitgenodigd zich voor een actie aan te
melden.
Iedereen kan helpen door een financiële bijdrage te storten op rekeningnummer 1067.55.013 t.n.v. Stichting de
Sinterklaasbank te Bussum ten gunste van Limmen/Castricum. Meer informatie op www.sinterklaasbank.nl
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Nieuwe massage-praktijk
in Limmen gevestigd!
Mijn naam is Frans Bos, wonende te Limmen en enkele jaren geleden heb ik mijn
werk als metselaar vaarwel moeten zeggen wegens lichamelijke klachten. Ook al lag
daar mijn hart, het werd tijd een andere weg in te slaan. Het massage vak heeft mij
altijd getrokken en daarom ben ik twee jaar geleden een opleiding ontspanningsmassage gaan volgen bij ATS in Noord-Scharwoude. Tijdens deze opleiding werd ik al
enthousiaster en volgde ik tevens een cursus etherische oliën en hotstone massage.
Het was duidelijk, ik wilde verder in dit vak en ging tevens de opleiding sportmasseur volgen. Wederom bij ATS. ATS is aangesloten bij ACE. ACE is het keurmerk voor
kwalitatieve examens.
Ontspanningsmassage
Het leven kan je uitputten, maar een massage kan je weer een opgeladen gevoel geven. We
hebben tenslotte allemaal tijd nodig om te ontspannen en weer los te komen van de dagelijkse
bezigheden. Doen we dit niet, dan zal het lichaam na verloop van tijd protesteren in de vorm van
verkrampte spieren en mentale overprikkeling. Ontspanningsmassage is bijzonder prettig om te
ondergaan, werkt preventief, en draagt bij aan een goede gezondheid. Het is een cadeautje voor
jezelf om je vitaliteit te behouden of te hervinden.
Sportmassage
Sportmassage is een methode die gebruikt wordt om sneller te herstellen na een sportieve inspanning. Bij onvoldoende herstel kan er in sommige gevallen een blessure ontstaan, waardoor
u tijdelijk of voor langere tijd niet meer kunt sporten. Soms kunt u zelfs niet meer aan het werk.
De spieren, pezen en gewrichten hebben dan teveel te lijden gehad en niet het vermogen uit
zichzelf te herstellen. Dat uit zich dan in vermoeidheid, stijfheid en pijn. Maar zelfs bij eenvoudige spierpijn (een minimale beschadiging van de spiervezels) kan bij onvoldoende herstel een
blessure ontstaan.
Ik kan met een herstelbevorderende massage een belangrijke rol spelen in het voorkomen van
blessures. Sportmassages worden vaak gebruikt in de voorbereiding op een wedstrijd of zware
fysieke belasting om er voor te zorgen dat je optimaal aan de start staat. Regelmatig laten masseren bevordert de prestaties.
Ook als niet-sporter kunt u bij een sportmasseur terecht, bijv. bij rugpijn, RSI, stijve spieren of
als ontspanning bij stress. Gun uzelf een moment voor persoonlijke aandacht van uw lichaam.
Tevens kan u bij mijn terecht voor een tape/bandage constructie. Ik ga ervan uit dat voordat u
mij bezoekt, hiervoor een bezoek aan een arts/fysiotherapeut heeft gedaan. En die een diagnose
gesteld heeft en uitspraken gedaan heeft over de sporthervatting.
Etherische oliën
Etherische oliën worden gewonnen uit verschillende delen van een plant zoals de bloesem,
vrucht, zaad, bladeren, schil of hout van de stam. Etherische oliën worden door middel van een
aantal druppels gemengd met de basisolie. Enkele etherische oliën en hun voornaamste actieterrein:
lavendel: kalmerend. Bij brandwonden, migraine, hoge bloeddruk en hartkloppingen
citroen:
stimuleert het afweersysteem, kalmeert, antiviraal, ontstekingsremmend, zuivert
basilicum: angst- en krampwerend, zenuwversterkend, spijsverteringsbevorderend
munt:
tegen winderigheid, moeilijke spijsvertering, galvormend, krampstillend
eucalyptus: antiviraal,ontstekingwerend, bronchitis, oorontsteking, luchtwegenaandoeningen
De etherische olie dringt via de opper en de lederhuid in de bloedbaan waar het zijn werk kan
gaan doen in het probleemgebied.
Hotstone massage
Hot stone massage is een ontspanningsmassage waarbij warme stenen gebruikt worden. De
warme stenen worden op het lichaam gelegd, maar er wordt ook gemasseerd met de warme
stenen in de hand. Dit geeft een weldadige warmte, die zich over het hele lichaam verspreidt.
Inmiddels heb ik een praktijk aan huis en behandel ik de selectie van voetbalclub Meervogels
’31 in Akersloot.
Graag ontmoet ik u in mijn praktijk op Hogeweg 37, 1906 CB Limmen. Ik ben bereikbaar onder
06-48316254/072-5053465. Wanneer u niet in de mogelijkheid bent om naar de praktijk te komen, dan is het mogelijk dit bij u aan huis te doen. Op mijn site vind u meer informatie over de
massages en kunt u ook contact met mij zoeken.

www.massagefransbos.nl

Fusion Juice verzorgt gastoptreden tijdens de derde sessie van de

Jazz session club ‘Vredeburg’
op zondag 18 november 2012 vanaf 16.00 uur in de Vredeburg te Limmen
Nog nooit heeft een orkest als Fusion
Juice een gastoptreden verzorgd bij de
Jazz Session Club ‘Vredeburg’. Fusion
Juice bestaat uit vijf muzikanten en
vocaliste Joice San Mateo. Het brengt
een pakkende ‘Juice’ van instrumen-

tale en vocale composities uit de
(Acid) Jazz, Funk, Soul en Wereldmuziek. De mix van het repertoire kan
qua stijl aangepast worden per gelegenheid. Dat betekent voor de Jazz
Session Club ‘Vredeburg’ dat er wat

meer naar de Jazzkant zal worden gekeken, maar ze zullen zeker hun hele
scala van muziekmogelijkheden laten
horen. Hans Bletz (keyboard), André
Berger (gitaar) en Robbert Tuinhof
(tenorsax) vormen de muzikale ‘Juice’,
ondersteund door de strakke ritmesectie Michel Hillebrand (basgitaar)
en Johan van Luijtgaarden (drums).
Joice San Mateo maakt het geheel
compleet met haar sterke vocals.
Het wordt anders op 18 november,
maar zeker verrassend en goed, met
Fusion Juice. U bent allen welkom en
de toegang is gratis.
NB: 	de komende sessiedata: 18 november, 16 december, 20 januari,
17 februari, 17 maart en 14 april.
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. 0725053414 e-mail: fltimmer@telfort.nl
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...Je droomhuis
realiseren met een
hypotheek op maat!

www.rotteveel.org

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

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

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

6 dagen per week geopend

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

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

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

studio

welgraven.nl

RIETVELD
M A K E L A A R S

ZORGVULDIG
GESELECTEERD
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

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

S C H A D E R E PA R AT I E S
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

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

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

Yvonne van Dijk

Marion van Stralen

Ons team!

Erik Nieman

Gerard Tool

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

