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LOV

voor Limmers, door Limmers

Op zondag 17 november komt Sinterklaas ons vereren met een bezoek...

Sinterklaas met ‘Sportpieten’ Sinterklaasactie 2013
naar Limmen!
Het wordt zo langzamerhand een
traditie en ook dit jaar is het de LOV
weer gelukt om een spetterende
Sinterklaasactie te organiseren!

Vanaf 13.45 uur zal er muziek zijn
op het Stet om alle toegestroomde
kinderen, ouders, opa’s en oma’s en
vrienden van de Sint welkom te heten.
Peter Dekker zal samen met burgemeester Mans Sinterklaas binnenhalen en toespreken. Daarna zal de
optocht door het dorp starten, voorafgegaan door de drumband en harmonie, die weer voor vrolijke muziek
en Sinterklaasliedjes zorgen.
De Sint wordt ook een dagje ouder en
heeft gehoord dat bewegen goed is
voor een ieder. Jong geleerd is oud gedaan dus….Sinterklaas heeft dit jaar
speciaal naar Limmen al zijn sportpieten meegenomen en nodigt alle
kinderen uit in sportkleding naar het

Stet te komen en de intocht te volgen.
De kinderen kunnen dan tijdens de
optocht samen met de Pieten sporten
en zo zijn er onder andere voetbal-,
handbal-, touwspring-, boks- en bikepieten en wie weet wat nog meer voor
sportende Zwarte Pieten.
De Sint hoopt dat er veel kinderen en
mensen in de stoet meelopen of onderweg aansluiten.
Mocht u niet kunnen wachten tot de
17e, kijk dan op onze website:
www.sinterklaas-limmen.nl
Na de aankomst met de boten en het
feest op het Stet, zal de optocht door
het dorp gaan.

Een korte en actieve stop in het Park
op de Vuurbaak brengt iedereen extra
in beweging met dansschool Djazz2impress.
Ook zal de Harmonie ons tracteren op
een gezellig Sinterklaaslied. Daarna
gaat de stoet richting kerk.
De volledige route zal zijn: vanaf het
Stet, Achterweg, Dampegheestlaan,
Dusseldorperweg, Enterij, park aan
de Vuurbaak (noordelijke richting),
Vuurbaak, Kerkweg tot aan de kerk.
Het zou extra feestelijk zijn wanneer
de mensen langs deze route de vlag
uithangen ter ere van de Sint.
Na zijn rondrit zal de Sint met zijn Pieten om ca. 15.45 uur bij de kerk aankomen, alwaar Sinterklaas verwelkomt
zal worden door Pastor Olling.
De kerk zal rond 15.40 uur open gaan.
Eerder naar de kerk gaan heeft dus
niet veel zin. Voor een veilig binnenkomen van de kinderen wordt er vooral gevraagd op uw beurt te wachten!
De ouders worden vriendelijk verzocht
in de zijbeuken plaats te nemen, zodat alleen kinderen gaan zitten in de
banken van het “Kinderland”. Onze
enige echte Pepernotenband gaat de
muziek verzorgen en laat de Pieten en
hopelijk de complete kerk weer swingen. De Zwarte Pieten zijn al weken in
de weer om de Sint in de kerk te verrassen en….. is Sint ook sportief ???
Rond 16.30 uur besluiten Sint en de
Pieten hun bezoek.
Steun de Sinterklaasintocht!
De intocht wordt mede mogelijk gemaakt door een ﬁnanciële bijdrage
van de gemeente Castricum, de LOV
en SKJL (Kerkeveiling). Toch wordt
het comité ook dit jaar weer gecon-

Stichting ‘Vrienden van Dampegheest’
timmert hard aan de weg..!
In 2012 wilde de gemeente het zwembad de Dampegheest sluiten. Uit
Limmense gemeenschap kwamen veel geluiden om het zwembad voor
de Limmense jeugd te behouden. Als reactie hierop is de Stichting
“Vrienden van Dampegheest” opgericht. Na vele gesprekken met de
Gemeente heeft de Stichting het zwembad over-genomen, de erfpacht
overeenkomst getekend en het zwembad in 2013 open gehouden.
Door het entree geld redelijk te houden zijn de inkomsten niet voldoende
om de kosten van het onderhoud van
het zwembad te dekken. Daarom is
de Stichting “Vrienden van Dampegheest” opgericht, om met de hulp van
de Limmense gemeenschap ook in de
toekomst het zwembad in ons mooie
Limmen te behouden. Wij hebben al
vele vrienden in Limmen die de Stichting steunen. Met dit bericht doen wij
een beroep op u allemaal, om ons ook
te steunen!
U kunt helpen het zwembad open te
houden door “Vrienden van Dampegheest” Ambassadeur, VIP-Member of
Vriend te worden.
Zie voor meer informatie de website
www.vriendenvandampegheest.nl, of

u kunt onze marketing en communicatie vrouw Laura Meijland vragen
voor meer informatie. Wilt u Laura in
levende lijf tegenkomen kom dan a.s.
zondag 17 november naar de Fair bij
Anastasia, daar staat Laura ook met
een stand!
Laura Meijland, email:
laura@vriendenvandampegheest.nl

Limmer
Ondernemers
Vereniging

Dit jaar is er bij elke weektrekking een hoofdprijs.
Trekking 25 november
Hoofdprijs: IPAD beschikbaar gesteld door de LOV.
Trekking 2 december
Hoofdprijs: LUXE WIJNMAND
beschikbaar gesteld door Gall & Gall Limmen
Trekking 9 december
Hoofdprijs: WAARDEBON VAN € 500,beschikbaar gesteld door Kroone en Liefting
De actie start op 18 november en duurt tot 8 december 2013. 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 € 550,00
PRIJZENPOT

€ 2.950,-!

1 x LOV-bon van € 100,00
3 x LOV-bon van € 50,00
10 x LOV-bon van € 20,00
10 x LOV-bon van € 10,00
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Bij elke besteding

van € 5,- een lot
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Naam
Adres
Plaats
Aantal loten 100.000.
persoonlijk bericht.
het raambiljet
Prijswinnaars krijgen de winkeliers, herkenbaar aan
Inleveren bij deelnemen

Postcode

kki lij is
i te
De winnaars krijgen persoonlijk bericht. De trekkingslijst
bekijken op de website www.ondernemendlimmen.nl
Koop bij de LOV winkeliers en maak zo kans op die prachtige prijzen!
fronteerd met bezuinigingen. Om
een mooie intocht te kunnen blijven
organiseren, is het comité afhankelijk
van giften. Mocht u deze intocht ook
willen steunen, dan kunt u “vrienden”
worden van het Sint-Nicolaas comité
Limmen. Stort uw vrijwillige bijdrage
op rekeningnummer 84.13.40.889

(Univé Regiobank) t.n.v. Sint-Nicolaas
comité Limmen. Ook zullen er weer 2
melkbussen achter in de kerk staan
om uw bijdrage op 17 november in
te kunnen doen. Het comité is u erg
dankbaar voor uw steun.
Voor toelichting: Inge Couwenberg
(06-49740587)

Piratenfestijn
in Limmen
De Burgerij in Limmen organiseert in samen werking met Feestartiesten.nl een
Limmers Piratenfestijn op zondag 15
december a.s. Er vinden verschillende
optredens plaats van Peter Beense, Rob
Ronalds, Stefan Storm, Anita Hulshof
en Kimberly. Daarnaast voorziet dj Theo
Otten heb publiek van echte Hollandse
meezingers en smartlappen.
Sluit je weekend lekker af met het Limmer Piratenfestijn op zondag 15 december van 16:00 uur tot 21:00 uur. De online
kaartverkoop is deze week van start gegaan op www.feestartiesten.nl.
Kaarten, a € 9,95, zijn ook verkrijgbaar bij
de Burgerij en bij Gall & Gall in Limmen.
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Alle modellen:

Bedankt!
Mede dankzij jullie is onze metamorfose-dag
een grandioos succes geworden!

BLOEMBOLLEN…
PLANT ZE NU!!
Dusseldorperweg 105
072 505 24 56

Altijd in voor wat nieuws. Volop in beweging. Enthousiast, vakkundig en persoonlijk.

Prachtig assortiment
voorjaarsbloeiende bloembollen !!
AANBIEDINGEN:
50 stuks
NARCIS TÊTE À TÊTE
Slechts ` 4.95

25 stuks
TULP PINNOCHIO
Slechts ` 4.95

SINTERKLAAS
PAKKET

Kado-tip

Verpakt in een
leuke geschenkdoos:
• GEVULDE
SPECULAASSTAAF
• ROOMBOTERAMANDELSTAAF
• 250 GRAM
SPECULAASJES
• TAAI-TAAI
• ZAK KRUIDNOOTJES
• CHOCOLADELETTER

Op zoek naar een origineel ontspannend
decembercadeau?
epr
sag akt
D

Zaterdag 30 november
en zaterdag 21 december
kunt u tussen 09.00 en 12.00 binnen lopen
om cadeaubonnen of producten op te halen.
Mocht dit niet lukken dan graag telefonisch
contact op te nemen.

s

ijk

Wat dacht u van een massage..!
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18.50

Ma

Vuurbaak 3
1906 BS Limmen
072 505 3902

Tevens uitverkoop van:

• Cadeauverpakkingen • Loofah soaps
• Massage-olie • Scrubzout, etc.

NIEUW!! VERKOOPPUNT VAN WAXMELTS!
Heerlijk geurende waxmelts die je in een aromabrander smelt
en uw ruimte met uw favoriete geur vult.
Openingstijden:
Maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00, uitsluitend op afspraak.

Oosterzijweg 6 • 1906 AX Limmen • Tel: 0
061
0613760922
61 60
60922
22
2
www.massagepraktijkdelightful.nl
info@massagepraktijkdelightful.nl
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‘BABY VAN DE MAAND’

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

Loïs Hollander

Senn Vreeburg

Nicky van den Haak

De ru b ri e k L i m m e r K roost
is powe red by

Wessel Kerssens

– Geboren op 8 oktober 2013 –
Dochter van Dianne de Jong en Wico van den Haak,
halfzusje van Jelle en Bart

Anouk Carlijn Stoop

Mike Groenland

– Geboren op 26 augustus 2013 –

– Geboren op 28 september 2013 –

– Geboren op 11 september 2013 –

– Geboren op 20 oktober 2013 –

– Geboren op 27 sepember 2013 –

Dochter van Stan en Evelien Hollander

Zoon van Ruud en Charissa Vreeburg

Zoon van Barry Kerssens en Petra Castricum,
broertje van Leon en Menno

Dochter van Stefan en Chantal Stoop

Zoon van Paul en Thera Groenland

Het wiebelmannetje ontmoet de steenbrekertjes van oud Limmer Harald Timmer verschijnt 27 november...

Nieuw avontuur van Het Wiebelmannetje...
Tijdens de jaarmarkt afgelopen juni
was het al duidelijk. Het derde deel
van de vrolijke kinderboeken-reeks
over het wiebelmannetje zou niet
lang meer op zich laten wachten. Oud
Limmer Harald Timmer tekende aan
de kraam, tussen het verkopen van
zijn reeds uitgegeven boeken door,
druk aan de illustraties voor dit derde
deel: Het wiebelmannetje ontmoet de
steenbrekertjes.
Ondertussen is het bijna zover. Op
het moment van verschijnen van deze
LOV-krant, wordt het nieuwe deel gedrukt, samen met een tweede druk
van Het wiebelmannetje en de klutskuikens. Vanaf ca. 27 november zijn
de boeken verkrijgbaar bij de betere
boekhandel en in Limmen natuurlijk
bij de Fa. Stuifbergen.
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

Overdag country dansen!
Dat kan in Castricum bij “Toonbeeld”,
Jan van Nassaustraat 6. Heeft u een
of meerdere jaren niet gedanst? Het
maakt niet uit u pakt het zo weer op.

U bent van harte welkom op vrijdag
om 10.30 uur en dansen tot ± 12.00
uur.
Tussendoor drinken we een kopje kofﬁe/thee.
Dansen is een heerlijke bewegingsvorm, op ﬁjne eigentijdse muziek en
gezellige deelnemers. Het tempo en
de dansvorm is aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers, die
uit de wijde omgeving komen. Het is
voor dames en heren.
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Kom eens langs en overtuig u. Thuis
zitten kan altijd nog.
INFO: Meintje Guyt, tel.072 5051374
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komt Wiebe eerst in de problemen,
maar daarna zorgt zijn gewiebel ook
altijd voor de oplossing.
Naast het derde deel van de wiebelmannetje-serie, verschijnt ook een

prachtig doe-/kleurboek van Het wiebelmannetje, welke vooralsnog niet in
de boekhandel verkrijgbaar zal zijn.
Maar wél bij de Fa. Stuifbergen in Limmen. Veel wiebelplezier!

Op de foto clubkampioen Fred Welgraven met de wisselbeker.

Biljartvereniging ‘Het Putje’

“11 november...”

nweg

Kom kijken hoe wij spelen,
of bel voor een rondleiding
072 - 532 35 76

rijkswe

g

midde
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Kerkw

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 2003 ISO/HKZ gecertiﬁceerd.

Ons uurtarief is € 6,32

| Kits Oonlie heeft meerdere vestigingen in Alkmaar, Limmen en Heiloo | www.kits-oonlie.nl |

Iedere woensdagavond van oktober
t/m april is er een clubavond van de
biljartvereniging “Het Putje” in Limmen. Café-bar de Lantaarn aan de
Dusseldorperweg is dan het strijdperk
voor de biljartende leden uit Limmen,
Heiloo en Akersloot.
Van oorsprong zijn de wedstrijdavonden begonnen in café het Putje. Later
verhuist naar café het Akertje en na
de sluiting van het Akertje, mee verhuist met Hans van Ammers naar café
de Lantaarn in Limmen.
Er zijn leden die die oprichting mee
hebben gemaakt. Iedere week wordt

er (letterlijk en ﬁguurlijk) “libre” gespeeld. Gezelligheid voert de boventoon. Oud-leden komen regelmatig
op woensdag even kijken en bijpraten
op de clubavond.
Er wordt een volledige competitie
gespeeld met aan het einde van het
seizoen een heuse prijsuitreiking met
de ruim 30 jaar oude wisselbeker. De
clubkampioen van het 34e seizoen
2012-2013 is Fred Welgraven.
Begin oktober is de nieuwe competitie begonnen voor ons 35e seizoen. U
kunt altijd een keertje komen kijken
op woensdagavond in De Lantaarn.

HELP!
Limmen
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3FM Glazen Huis
wederom in Limmen..!
Na het succes van vorig jaar organiseren Rene Commandeur, Gert Jan Vleugel en Mark
Droog weer de ‘Wie Kent’ Limmen Kwis!!
Dit jaar zal de avond gehouden worden op zaterdag 21 december om 20:30 uur. De mannen zijn alweer druk bezig met het bedenken van de vragen en het maken van de foto’s.
Wie kunnen zich aanmelden voor de kwis? Dat zijn groepjes van maximaal 6 personen
van jong tot oud. Je kan je vanaf nu aanmelden bij Rene Commandeur:
rcommandeur@quicknet.nl De entree voor deze avond is € 5,00 p.p. Er zijn ook weer
leuke prijzen te winnen op deze avond: o.a. LOV bonnen en Dampegheest bier, maar
uiteindelijk gaat het natuurlijk om de eer. Dus meld je nu aan! VOL=VOL!!! Uiteraard
gaat het entreegeld en de opbrengsten die voortkomen uit bijv. de verkoop van de consumpties die u gebruikt naar het goede doel. Natuurlijk werken alle medewerkers van
De Burgerij geheel belangeloos mee! Iedereen die aan deze avond meewerkt, doet 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

ZATERDAGAVOND
21 DECEMBER:

Elk jaar sterven ruim 800.000 kinderen aan diarree, elke dag 2200 kinderen. Dat zijn
ruim 70 volle schoolklassen per dag.
Jonge kinderen, met name die tot vijf jaar oud, zijn kwetsbaar omdat ze nog weerstand
moeten opbouwen en diarree breekt de weerstand af. Kinderen met diarree die niet
behandeld worden sterven door uitdroging.
Hoe krijg je diarree?
- meestal het gevolg van gebrek aan schoon drinkwater,
- gebrek aan sanitaire voorzieningen
- weinig kennis over hygiene
Ouders hebben meestal onvoldoende kennis om diarree te voorkomen, om het zieke
kind te helpen en het leven van hun kind te redden. Met praktische hulp en begeleiding
kan deze stille ramp bestreden worden. Alle reden waarom 3FM Serious Request dit jaar
aandacht vraagt voor deze kwetsbare kinderen.

‘WIE KENT
LIMMEN’ KWIS

88EM8E>ÛÛLLIÛÝÛ<EKI<<ÛÛ<LIF
OPGEVEN VIA MAIL: RCOMMANDEUR@QUICKNET.NL

BURGERIJ - LIMMEN
De opbrengst van deze avond gaat naar 3 FM Serious Request.
Zegt het voort en laten we samen Limmen op de kaart zetten!
Salon voor
Schoonheid - & Pedicure

DECEMBERACTIE
Epileren, wenkbrauwen verven,
wimpers verven, bovenlip harsen
Nu 1 onderdeel .......................... € 7,50
Nu 2 onderdelen ........................ € 15,00
Nu 3 onderdelen ........................ € 20,00
Nu 4 onderdelen ........................ € 25,00

RELAXING TREATMENT
(complete gezichtsbehandeling,
incl. epileren & massage)
van € 52,50

NU VOOR ...... €

40,00

SHELLAC HAND OF VOET

VERSTEVIGDE GELNAGELS

Shellac... voor natuurlijke nagels!

French manicure

van € 25,00
NU EENMALIG IN DECEMBER
VOOR....................................... €

van € 55,00 ........................... nu €

49,50
17,50 van € 49,50 ........................... nu € 44,00
Naturel

Nu ook verkrijgbaar als cadeaubonnen!
De cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig.

Beauty by Britt

Kerkweg 2
1906 AW Limmen
Tel. 06 519 368 90
www.beautybybritt.nl

Eten en genieten!
GEBAKKEN HERTENBIEFSTUKJES
MET DRUIVEN
Ingrediënten
200 gr Muskaatdruiven
1 dl cognac
2 dl druivensap
1 dl wild- of runderfond
50 gr boter
4 eetl olie
4 hertenbiefstukjes a 125 gr.
zout en versgemalen peper
25 g.r koude boter

Eet !
jk
i
l
e
k
sma

Bereidingswijze:
Pel de druiven en halveer ze, verwijder de pitjes. Schenk de cognac erbij en
laat ze 1 uur marineren. Dit is om verkleuren van de druiven te voorkomen
en voor de smaak. Breng het druivensap met de fond aan de kook en laat
het tot de helft inkoken. Zout en peper de de hertenbiefstukjes. Verhit een
koekenpan op hoog vuur en smelt de boter erin. Giet de olie erbij en leg ze
als de boter is uit gebruist in de pan. Bak ze op hoog vuur, afhankelijk van de
gewenste gaarheid, in 2-4 minuten per kant bruin, neem ze uit de panen laat
ze afgedekt met aluminiumfolie rusten terwijl de saus wordt afgemaakt.
Voeg de ingekookte saus en de cognac van de druiven aan de bakboter toe.
Breng aan de kook en laat even koken tot de alcohol uit de saus is verdwenen.
Klop de boter op laag vuur stukje voor stukje door de saus (monteren) zodat
deze licht gebonden is. Breng op smaak met zout en peper en verwarm de
halve gemarineerde
druiven in de saus, laat hem niet meer koken.
Wijntip: ARGENTO seleccion MALBEC
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Jeugdkoor houdt viering op
zaterdagavond 30 november
over het zesde zintuig
Op zaterdagavond 30 november 2013
om 19.00 uur zal het jeugdkoor van de
Corneliusparochie een themaviering
verzorgen over het zesde zintuig.
Het jeugdkoor bestaat uit 7 jongeren
die vanaf september al aan de slag zijn
met het uitwerken van het thema. De

jongeren zullen op geheel eigen wijze
hier inhoud aan geven. Ze doen dat
o.l.v. van Mia Ploegaert d.m.v. een
zelfgeschreven schitterende musical.
Hebben we je nieuwsgierig gemaakt?
Kom dan kijken en luisteren naar hun
spel en zang. De jongeren zouden het
erg op prijs stellen als u er ook bent.

De Bisschop van Myra op bezoek
in de Corneliuskerk...
Wat een groot heilige is hij toch. Hij
komt helemaal uit Spanje en weet
dan toch de Achterweg, het Theebos
en de Pijlkruid te vinden. Het is niet
zijn enige knappe prestatie: bij Sinterklaas is alles wonderlijk. Hij was
bisschop in Myra, in het huidige Turkije, 1600 jaar geleden, maar na zijn
toch ooit vastgestelde dood is hij met
goede werken blijven doorgaan. Op
iconen in de Oosterse kerken kom je
hem tegen: een jonge H. Nicolaas: kalig hoofd, geen baard en mijter, maar
steeds met zeer grote vriendelijke
ogen.

Op zondagmiddag 17 november zal hij
ook dit jaar weer ontvangen worden
in de stampvolle Corneliuskerk. Één
grote cirkel van gastvrijheid waar ook
alle Zwarte Pieten van harte welkom
zijn. Maar de vraag blijft: hoe komt
de verre heilige van wie zoveel goeds
verteld wordt, op een paard in de Dusseldorperweg terecht? Goedheid en
heiligheid zijn blijkbaar niet aan één
plaats gebonden. Er is duidelijk één
keerpunt: Sinterklaas is al 600 jaar
dood als hij zijn eerste zeereis maakt.
Zeelieden uit Italië groeven in de tijd
van de Kruistochten zijn gebeente op

en namen het mee naar Bari, in Zuid
Italië. Daar bouwden ze een grote kerk
voor hem en benoemden hem - na die
ongestoorde overtocht - tot patroon
van de zeevaart. En dat werkte: zeelieden uit de hele westerse wereld
gingen bij hem langs om tot die grote
wonderdoener te bidden en in alle havenplaatsen van Europa verschijnen
dan Nicolaaskerken. Maar waarom hij
nu ineens in Spanje woont? Ik ben het
spoor bijster. Ik denk omdat dat zo
aardig rijmt op ‘appeltjes van oranje’.
Pastor Johan Olling

‘Maria in klank en beeld’ is verschoven van
21 november naar vrijdag 17 januari 2014
Het concert/lezing waar Lianne Pirovano, Jan Melkert en Peter Rijs verschillende composities van het Ave Maria ten
gehore zouden brengen en waar de schilderkunst rond Maria getoond zou worden met tekst en uitleg van schilderijen uit
verschillende stijlperioden met Maria (madonna) als onderwerp is verschoven naar vrijdagavond 17 januari 2014.

Geef uw kerstpakket een mooie bestemming
Een paar jaar geleden hebben enkele
parochianen spontaan een kerstpakket bij de pastorie bezorgd met de bedoeling dat dit terecht zou komen bij
een minder bedeeld gezin. Dit bleek
een schot in de roos, veel positieve
reacties. Daarom deze oproep om de
komende weken een bescheiden deel
van hun overvloed af te staan aan degenen die het minder goed hebben
getroffen in ons dorp. Uw steun en
medewerking in deze is onontbeer-

lijk. Help de parochiële Caritas Instelling (PCI) om dit weer tot een succes
te maken.
Het hoeven geen volledige pakketten
te zijn, maar het is ook niet de bedoeling dat u alleen maar afdankertjes bij
de pastorie bezorgt. Graag vóór 21 december 2013 zodat wij de gelegenheid
hebben om ze nog te bezorgen.
Naast deze actie hebben wij het voornemen om samen met de school-

jeugd kerststukjes te maken om op
deze wijze wat licht en vreugde te
brengen in de donkere dagen. Ook
steunen we als PCI een spijkerbroeken
en schoenenactie voor inloopcentrum
‘De Kloof’ in Amsterdam. Er is een
grote behoefte aan spijkerbroeken en
schoenen. U kunt ze inleveren achter
in de kerk of bij de pastorie van de
Corneliusparochie.
De PCI van de Corneliusparochie

Caeciliafeest met 50 jarig
jubileum van Peter Rijs
op zondag 24 november
Op zondag 24 november a.s. zal het
een groot feest zijn tijdens de viering
van 10.00 uur in de Corneliuskerk. Het
Corneliuskoor viert dan het Caeciliafeest. Caecilia is de patroonheilige
van de muziek. Er zullen dan jubilarissen gehuldigd worden, maar meer
wordt er stil gestaan bij Peter rijs die
al 50 jaar als organist en dirigent verbonden is aan de Corneliusparochie.

Oud-koorleden die de afgelopen 50
jaar in kinderkoor, jongerenkoor,
jeugdkoor, gemengd koor, dameskoor
en liturgisch koor onder leiding van
Peter gezongen hebben, zullen aanwezig zijn.
Peter zal zelf orgel spelen en het Corneliuskoor zal het lied ‘zachte krachten’ van het Nieuw Liedfonds ten gehore brengen.

DE WINTERTIJD GAAT BEGINNEN DUS
BRENG EEN BEZOEK AAN DE

WINTER-KADO-FAIR
Bij ANASTASIA aan de Dusseldorperweg 97 in Limmen
bent u van harte welkom op

zaterdag 16 en zondag 17 november
van 11.00 uur tot 18.00 uur
Onder het genot van Gluhwein, Chocomel, een Limmens proefbiertje en andere proeverijtjes kun je binnen en buiten in de winterse
sfeer veel inspiratie opdoen voor de decemberdagen.
Leuke ideetjes, handgemaakte kransen, tafeldecoraties, sieraden en
creatieve cadeau’s.
Even heerlijk tot rust komen, je verbazen en genieten.
Een moment voor jezelf!!
Ben je nieuwsgierig geworden? GEZELLIG!
TOT ZIENS.
Anna Lansbergen
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...Je droomhuis
realiseren met een
hypotheek op maat!

www.rotteveel.org

COMPLEET VERZORGDE

FEESTAVOND:
t%3"/,+&4/""3,&6;&
(BINNENLANDS GEDISTILLEERD)

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

t30/%&4-69&)"1+&4
8"3.&/,06%

t;065+&4015"'&t'-&44&/5"'&-8"5&3
t5&3"'4-6*5*/(&&/;",7&34&'3*5&4

€ 27,00

P.P.

Kijk op:
ker.nl
ersbedrijfjon
em
n
n
a
.a
w
w
w

6LVOUIFUBSSBOHFNFOUOBUVVSMJKLVJUCSFJEFO
7SBBHOBBSEFNPHFMJKLIFEFO
Dusseldorperweg 103, Limmen
t. 072 505 1519 t m. 06 2074 1511
info@deburgerijlimmen.nl
www.deburgerijlimmen.nl

end
Informeer vrijblijv
ies en
naar wanddecorat en
hniek
decoratieve tec

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

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

DE MOOISTE
OCCASIONS
VOOR DE
BESTE PRIJS!

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf

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

www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

8.6
klanttevredenheid

autobedrijf.tevreden.nl
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Kurken en nog eens kurken,
maar dit keer uit de Franse Elzas!
De LOV krant heeft reeds een aantal malen uitgebreid aandacht gegeven aan het evenement dat in 2015 geheel Nederland in de greep zal
houden, een nieuw wereldrecord, een mozaïek vervaardigd uit 500.000
gebruikte kurken, met een formaat van 32 x 5 meter. Dit is nergens ter
wereld ooit eerder gemaakt.
Maar waar haal je 500.000 kurken vandaan, hoe snel verzamel je die?
De Stichting Limmen Ludiek staat nergens voor, zij hebben in het verleden bewezen dat zij onvoorstelbare wereldrecords kunnen vestigen.
Zie de website: www.limmenludiek.nl
Onlangs kwam de Stichting in contact met mevr. Gerda van Duuren uit
Castricum die regelmatig haar vakanties in de franse Elzas doorbrengt. De
Elzas ligt ten zuiden van Straatsburg,
richting Basel aan de westoevers van
de Rijn en tegen de Vogezen bergketen aan. De Elzas is bekend door
heerlijke wijnen, als Pinot Blanc, Pinot
Noir, Pinot Gris, Riesling, Gewürztraminer, Sylvaner en Muscat.
Bekende plaatsen in de Alsace zijn
Molsheim, Obernai, Barr, Sélésat, Ribeauvillé, het schitterende en historische Colmar, Guebwiller en Thann.
Heel veel dorpjes eindigen op het
woord ….heim. De Elzas is wisselend
onder duitse en franse heerschappij
geweest, vandaar veel duitse plaatsnamen. Men heeft ook een eigen taal,
een mengsel van frans en duits. De
keuken is overheerlijk, mijn favoriet is
“Choucroute Royale”, oftewel Elzasser
zuurkoolschotel, met heel veel diverse vlees- en worstsoorten. Absoluut
niet te vergelijken met Nederlandse
zuurkool. Rondom Straatsburg ligt
een zeer groot witte kool gebied.

Mevr. van Duuren kwam in een hotel
aan zuidrand van de Elzas waar zij
20.000 kurken ontdekte. Deze kurken
worden door haar bemiddeling op 8
en 9 november tijdens een bezoek van
Limmen Ludiek opgehaald en naar
Nederland gebracht.
De kurken zijn verzameld en bewaard
door Lucas en Karin de Jong die een
prachtig hotel exploiteren in het
kleine dorpje Husseren-les-Châteaux
(slechts 400 inwoners).
Het 3 sterren hotel draagt dezelfde
naam als het dorpje, dat zich ong. 8
km. ten zuiden van de stad Colmar
bevindt, vlak naast het schitterende
rondgebouwde vestingstadje Eguisheim. Het ligt aan de zgn. Route des
Vins d’Alsace, een slingerende wijnroute (170 km.) die alle wijndorpjes en
stadjes aan doet van Marlenheim in
het noorden tot Thann en Leimbach
in het zuiden.
Lucas de Jong (geen familie van Kees)
is afkomstig uit Nederland en Karin,
zijn vrouw, uit Denemarken. Hun

Ook in Colmar namen wij kurken in ontvangst, geschonken door de prachtige
plaatselijke wijnwinkel.

droomwens was een hotel te beginnen, eerst in de Beaujolais streek,
maar uiteindelijk zijn zij in de Alsace
beland.
In 1989 hebben zij het hotel nieuw gebouwd aan de rand van het plaatsje
Husseren-les-Châteaux, nabijj Colmar, een enorme toeristische trekker
wegens de vakwerkhuizen en historische binnenstad, met veel herinneringen aan de tijd dat het tot het
Duitse Rijk behoorde. De gehele Elzas
is bijzonder geliefd voor vakanties.
Een heerlijk warm klimaat, weinig regen en wind. Sinds 2002 bezitten zij
een klein wijndomein in de Beaujolais

onder de naam “Domaine Victoria”.
Het hotel is het jaarrond geopend en
zowel gericht op individuele reizigers
als groepsreizen. Het beschikt over
39 uitstekende kamers en daarbij een
uitstekend restaurant onder de naam
“Au Sapin Doré” wat betekent “In de
Vergulde Denneboom” Uiteraard een
mooie typisch franse menukaart,
maar ook met veel streekproducten
en seizoensgebonden gerechten, momenteel is wild een hot item op de
kaart. Daarbij natuurlijk mooie Elzas
wijnen, wijnen uit het eigen domein
en andere streken in La Douce France.
Er is ook particuliere wijnverkoop.
De verzamelde kurken gaan nu naar
Nederland om daar gebruikt te worden in 2015.
Inmiddels zijn deze opgehaald door
Kees en Josephine de Jong, vergezeld door hun vrienden Jan en Ingrid
Glorie, die er met elkaar een gezellig
weekeinde van hebben gemaakt met
ook nog kurken ophalen in Colmar
en een bezoek aan het mooie Strassbourg. Het sneeuwde in het dorpje
Metzeral, nabij Colmar, maar ja dan
ben je ook op een hoogte tussen de
500 en 1.350 m.
Mevr. Gerda van Duuren heeft Lucas

Eigenaren Lucas en Karin de Jong voor het hotel.

en Karin geïnformeerd over Limmen
Ludiek en het Kurkenmozaïek 2015.
Toen was de deal snel gemaakt om
de voorraad van 20.000 kurken op te
halen. Men gaat door met verzamelen
en misschien zit een bezoek aan Nederland in 2015 er ook nog in.
Mijn vrouw en ik kennen de Elzas
redelijk goed, maar Husseren is dus
een nieuwe ontdekking. Nog amper een maand geleden waren wij in
Mulhouse, Hotel de La Bourse, maar
hadden, als wij het wisten, ook in
Husseren kunnen logeren. Dat staat
dus nu op het lijstje voor de volgende
reis richting Zwitserland. Website:
www.hotel-husseren-les-chateaux.com
tel. +33 (0) 3 89 49 22 93, e-mail: mail@
hotel-husseren-les-chateaux.com
Namens Limmen Ludiek en ons mooie
dorp, ook aan mevr. van Duuren, hartelijk dank voor deze mooie schenking van 20.000 kurken, een welkome
aanvulling op de reeds aangelegde
grote voorraad. Limmen Ludiek is al
over de helft met verzamelen.
Allemaal blijven verzamelen en regelmatig inleveren (o.a. bij AH Limmen).
Kees G. Kroone

Limmen Ludiek gaat weer culinair
uitpakken in 2015
LIMMEN – Op dinsdag 2 juni 2015 staat de Culinaire Limmen Ludiek dineravond weer op het programma. Na het grote succes in 2010 kon het
natuurlijk niet uitblijven dat ook in 2015 deze geweldige avond terug
zou keren op het programma. Het was namelijk Culinair genieten met
een hoofdletter C in 2010.
In 2010 trokken LUTE ROOTZ en
KWARTJE KOFFIE samen op om de
ruim 300 ludieke levensgenieters

culinair te verrassen. En dat lukte
helemaal. Deze unieke niet voor de
hand liggende samenwerking pakte

culinair geweldig uit. Het was een top
avond waar nog lang over nagepraat
zou worden.
De Culinaire Limmen Ludiek dineravond zal in 2015 wederom ‘op sterren
niveau‘ zijn. En er gaat ook weer voor
een geweldig bruisend entertainment
programma gezorgd worden tussen
de verschillende heerlijke culinaire
gangen door. Op dit moment zijn hier
met verschillende partijen al serieuze
gesprekken over.
Op dit moment hebben Restaurant
APICIUS en Restaurant ’T EETHUYSJE respectievelijk uit Bakkum en
Castricum al laten weten aan boord
te zijn. En er staan nog een aantal
goede restaurants in de regio op het
verlanglijstje van Limmen Ludiek om
binnenkort te benaderen. Dus dat het
een uniek culinair feest gaat worden
in 2015 staat wel vast. De culinaire lat
is hoog gelegd door Limmen Ludiek.
Als u zeker wilt zijn van een culinair

stoeltje, aan 1 van de 30 chique gedekte 10 persoons-tafels, met familie, vrienden of collega’s dan kunnen
vroege vogels nu al reserveren met
een mooi ﬁnancieel voordeel.
De avond gaat namelijk slechts € 85,per persoon kosten wanneer u voor
01-01-2015 reserveert en betaalt. Na
deze datum zal de couvertprijs € 95,-

p.p. zijn. Wees er snel bij want VOL=
VOL. De reserveringen zullen op volgorde van binnenkomst worden verwerkt.
Voor reserveringen en / of info kunt
u een e-mail sturen naar culinair@
limmenludiek.nl of een brief per post
met uw reservering naar Culinair Limmen Ludiek, Enterij 23, 1906 BX Limmen.
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Forte Kinderopvang
Thuis in Limmen
Uw kind voelt zich bij ons thuis
Een geruststellende gedachte: bij Forte Kinderopvang voelt uw
kind zich helemaal thuis. Bij ons staan deskundige en betrokken
medewerkers voor uw zoon of dochter klaar, die zorgen voor
een veilige omgeving en een stimulerende sfeer. Maar van
Forte Kinderopvang mag u meer verwachten. Door het rijke
aanbod van activiteiten, toegespitst op leeftijd en belangstelling
van uw kind, is bij ons veel ruimte om de wereld te ontdekken!

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Kinderdagverblijf Eigen Wijs, Lage Weide 1B, Limmen
BSO Het Avontuur, Lage Weide 2, Limmen
BSO Hogeweg, Hogeweg 55, Limmen
Kom kijken en kennismaken!
Kijk op www.fortekinderopvang.nl of bel 0251-658058

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

a u t o b e d r i j f
Ouderwets in kwaliteit en service!

www.autobedrijfeem.nl

MERCEDES-BENZ A160 BLUE
EFFICIENCY 5DRS 6.200KM!!

MERCEDES-BENZ A170 ELEGANCE AUTOMAAT 5DRS.
19.000KM!!
Bouwjaar: december 2011
Bouwjaar: september 2007
KM-stand: 6.276
KM-stand: 19.502
Kleur: Poolsilber Metallic
Kleur: Kosmosschwarz
Optie’s: climatecontrol, comfortOptie’s: climatecontrol, stoelpakpakket, stoelpakket, deelbare
ket, chroompakket, parkeersenachterbank, audio/CD, bluetooth,
soren voor/achter, cruisecontrol,
stuurwiel hoog/laag enz.
15”L/M-velgen enz. enz.

MERCEDES-BENZ A180
ELEGANCE AUTOMAAT 5DRS.
STOELVERWARMING!!
Bouwjaar: september 2010
KM-stand: 18.783
Kleur: Mountain Grau
Optie’s: climatecontrol, half leer/
stof, stoelverwarming, parkeerhulp, spiegelpakket, cruisecontrol, 16”L/M-velgen enz. enz.

MERCEDES-BENZ A180
AVANTGARDE AUTOMAAT
5 DRS. 12.000KM!!
Bouwjaar: april 2012
KM-stand: 12.578!!
Kleur: Mountain Grau
Optie’s: climatecontrol, parkeerhulp, half leer/stof, stoelverwarming, bluetooth, spiegelpakket,
16”L/M-velgen enz. enz.

MERCEDES-BENZ B170 AUTOMAAT CLIMATE CONTROL!

MERCEDES-BENZ B180
AUTOMAAT SPORTPAKKET
MET PANORAMADAK!
Bouwjaar: juni 2007
Bouwjaar: 2011
KM-stand: 49.400!!
KM-stand: 20.643!!
Kleur: Saturnrood Metallic
Kleur: Poolsilber Metallic
Optie’s: climatecontrol, cruiseOptie’s: climatecontrol, cruisecontrol, sportpakket, half leer/
control, chroompakket, sportpakstof, parkeersensoren voor/achket, parkeerhulp, lamellendak,
ter, 17”L/M-velgen, enz.
stoelverwarming enz. enz.

€ 14.950,-

€ 13.950,-

€ 18.950,-

€ 23.950,-

€ 15.950,-

€ 23.950,-

MERCEDES-BENZ B200 BLUE
EFFICIENCY AUTOMAAT
NIEUW MODEL!!
Bouwjaar: mei 2012
KM-stand: 22.627!!
Kleur: Nachtzwart
Optie’s: climatecontrol, navigatie,
xenon, leer, stoelverwarming, memory, panoramadak, parkeerhulp,
18”L/M-velgen enz.

MERCEDES-BENZ C200
KOMPRESSOR AVANTGARDE
AUTOMAAT 32.000KM!
Bouwjaar: juli 2009
KM-stand: 32.115
Kleur: Tenorietgrau
Optie’s: climatecontrol, navigatie,
xenon, leer, stoelverwarming, multi-contourstoelen, memory links/
rechts 17”L/M-velgen enz. enz.

MERCEDES-BENZ CLA200
AUTOMAAT AMG-LINE!
Bouwjaar: mei 2013
KM-stand: 6.128
Kleur: Zirrusweiss
Optie’s: AMG-line, navigatie, audio/CD-wisselaar, linguatronic,
xenon, sportstoelen, urbanpakket,
nightpakket, 18”AMG-velgen enz.
GEEN LEVERTIJD EN NU RIJDEN!!

MERCEDES-BENZ CLA200
AUTOMAAT LEER 3.100KM!!
Bouwjaar: juli 2013
KM-stand: 3.128
Kleur: Poolsilber Metallic
Optie’s: climatecontrol, navigatie,
leer, stoelvewarming, parkeerhulp, urbanpakket, nightpakket,
achteruitrijcamera, enz. enz.
GEEN LEVERTIJD EN NU RIJDEN!!!

MERCEDES-BENZ SLK200
KOMPRESSOR AUTOMAAT
17.000KM!!
Bouwjaar: juli 2008
KM-stand: 17.545
Kleur: Palladium Metallic
Optie’s: climatecontrol, AMGpakket, nekverwarming, comand,
CD-wisselaar, leer, stoelverwarming, memory, xenon enz. enz.

MERCEDES-BENZ SLK200
KOMPRESSOR AUTOMAAT
20.000KM!!
Bouwjaar: november 2008
KM-stand: 20856
Kleur: Calcitweiss
Optie’s: climatecontrol, nekverwarming, leer, stoelverwarming,
xenon, parkeersensoren, 17”L/Mvelgen enz. enz.

€ 31.950,-

€ 25.950,-

€ 41.950,-

€ 42.950,-

€ 25.950,-

€ 25.950,-

Openingstijden:
ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur
Koopavond 19.00-20.30 uur
Zaterdag
09.30-17.00 uur

Occasions met 6 maanden bovaggarantie vanaf € 4.500,Ook levering alle merken nieuw: bedrijfs- en personenauto’s
Ook het juiste adres voor onderhoud en service
Gespecialiseerd in Mercedes Benz
Met eigen haal- en brengservice

MERCEDES-BENZ B200
AUTOMAAT 25.000KM!!
Bouwjaar: juni 2008
KM-stand: 25.789
Kleur: Steppenbraun
Optie’s: climatecontrol, xenon,
parkeerhulp, chroompakket, stoelverwarming,
cruisecontrol,
16”L/M-velgen enz.

€ 17.950,-

RANGE ROVER 3.6V8 DIESEL
AUTOMAAT!!
Bouwjaar: juli 2007
KM-stand: 183.174
Kleur: Stonegrau Metallic
Optie’s: climatecontrol, navigatie,
CD-wisselaar, schuif/kanteldak,
luchtvering, leer, stoelverwarming, memory, L/M-velgen enz.

€ 21.950,-

Rijksweg 42A
1906 BJ Limmen
072 - 505 4940
06 - 2897 3690
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mijn eerste ofﬁciële baan bij MET
Alkmaar (Opel en GM-dealer) als juniorverkoper. Daarna naar Middelbeek Cars (Chrysler, Dodge en Jeep),
Cor Kleverlaan in Limmen (universeel
dit wil zeggen alle merken jong en
gebruikt) en als laatste bij Centraal
Mercedes-Benz Noordholland als occasionmanager. Bij deze werkgevers
heb ik heel veel geleerd en ben ze hier
heel dankbaar voor.
In 2010 ben je als zelfstandig ondernemer neergestreken in Limmen en heb
je voor Mercedes gekozen, waarom
juist dat merk?
Ten eerste de liefde voor dit fantastische merk. Ten tweede wij zitten hier
in Limmen met nog meer collega’s en
heeft geen nut om in deze markt hetzelfde te doen. Je moet jezelf onderscheiden en specialiseren.

Autobedrijf Henk van der Eem

...Een ex-bakkerszoon
die zijn brood verdient
in de autobranche!
De Mercedes Ster is een zo bekend handelsmerk dat het geen verdere uitleg behoeft. Zie je de ster ergens
hoog boven een gebouw uitsteken dan is de associatie met het merk direct gelegd, zonder er bij na te denken. Een beeldmerk dat synoniem is geworden voor kwaliteit, mooi, uitstraling, duitse automobielindustrie, degelijkheid, comfort e.d. Mercedes-Benz, veelal afgekort tot Mercedes, is een automerk uit Duitsland,
in 1926 ontstaan als gevolg van de fusie tussen de Daimler Motoren Gesellschaft van Gottlieb Daimler en
de ﬁrma Benz & Cie. van Carl Benz. Tegenwoordig is het merk onderdeel van Daimler AG. Een auto die niet
alleen naast b.v. Opel, Volkswagen en Audi het beeld bepaalt op de Deutsche Autobahnen, maar op heel veel
europese snelwegen.
Ons dorp Limmen heeft een heel lange
historie met Mercedes. Het was Tinus
Metzelaar later die al meer dan 50 jaar
geleden begon met de parallel import
van het merk vanuit Duitsland. Parallel import wil zeggen dat de auto´s
niet ons land binnenkomen middels
de landelijke vestiging of vertegenwoordiging van het merk Mercedes.
Dit scheelt vaak aanzienlijk in de prijs,
maar wordt niet altijd door de importeur toegejuicht. Het bedrijf Tinus
Metzelaar is al jaren geleden verdwenen, maar we hebben opnieuw een
Mercedes verkooppunt t.w. Autobedrijf Henk van der Eem . Op het adres
Rijksweg 42a staat een fraaie collectie
Mercedessen voor u klaar in diverse
modellen. Alles van jonge leeftijd en
in onberispelijke (bijna nieuw) staat.
Henk staat persoonlijk borg voor de
keuze van deze automobielen, waarvan ook de historie bekend is. Jong in
leeftijd, weinig kilometers en absoluut schadevrij, vanzelfsprekend met
BOVAG garantie. Henk van der Eem,
een innemend mens en uitstekend
autoverkoper, beantwoordde mijn

vragen tijdens een gezellig gesprek,
dat af en toe wordt onderbroken door
gesprekken met duitse leveranciers
en de Rijks Dienst Wegverkeer waar
geïmporteerde auto’s gekeurd en op
kenteken gezet worden.
Henk is 39 jaar jong en bevlogen als
het over auto’s gaat. Wij willen graag
weten vanaf welke leeftijd jij al in de
automobielbranche werkzaam bent
geweest en welke opleiding je hebt
gevolgd?
Na de LEAO en MEAO ging ik naar de
IVA Driebergen te Driebergen. Dit is
een particuliere autoschool voor de
commerciële kant van de automobielsector. Ik was net nog geen 18 jaar
maar werkte al op zaterdag bij Tinus
Metzelaar. Toen ik 18 werd begon ik
met rijlessen en binnen 3 maanden
behaalde ik het rijbewijs. Op woensdag haalde ik het rijbewijs en donderdag ging ik met Tinus Metzelaar mee
naar Zeeland een Mercedes-Benz 609
Kastenwagen ophalen!
Ook jij, Henk hebt voor Tinus Metze-

Kerstconcert van Bamestra’s
Collectief in Limmen
Enkele jaren geleden trad het bekende
en geliefde ensemble Bamestra’s Collectief met veel succes op in Limmen.
Het bestuur van Limmen Cultuur is
daarom bijzonder blij dat men de
groep opnieuw heeft kunnen contracteren. Op zondag 15 december zal in
de sfeervolle Protestantse Kerk aan
de Zuidkerkenlaan een Kerstconcert
worden verzorgd door het ensemble
dat in de regio zo’n uitstekende naam
heeft opgebouwd.
Bamestra’s Collectief is een vocaal
ensemble uit de Beemster en bestaat
uit twaalf zangers en zangeressen.
Zij worden begeleid op de piano door

Jean Luc Vriend. De artistieke leiding
is in de vertrouwde handen van Maria
Rondèl. Jaarlijks geeft dit kamerkoor
een aantal concerten. Kenmerkend
voor het ensemble is dat alles uit het
hoofd gezongen wordt én zonder dirigent; dit is mogelijk doordat alle
leden een uitgebreide zangopleiding
hebben gevolgd.
Het programma van dit jaar is getiteld: ”A Holly, Jolly Christmas”. Het
collectief zal twee bijzondere versies
van dit nummer ten gehore brengen.
In het kader van de herdenking van
het feit dat Benjamin Britten 100 jaar
geleden werd geboren zullen enkele

laar auto’s gehaald. Waar was dat en
over welke jaren spreken we dan. Ging
het om grote aantallen auto’s?
In mijn vrije tijd deed ik alle voorkomende werkzaamheden bij Tinus.
Van het schoonmaken van de net
binnengekomen auto’s tot het wegbrengen naar de werkplaats. Ook het
plein elke week veranderen/etaleren
van de verkoopauto’s en toen ook al
klanten helpen. Het mooie er van was
dat Tinus en Maarten mij mijn gang
lieten gaan. En waar nodig werd ik
gecorrigeerd door hen. Het was een
leuke- en goede leerschool! Ik mocht
veel mee naar Duitsland auto’s halen. We gingen dan voor 2 dagen weg.
Dit was veel naar Frankfurt am Main,
Kelsterbach, Kassel enz. Dit was mijn
mooiste tijd bij Tinus en zijn zoon
Maarten! Dit alles was in de beginjaren negentig.
Bij welke bedrijven heb je jezelf daarna
verder geschoold en alle knepen van
het vak geleerd? Welke merken heb je
verkocht?
Tijdens en na mijn IVA periode was
stukken uit “A Ceremony of Christmas
Carols” van deze Engelse componist
worden uitgevoerd.
Daarnaast staan composities van J.
Haydn en A.Vivaldi op het programma, terwijl van G. Fauré het beroemde
“Cantique de Jean Racine” wordt gezongen. Van J.S. Bach worden twee
delen uit het Weihnachtsoratorium
ten gehore gebracht.
Uiteraard ontbreken de traditionele
kerstliederen niet op dit concert. U
hoort een gevarieerde verzameling
kerstliederen zoals o.a. bewerkingen
van Nederlandse kerstliederen door
Felix de Nobel en White Christmas in
een bewerking van Anita Kerr.
Het concert vindt plaats op zondagmiddag 15 december in de Protes-

Kun je ook nieuwe auto’s of een ander
merk leveren?
Ik lever alle merken nieuw en gebruikt. Vanzelfsprekend is dat 9 van
de 10 keer Mercedes-Benz maar, alles
is bij mij mogelijk. Ik krijg ook regelmatig opdrachten van klanten voor
het halen van een ander merk uit
Duitsland.
Je importeert zelf, dus de schakels vallen er tussen weg, scheelt dat in de
prijsstelling?
Het scheelt maar het verschil is niet
zo groot meer als vroeger. Echter ik
heb een buurtsuper (zoals ik dat zelf
altijd noem) en heb daardoor een ander kostenaspect. Daarbij heb ik een
aantal vaste leveranciers in Duitsland
waar ik al jarenlang kom en mijn auto’s van betrek. Het spreken van de
Duitse taal en een goed contact met
de Duitse leveranciers is een voordeel voor mij. Hierdoor kan ik scherp
inkopen en een scherpe verkoopprijs
neerzetten.
Wat is de ondergrens van de leeftijd
van door jou aangeboden auto’s en
waarom zo jong?
De leeftijd van de auto’s welke ik aanbied varieert tussen de 6 maanden tot
5 à 6 jaar met lage km-stand. De reden
is dat er in Nederland ook veel auto’s
te koop zijn maar niet die ik zoek en
wil hebben.
Heb je een BOVAG en/of RDW erkenning? Kun je zelf auto’s op kenteken
zetten?
Ik ben lid van de BOVAG en heb uiteraard een RDW erkenning. Ik kan dus
zelf auto’s snel en geautoriseerd op
kenteken zetten.

zen voor een MPV of hoge instap met
veel zit- en laadruimte?
Absoluut. Mensen willen graag hoog
zitten en de vraag neemt alleen maar
toe. Dat geldt trouwens ook voor het
rijden met een automaat.
Je hebt veel uitstekende duitse leveranciers, kunnen zij ook op aanvraag
bepaalde types Mercedes leveren?
Ja, dat is mogelijk. En ook nog snel en
van een topkwaliteit.
Een auto kopen is een zaak van vertrouwen, vind je zelf dat je dat vertrouwen van je klanten al hebt verdiend? En ben je tevreden over de
eerste drie jaar Autobedrijf Henk van
der Eem?
Ik behandel de klanten zoals ik zelf
behandeld wil worden. Aandacht,
kwaliteit en het nemen van de tijd. Je
praat tenslotte over heel veel geld wat
klanten aan je gaan geven. Ik ben zeer
tevreden over de eerste 3 jaar. Het is
ook een kansenmarkt en die moet je
goed benutten.
Kun je alles alleen of heb je soms hulp
van andere deskundigen bij de in- en
verkoop nodig?
In- en verkoop doe ik alleen. Natuurlijk bij het inkopen van bepaalde
auto’s overleg ik wel eens met goede
collega’s. Dat is logisch. Het gebeurt
ook andersom dat collega’s mij benaderen voor advies inkoop.
Maak je gebruik van Facebook, Twitter en websites om je auto’s te presenteren en de verkoop te stimuleren?
Ik adverteer op veel internetsites
maar ook in de regio krant. En mond
tot mond reclame, daar heb ik al veel
auto’s door verkocht. Eind van het
jaar komt er een mooie update van de
website waarbij Facebook en Twitter
wordt geactiveerd.
Intussen zijn er nog twee bijzonder
geïnteresseerde en potentiële klanten
langs geweest, waarbij wij uiteraard
ons gesprek onderbraken, immers de
klant is koning bij Henk. Hij is er van
overtuigd dat beiden nog terugkomen
om te bestellen. Mensenkennis, dat
heeft Henk, gestoeld op jarenlange
ervaring. Een mooi jong bedrijf, met
prachtige auto’s van een topmerk. Dit
gaat Henk lukken! Succes en bedankt
voor al je informatie en het gezellige
en informatieve gesprek.
Kijk ook eens op:
www.autobedrijfeem.nl en naar de
advertentie op de pagina hiernaast.
Nog beter: kom langs, de kofﬁe staat
klaar.

Waar gaan je klanten naar toe voor
onderhoud en APK keuringen?
Ik werk samen met een oud collega
die gevestigd is in Castricum. Hij
heeft net als ik geen personeel en wij
werken nauw met elkaar samen. Tevens heb ik haal- en brengservice en
een leenauto voor de klanten die voor
onderhoud komen.

Naschrift: In de titel staat “ex-bakkerszoon”, de wat oudere lezers onder ons
weten dat Henk’s vader, Henk van der
Eem sr (overleden in 2013) schuin tegenover de autohandel een bakkerij had.
Zelf kan ik mij nog herinneren dat bakkerij van der Eem in de tijd voor St. Nicolaas heerlijke grote taai kippen had.

Merk je dat mensen steeds meer kie-

Kees G. Kroone

tantse kerk aan de Zuidkerkenlaan
te Limmen, aanvang 15.00 uur, entree
€10,- incl. kofﬁe/thee.
Reserveren van kaarten: telefonisch:

072-5052235 of kijk op onze website
www.limmencultuur.nl.
Voor meer informatie over Bamestra’s
Collectief www.bamestrascollectief.nl
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De échte Sint gaat naar
bakker Bakker..!
ROOMBOTER
AMANDELSTAAF
€ 4,75

3.95

GEVULDE
SPECULAASSTAAF
€ 4,20
Geldig van
Aanbiedingen
maandag
18 nov.
geldig t/m
t/m 23 november

zat 1 dec 2012

TAAI-TAAI +
SPECULAASBROKKEN € 8,40

3.50
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heup en rug
Kijk voor de moge
mogelijkheden
elijkheden
van podotherapie
herapie en
n pedicure
pedicure
op onze website.
websitte.

6.25

Podotherapie maakt gebruik van vergoeding uit de aanvullende
verzekering, hierbij wordt uw eigen risico niet aangesproken.

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV
Limmen

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

Nijverheidsweg 31j

Zonnedauw 6d

1851 NW Heiloo

1906 HA Limmen

072 5325555

072 5325555

info@podotherapieheiloo.nl

info@podotherapielimmen.nl

www.podotherapieheiloo.nl

www.podotherapielimmen.nl

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

)VOIRH-RWXEPPEXIYV
7)-KIVIKMWXVIIVH

UW INTERIEURSPECIALIST

tapijten

gordijnen

HUISGEMAAKTE
ERWTENSOEP
1 liter .........................................

4.99

+ GRATIS MET GOUD
BEKROONDE ROOKWORST!

KEURSLAGER SNEL

KERKWEG 18, LIMMEN • TEL. 072 505 1263 • WWW.SNEL.KEURSLAGER.NL

zonwering

&

karpetten

laminaat

vloeren

elektrische gordijnrails!
service
kwaliteit
garantie

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

NOVEMBER 2013

LOV-KRANT

PA G . 1 1

Wist u het nog...
de metamorfose bij
Marga’s Haarmode?
Op de eerste plaats wil ik iedereen bedanken die heeft gereageerd
op onze oproep, de aanmeldingen waren geweldig, ik hoop dat u
begrijpt dat wij niet iedereen op deze dag een metamorfose konden
geven, toch wil ik iedereen bedanken voor hun aanmelding, en wie
weet, een volgende keer beter want dit gaan we zeker herhalen.
Deze dag was voor ons een geweldig,
13 mensen hebben bij ons een metamorfose ondergaan, de een meer
dan de ander. Er zijn altijd modellen
die geen hele grote verandering nodig
hebben, dan gaat het om de kleine
details die zo belangrijk zijn.
Voor ons was het een inspirerende
dag, vol met nieuwe kleurtechnieken, nieuwe herfst- en wintermodellen. Wij zijn er klaar voor om iedereen
een van advies te voorzien... doe eens
een gek: “...een diepte kleuring, wat
is dat?”, “3-D kleuring, wat is dat?”,
“mode 2013/2014, wat is dat?”. Een
ding wil ik tegen iedereen zeggen:
“mode is datgene wat bij JOU past!!!

Wij zijn blij deze dag te hebben mogen beleven, mede dankzij onze modellen is deze dag voor ons super geweest, bekijk ook de voor en na foto’s!
Op een foto wil ik toch de nadruk leggen, lang haar vanaf je kindzijn en nu
alles eraf voor stichting haarwensen.
Lieve Else, dank je wel voor deze inzet
en je hebt weer een kind met kanker
blij gemaakt! Wij hopen dat je heel blij
bent met je korte kapsel.
Nogmaals wil ik alle modellen bedanken voor de tijd die jullie aan ons
hebben gegeven, nogmaals succes
met jullie haar en graag tot ziens bij
Marga’s Haarmode!

Bedankt Marga’s Haarmode!
Dat wij op maandag 28 oktober model mochten zijn voor de metamorfose. Het was oprecht een masterclass. Voor de modellen
was het heel boeiend hoe deze topkapper slagvaardig aan het werk ging, met veel aandacht voor het model en de werkwijze
waarop de kapsters tot het gewenste resultaat zijn gekomen was verbluffend. Ik mocht ’s avonds al veel complimenten in ontvangst nemen. Nogmaals hartelijk dank. Namens alle modellen: Meintje Guyt.

Jeugdvisclub Samen Beet
vist voor het goede doel
Op zondag 13 oktober werd het wedstrijdseizoen van de Limmer jeugdvisclub afgesloten met een koppel-sponsorwedstrijd en de prijsuitreiking. 11
koppels kwamen aan het Stet om in de
stromende regen zoveel mogelijk vis
te vangen. Die vissen waren deze keer
geld waard, want de kinderen hadden
sponsors gezocht voor hun vangst.
Uiteindelijk waren de 329 gevangen
vissen (in 1 uur!) zo’n € 240 waard. Dit
geld wordt eerlijk verdeeld onder de
Stichting Vrienden van Dampegeest
en KiKa. Twee goede doelen die zich
inzetten voor met name jeugd.
De winnaars deze ochtend waren Leonie Pepping en Ron Droog, die samen
85 vissen lieten tellen. Broer en zus
Cornet werden met 58 stuks tweede,
Lex en Peter van der Heijdt vingen er
52 voor plaats 3.
De competitie werd dit jaar in de Agroep gewonnen door Quinten Ou-

dendijk, met 4 gewonnen wedstrijden. In de B-groep streden 4 kinderen
tot het laatst om de titel, die door 2
kinderen mocht worden gedeeld: Rodin Oudendijk en Koen Briefjes.
Hoewel de jeugdvisclub aan haar winterslaap is begonnen, heeft jeugdlid
Quinten Oudendijk het idee opgevat
om een sponsorwedstrijd te organiseren voor 3FM Serious Request.
De achtergronden van deze actie vertelt Quinten graag zelf:
“Vorig jaar had ik al het idee om deze
wedstrijd te organiseren, maar toen
kwam ik er niet aan toe. Daarom heb
ik het dit jaar serieus opgepakt. 2 jaar
geleden heb ik al eens in mijn eentje
€ 35 bij elkaar gevist voor Serious Request, nu wil ik toch minimaal € 250
scoren. Liever natuurlijk nog veel meer!
Het doel van 3 FM Serious Request is dit
jaar om geld bij een te brengen voor het
Rode Kruis die aandacht vraagt voor
kindersterfte door diarree. Ik vind dit
een geweldige actie, waarvoor ik serieus aan de gang wil om geld op te halen,” aldus Quinten.
De wedstrijd wordt gevist op zondag
15 december, in het Stet. Het is de bedoeling dat er koppels van 2 vissers
samen zoveel mogelijk vissen vangen.
Volwassenen betalen € 10 inleg, kinderen mogen gratis meedoen maar
moeten natuurlijk wel sponsors zoeken voor hun wedstrijd. In deze periode kun je vaak geweldig veel vangen
in het Stet, dus het belooft een mooie
wedstrijd te worden. Na aﬂoop gaan
we snert eten in sporthal de Enterij,
en hebben we mooie prijzen beschikbaar, zoals een prijs voor het beste
jeugdkoppel. Meer info kun je vinden op de site van de visclub, www.
hsvlimmen.nl en van de jeugdvisclub,
www.samenbeet.nl.
Inschrijven kan per mail bij Quinten,
quinten.oudendijk@quicknet.nl.
Telefonisch kun je je aanmelden voor
zowel sponsoring als deelname bij Peter van der Heijdt, 06-27872854, na 19
uur. Inschrijving sluit 8 december, er
zijn 15 koppelplekken zeker beschikbaar, dus wees er snel bij!

We zijn nog op zoek naar sponsors voor prijzen, want we willen de vissers natuurlijk belonen voor hun inzet en sponsoring.
U kunt hierover contact opnemen met Peter van der Heijdt, 06-27872854, na 19 uur.
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IN MEMORIAM ANTOON CORNELIS VAN DEN KOMMER

‘TOON’

tDWFOHBTtLPFMJOHtEBLCFEFLLJOH
tXBUFSt[JOLXFSLFOtTBOJUBJS
XXXEJCPMJNNFOOM

Toon van den Kommer, geboren op 25 juli 1941 te Uitgeest is zondag
3 november 2013 na een ziekbed van ongeveer een half jaar overleden.
Een markante en kleurrijke persoon is te snel en ook te jong van ons
heengegaan. Een grote rijzige gestalte en wanneer in uniform, gezag en
leiderschap uitstralend.
In zijn werkzame leven is hij van 1970 tot 2000 werkzaam geweest bij de
gemeente Limmen waar hij de functie van Hoofd Financiën bekleedde.
In zijn “vrije tijd” was hij een brandweerman pur sang, die de functie van
Commandant Brandweercorps Limmen vervulde van 1973 tot 2002.
Dat deed hij met een ongelooflijke passie en vakmanschap. Het was
zijn lust en zijn leven. Van “gewoon” brandweerman werkte hij zich
middels cursussen en een enorm leerproces op tot de functie van
Commandant, iets wat hem op het lijf geschreven was. Hij was voor
andere brandweermensen inspirerend en sterk motiverend. Bovendien
was hij lid van de Brandweerkring en jurylid bij wedstrijden. De Brandweer Limmen behaalde onder zijn leiding
de afdelingen ABC en de hoofdklasse.
Tevens was hij bestuurslid van woningbouwvereniging “Li-Ak”, later overgegaan in “De Wonerij”. Jarenlang was
hij een gedreven lid van het comité Bloemendagen Limmen, waar hij met veel plezier samenwerkte met allen die
de Bloemendagen een warm hart toedragen. Toon was een gedreven AED hulpverlener en altijd paraat, alsmede
vrijwilliger bij “Le Champion” en in het zorgcentrum “De Cameren” in Limmen.
Hij trouwde met zijn grote liefde Margôt, 49 jaar waren zijn onafscheidelijk. Hun gezin werd compleet met
dochter Yolanda en zoon Poul, later met schoonzoon Frans van Diepën en schoondochter Carmen Kuiper en
gecompleteerd met Julia en Ilse, en Kevin en Rick, de kleinkinderen.
Toon was een familieman, een Vader en Opa voor kinderen en kleinkinderen. Het gezin stond centraal binnen zijn
familie. Maar ook een echt familiemens als het om broers, zwagers en schoonzussen ging.
Eten was belangrijk voor Toon en koken kon hij als de beste. Hij kookte voor familie, vrienden en allen die van
een bourgondisch leven hielden zoals hij zelf. Genieten van vakanties en met Margôt, familie en vrienden hebben
zij maar liefst 21 maal een schitterende cruisereis gemaakt.
Het afscheid was op donderdag 7 november te Uitgeest in het uitvaartcentrum en op vrijdag de 8e in het
crematorium in Schagen. Velen, waaronder oud collega´s van de gemeente Limmen en veel brandweervrienden,
kwamen om afscheid te nemen en er waren passende mooie woorden en muziek, door familie, kinderen,
kleinkinderen en brandweervrienden. Zijn kist werd opgesierd door zijn Commandantspet en de Koninklijke
Onderscheiding die hem werd uitgereikt voor zijn vele verdiensten.
Van harte wensen wij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alsmede de familie veel sterkte toe om dit grote
verlies te verwerken.

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

...Ontwerp
...Drukwerk
...Websites
Informeer naar onze
aantrekkelijke tarieven!

studio

welgraven.nl

Moge Toon in vrede rusten en voor velen een inspiratiebron blijven.
Kees G. Kroone

VA L K E R I N G

Administratie- en Belastingadviseurs

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

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Voor een heerlijke pedicure behandeling

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

DEALER VAN DSH & GAROBE KASTEN
Wij ontwerpen en monteren voor u de ideale kleding/opbergkast

Behandelen likdoorns en schimmelnagels
Nagelreparaties
Gelnagels en nagels lakken
Cadeaubonnen

EIGEN MONTAGE AFDELING
Renovatie of nieuwbouw. Ieder kozijn of raam, door u besteld,
wordt door ons op maat gemaakt en eventueel geplaatst.

Dampegheestlaan 19 , 1906WB
T (0)72 743 1703
M (0)6 22 666 406
I www.voetverzorging-michelle.nl
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Een unieke combinatie voor ’n koude zondagmiddag…..

Limmer Plankeniers
en De Burgerij
Komisch blijspel bekijken van uw alom bekende toneelvereniging “de Limmer
Plankeniers”, waarin uitsluitend ‘Limmenezen’ spelen, en na aﬂoop aanschuiven aan een heerlijk buffet van stamppotten.
Met deze combinatie bent u verzekerd van een buikspieroefening vanwege de
lachmomenten, en met een goed gevulde maag keert u later op de dag weer
huiswaarts. Wilt u deze beleving eens meemaken, bestel dan snel kaarten via:
kaarten@limmerplankeniers.nl of bel Mary Winder 072 5052726 (na 17.00u).
Voor de kosten hoeft u het niet te laten, deze prachtige combinatie kost u
maar € 16,- per kaart!! Deze middag is op 24 november as, aanvang 14.00 uur,
zaal open 13.30 uur.
Maar de Limmer Plankeniers geven
natuurlijk ook avondvoorstellingen.
Deze uitvoeringen zijn op:
• Zaterdag 16 november
• Vrijdag 22 november *uitverkocht*
• Zaterdag 23 november
Aanvang 20.00 u. zaal open 19.30 u.
Kaarten € 8,50 per stuk, om teleurstellingen te voorkomen is reserveren
gewenst via bovenstaande gegevens.
Een speciale middag voor de leden en
gasten van de Zonnebloem op:
Vrijdag 15 november, aanvang 14.00
uur, zaal open 13.30 uur.

Dan nog even korte inhoud van ADELLIJK VERTOON zodat u weet wat u te
wachten staat;
Graag zien wij u bij één van onze uitvoeringen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze web site: www.limmerplankeniers.nl

“Sinds de tuinman van huize Eyckensteyn overleden is, is er vrijwel geen
onderhoud gepleegd aan het landgoed.
De vrouw des huizes, douairière Apolonia van Eyckensteyn thoe Hasperen is
dan ook op zoek naar een nieuwe tuinman. Op haar advertentie in de krant,
waarin zij nogal hoge eisen aan de
tuinman stelt, heeft slechts één sollicitant gereageerd. Dit is de pas gepensioneerde “agrarische ondernemer” Bertus
Brakenboer.
Als Bertus samen met zijn vrouw Berendien op sollicitatiegesprek komt, heb-

ben zij heel goed door dat zij zich in een
adellijke omgeving bevinden en zich als
zodanig moeten gedragen.
Zij hebben zich daarom goed voorbereid op het gesprek, met als gevolg
dat Bertus direct door Apolonia wordt
aangenomen. Sterker nog, de douairière heeft liever dat Bertus en Berendien
meteen hun intrek op het landgoed nemen. Bertus en Berendien hebben daar
natuurlijk niet op gerekend en hebben
dus geen persoonlijke spullen meegenomen.

Dat probleem kan echter makkelijk opgelost worden, door hun zoon Koos en
diens verloofde Margreet te bellen en te
vragen of zij een tas met kleding, toiletspullen, enz. willen langsbrengen.
Wat Bertus en Berendien niet weten, is
dat het Koos wel leuk lijkt zijn broer
Teun én de buren Peet en Gré Purmer
mee te nemen.
Gelukkig voor Bertus en Berendien is
Apolonia net vertrokken voor een korte
reis naar Engeland als dit bonte gezelschap arriveert. Helaas komen zij wel

in contact met het bedienend personeel
op Eyckensteyn: de butler Jacob , het
dienstmeisje Cora en de nogal merkwaardige kok Fred.
Daarnaast wordt Eyckensteyn met regelmaat bezocht door de bewoonsters
van het naastliggende landgoed, de
freules Theodora en Clementina van
Cattenburgh.
Als de langzaam ontstane wanorde
compleet is, keert Apolonia onverwacht
terug naar huis.”

Professionals Viva!Zorggroep in Gezondheidscentrum Limmen
In het nieuwe gezondheidscentrum in Limmen, gevestigd in het voormalige
gemeentehuis, werken diverse zorgverleners onder een dak. Wanneer u het
gezondheidscentrum binnenkomt, ziet u de balie van de Viva!Zorggroep. Deze
balie wordt elke ochtend bezet door een professional van Viva!Zorggroep. U
kunt hier terecht met vragen over gezondheid, zorg, wonen en welzijn.

Ergotherapeut Marit Geel samen met een client.

Zo zit bijvoorbeeld elke donderdagochtend Trees Berkhout, casemanager dementie, aan de balie. Trees begeleidt mensen met dementie en hun
mantelzorgers in de thuissituatie.
Ook als nog geen diagnose is gesteld,
maar er een “niet-pluisgevoel” is. Een
niet-pluisgevoel ontstaat als u merkt
dat u of iemand waar u bij betrokken
bent, dingen vergeet of niet meer zo
goed voor zichzelf kan zorgen. Trees
maakt dan een afspraak voor een huisbezoek en komt samen met u kijken

wat er aan de hand is. In overleg met
de huisarts kan hierna worden besloten een verwijzing te sturen naar het
DOC-team (Dementie Onderzoek en
Casemanagementteam). Daar wordt
aan de hand van een aantal testen
en lichamelijk onderzoek gekeken of
sprake is van dementie of dat er iets
anders aan de hand is. De casemanager van Viva!Zorggroep helpt u vervolgens bij het vinden van de weg bij het
aanvragen van hulp, het regelen van
indicaties en andere zaken. Ook het

ViVa! Zorggroep
Wonen, welzijn en zorg
‘Kwaliteit van leven’ is ons motto,
daar willen wij u graag bij ondersteunen
Bij ViVa! Zorggroep kunt u terecht voor allerlei diensten,
zoals activiteiten en dagbesteding, maaltijdvoorziening,
huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging. Wij hebben
ook diverse woonvormen waar u tijdelijk of permanent kunt
wonen en gebruik kunt maken van al onze diensten. Bent u
mantelzorger? Ook dan helpen wij u graag. ViVa! Zorggroep
onderscheidt zich door de professionaliteit van haar medewerkers, die u graag adviseren bij al uw vragen op gebied
van wonen, welzijn en zorg.

Meer informatie? Bel! 088 995 80 00
Of kijk op www.vivazorggroep.nl

ViVa! Zorggroep
Kwaliteit van leven

Casemanager dementie Trees Berkhout
werkt nauw samen met het doc-team van
Dijk en Duin uit Castricum.

geven van informatie en voorlichting
over dementie behoort tot haar taak.
Gemiddeld 1 x per 6 tot 8 weken komt
Trees op huisbezoek en indien nodig
of op verzoek, vaker. Heeft u vragen of
wilt u een afspraak maken dan kunt u
bellen naar 088-9958366 (‘s morgens
tussen 08.30 en 12.30 uur) of binnenlopen in het Gezondheidscentrum
Limmen.
Op de woensdagochtend zit een ergotherapeut van de Viva!Zorggroep achter de balie, Marit Geel. Ergotherapie
wordt ingezet als dagelijkse activiteiten die eigenlijk vanzelf behoren te
gaan niet of niet meer volledig lukken.
Dit kunnen eigenlijk alle dagelijkse
activiteiten zijn, denk aan aankleden,
schrijven, eten, boodschappen doen,
telefoneren, ﬁetsen of uitvoeren van
hobby’s. De ergotherapeut komt bij
u thuis langs en bekijkt samen met
u hoe u de activiteiten die voor u belangrijk zijn nog zelfstandig kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld door de activiteit
net even anders uit te voeren of door
gebruik te maken van hulpmiddelen
of aanpassingen. De ergotherapie van
Viva!Zorggroep richt zich op volwassenen en ouderen en is onder meer
gespecialiseerd in dementie, copd,
beroerte, valpreventie, woningaanpassingen en scootmobiellessen.
Ergotherapie maakt deel uit van het
basispakket van de zorgverzekeraar.
Er wordt 10 uur per jaar ergotherapie
vergoed. Voor meer informatie of het
maken van een afspraak kunt u bellen met Marit Geel, ergotherapeut
Viva!Zorggroep, tel: 06-22109056 of
088-9957420. Of loop eens binnen bij
Gezondheidscentrum Limmen!
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VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Sinterklaas komt met
‘sportpieten’ naar Limmen
op zondag 17 november.
Vanaf 13.45 is er muziek op
het Stet... Komt allen!!!

Opvallend
aanwezig...
Edwin van Stralen
Achterweg 4
1906 AG Limmen
06 53 122 858
info@vanstralenlimmen.nl
www.vanstralenlimmen.nl

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

studio

welgraven.nl

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl
DIERVOEDERS

ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
HONDENKUSSEN - ROND 80 CM, DIK 15 CM
!!
!!
van € 54,95 NU € 24,95
OP=OP
OP=OP
Weer op voorraad: WINTERWORTELEN
10 kilo €

2,50

750 GR. EGELVOER € 6,60
350 GR. EENDENKORRELS € 2,95
Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00-18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur / vrijdagavond open tot 20.00 uur
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Forte vestigingen klaar voor de Sint
De kinderen van de vestigingen van
Forte Kinderopvang in Limmen bereiden zich voor op een gezellige novembermaand. De sfeervolle voorbereidingen voor de Sinterklaasviering
gaan deze maand van start.

vendien gaan ze oefenen om echte
Zwarte Pieten te worden door tijdens
de Pietengym allerlei acrobatische
kunsten uit te voeren. En Zwarte Piet
zelf heeft al laten weten een bezoek
te brengen!

Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs, peuterspeelzaal Klein Duimpje, BSO Het
Avontuur en BSO Hogeweg gaan de
voorbereidingen 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. Bo-

Ook de allerkleinsten van de babygroep van kinderdagverblijf Eigen
Wijs vieren op hun eigen rustige manier Sinterklaas mee: bijvoorbeeld
door liedjes te zingen en kleine sintcadeautjes te krijgen. Daar is ook in
alle opzichten ruimte voor, omdat in
de babygroep alleen de kinderen van
0-2 jaar worden opgevangen: zo blijft

er ook tijdens het feest aandacht en
ruimte voor geborgenheid, zekerheid
en vast dagritme, zodat ook de allerkleinsten kunnen genieten van de
Sinterklaasviering.
Door de grote kinderen van 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!

Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Actietarief Mitsubishi
Outlander
Om nog van het gunstige 0% bijtelling tarief te kunnen proﬁteren, leveren de
Mitsubishi dealers de komende weken ongeveer 7.000 Mitsubishi Outlanders
PHEV modellen af. Een groot aandeel zal worden afgezet via leasebedrijven,
maar ook zakelijke relaties zullen deze auto’s aanschaffen.
Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken heeft dan ook een uiterst aantrekkelijk
actietarief voor de nieuwe Mitsubishi Outlander:
Schadevrije jaren
BM korting
Jaarpremie* LoJack - per jaar** Totale kosten per jaar
Tot en met 5 jaar
60%
€ 1.269,59
€ 114,50
€ 1.384,09
6 jaar of meer
75%
€ 793,76
€ 114,50
€ 908,26
* Inclusief assurantiebelasting, exclusief poliskosten
** Exclusief BTW
• Er gelden vaste premies per voertuig ongeacht de werkelijke waarde van de
auto, gedurende de looptijd van de verzekering voor de Mitsubishi Outlander.
• Indien de BTW niet te verrekenen is, geldt er een premietoeslag van 10%.

Zondag 17 november 2013 vanaf 16.00 uur...

Cool Blenz bij de Jazz Session
Club ‘Vredeburg’
Het wordt inmiddels de derde keer dat
Cool BlenZ speelt bij de Jazz Session
Club in Limmen. En net als de vorige

keren zullen zij zondag 17 november
a.s. een verrassend programma brengen.

Jazz standards en meer popgeorienteerde stukken overgoten met de
jazzy ﬂavour. Het voor de band bekende blended geluid is ontstaan
door de vermenging van diverse muziekinvloeden en de persoonlijke inbreng van elk lid. De arrangementen
bestaan uit kaders en basisingrediënten, die de mogelijkheid bieden om
tijdens elk optreden een avontuur te
beleven. Luisteren naar en reageren
op elkaar maken de muziek levendig
en uitdagend voor de muzikanten
zelf. Kortom, plezier voor de band zelf
en het publiek. We zien u graag in De
Vredeburg, Dusseldorperweg 64 in
Limmen.
NB... de komende sessiedata:
15 december, 19 januari, 16 februari,
16 maart en 13 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/fax:
072-5053414
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl

Het nieuwe sociaal beleid...
Informatiemiddag op 20 november a.s.
Op woensdagmiddag 20 november a.s. organiseren de ouderenbonden, kerkelijke organisaties, de welzijnsinstellingen c.s. samen met het CDA-Castricum
een informatiebijeenkomst over de grote decentralisaties op het gebied van
zorg en gezondheidszorg. Wat betekent dit voor de praktijk van alledag in
onze gemeente? Krijgt de burger te maken met ingrijpende veranderingen?
De bijeenkomst is van 15.00-17.00 uur in de MARANATHA KERK, Prins Hendrikstraat 1, Castricum.
Het is een openbare bijeenkomst; iedereen is welkom.
De uitvoering van de wetgeving voor
gezondheidszorg, welzijn, ouderenzorg komt bij de gemeente te liggen.
Het Rijk delegeert heel veel naar de
gemeente. Castricum krijgt er een
grote klus bij.
In een gesprek tussen ouderenbonden, kerken, welzijnssector en het
CDA-Castricum kwamen veel vragen
naar boven.
Wat verandert er in het veld? Wat
verandert er voor de mensen? Hoe

kunnen we samen werken? Kan de
gemeente dit allemaal wel aan? Wat
en hoe weten de burgers van onze gemeente hiervan?

Door Deny de Jong voorzitter
Stichting Welzijn.
* Wat doet de zorgsector!
Door Ada van Toorenenburg ViVa
Zorggroep.
* Wat doet de gemeente!
Door Fred Mosk CDA-wethouder;
sociaal beleid, gemeente Castricum; coördinerend wethouder
decentralisaties
Discussie en vragen.

In gezamenlijkheid is toen gekozen
voor deze gespreksbijeenkomst.

16.45 uur:
Afronding en sluiting.

Het programma voor die middag:

Iedereen is van harte welkom!

15.00 uur:
Inloop
15.30 uur:
* Wat zijn de zorgen?

Ouderenbonden, Kerkelijke organisaties, Clientenplatform, Wmo-raad,
Stichting Welzijn Castricum, CDACastricum

Productkenmerken
• Uitgebreide dekking met de Prima Auto Polis.
• Standaard nieuwwaarderegeling van 3 jaar, zonder premietoeslag.
• Men kan aanspraak maken op de vergoeding van de vervangingskosten van
een EV charge card in geval van verlies of diefstal van de kaart. Deze dekking
is gelimiteerd tot twee EV charge cards gedurende de looptijd van de verzekering.
• De bij het voertuig behorende oplaadkabel is zonder premietoeslag meeverzekerd onder de casco dekking.
• De inbouw van een LoJack volgsysteem is verplicht. De levering en inbouw
van het systeem is gratis, zij betalen alleen het opvolgingsabonnement van
€ 114,50 exclusief BTW per jaar.
LoJack
Verzekeraars zijn erop gewezen dat de diefstalkans van deze auto’s zeer groot
is. Wij anticiperen hierop door tegen zeer gunstige voorwaarden een LoJack
volgsysteem aan te bieden. Dit systeem is via ons kantoor te bestellen, gelijk
met het afsluiten van de verzekering. In geval van diefstal verliest de klant zijn
belastingvoordeel op een vervangende auto. Het LoJack volgsysteem is daarom
een nuttige investering. Het beveiligingsabonnement heeft een looptijd van minimaal 36 maanden en wordt jaarlijks vooruit gefactureerd.
Afsluiten verzekering
Wilt u de verzekering afsluiten, gebruik dan het aanvraagformulier op onze site;
www.rotteveel.org. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor via
072 505 3061 of per e-mail: info@rotteveel.org.
Met vriendelijke groet, Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

MASSAGE...

EEN OPKIKKER VOOR UW LICHAAM!
Gun Uzelf eens een HOTSTONE-, OF STOEL MASSAGE. Het is een
weldaad voor uw lijf.
Het effect van een Hotstone Massage komt door de combinatie van
warmte en beweging. De masseur kan dieper in het spierweefsel
komen wat de massage/behandeling effectiever maakt. Het stimuleert o.a. de organen en kan het lichaam meer in balans brengen.
Een Hotstone Massage is daarom aangenaam bij stress, spierproblemen, gewrichtsproblemen, bij een slechte doorbloeding of gewoon heerlijk ter ontspanning.
Voor een STOEL EN/OF VOET MASSAGE kan ik ook bij u op de
werkvloer komen. Uw werknemers zullen u dankbaar zijn en weer
aktief aan het werk gaan. Echt het werkt.
CADEAUTIP: geef iemand een bon voor een
HOTSTONE MASSAGE € 35,- + gratis voetmassage
en voor een STOEL MASSAGE € 15,- + gratis voetmassage
Meintje Guyt, Vaartkant 44, 1906 WJ Limmen, tel. 072 5051374
e-mail: meintjeguyt@quicknet.nl
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...U kunt ontspannen...
uw verzekeringen
zijn goed geregeld!
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www.rotteveel.org

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

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

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

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

RIETVELD
M A K E L A A R S

•
•
•
•
•

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

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

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

<YRQQHYDQ'LMN

0DULRQYDQ6WUDOHQ

Ons team!

Erik Nieman

*HUDUG7RRO

:LOWXHHQYULMEOLMYHQGDGYLHVJHVSUHNLQ]DNHXZÀQDQFLsOHPRJHOLMNKHGHQ"
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

