LOV
De krant van Ondernemend Limmen

Sinterklaas komt ouderwets
gezellig naar Limmen!
Zondag 16 november komt Sinterklaas 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 met de bekende kinderliedjes. Het belooft ook dit jaar een gezellige intocht te worden met spektakel
op het water.
Op het Stet worden Sinterklaas en
hoofdpiet binnengehaald in de nieuwe Sinterklaasboot die speciaal voor
Limmen is gemaakt. Aan wal worden
ze verwelkomt door Peter Dekker en
burgemeester Mans en toegesproken
op de podiumwagen.
Daarna zal de optocht door het dorp
starten, voorafgegaan door de 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. De route zal dit jaar anders
zijn dan voorgaande jaren. De volledige route zal zijn: vanaf het Stet,
Vislaantje, Dusseldorperweg, Vredeburglaan, Meidoornlaan, Lage Weide,
Dusseldorperweg tot bij de Burgerij.
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. 15.05 uur bij de Burgerij aankomen. Op het plein voor
de Burgerij wordt door diverse dansgroepen van Djazz2impress hun ingestudeerde dansen voor Sinterklaas

voor Limmers, door Limmers

Sinterklaasactie 2014
Het wordt zo langzamerhand een
traditie en ook dit jaar is het de LOV
weer gelukt om een spetterende
Sinterklaasactie te organiseren!

Limmer
Ondernemers
Vereniging

Dit jaar is er bij elke weektrekking een hoofdprijs.
Trekking 24 november
	Hoofdprijs: SONY PLAYSTATION 3
beschikbaar gesteld door de LOV
Trekking 1 december
Hoofdprijs: 10 PERS. BARBECUE-PAKKET
beschikbaar gesteld door Keurslager Snel

en het publiek opgevoerd samen met
de danspieten. Na het dansen mag
iedereen rustig de kerk betreden. De
kerk blijft gesloten tot na het dansen.
Voor een veilig binnenkomen van de
kinderen wordt er vooral gevraagd om
op uw beurt te wachten!!! De ouders
worden vriendelijk verzocht in de zijbeuken plaats te nemen. Alleen kinderen gaan zitten in de banken van
het “Kinderland”. In de kerk wordt het
publiek verwelkomt door de Pepernotenband””, die de sfeer er wel in weet
te houden met swingende livemuziek
met actuele Sinterklaasliedjes.
In de kerk wordt Sinterklaas welkom
geheten door pastoor Olling. 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 16.15
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 website:
www.sinterklaas-limmen.nl
De intocht wordt jaarlijks georganiseerd door veel vrijwilligers die afhankelijk zijn van giften. U kunt de
intocht ondersteunen door een donatie te doen in de melkbussen achter in de kerk tijdens de intocht, door
uw embalagebon in te leveren bij AH
in de daarvoor bestemde bus of door
een vrijwillige bijdrage te storten op
rek.nr. NL05 RBRB 0841 3408 89 van
de Univé Regiobank t.n.v. St Nicolaas
Comite Limmen
Nog een speciaal verzoek van het comité: tijdens de intocht is het water
in het Stet voor Sinterklaas en Zwarte
Pieten. Niet voor anderen. Dus svpniet met eigen bootjes gaan varen.

Prins Tyl XIV kan het niet alleen…
Afgelopen zaterdag was er de openingsavond van carnavalsvereniging
de Uylenspieghels in Limmen. In een gezellige en drukke zaal van café
de Lantaarn bleek dat prins Tyl XIV, Erik Lamers, er voor komend seizoen bijna alleen voor stond. Gelukkig wist hij voor komend seizoen
toch een groep enthousiaste mensen met een groot carnavalshart bij
elkaar te krijgen die nog 1 maal alles uit de kast gaan halen en Gorteldonk een mooi seizoen gaan bezorgen.
Als eerste haalde hij Ron Bolten uit
de kast die komend seizoen zijn rechterhand is, de adjudant. De twee volgende raadsleden, Martijn Stolte en
David de Groot zijn ook nog van de
groep van afgelopen seizoen, net als
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de penningmeester Esther Beentjes.
Hierna volgden er een groep personen
die heel wat jaren bij de Uylenspieghels hebben gezeten als secretaresse,
hoffotograaf, raadslid, adjudant en/
of prins. Hierna werden de raadsleden

die afscheid namen bedankt en kon
het feest losbarsten.
Niels Mul had snel de stemming er in
en zo werd deze openingsavond zeer
gezellig.
De eerst volgende activiteit van de
Uylenspieghels is de KEEZ-avond in de
Lantaarn op zaterdag 10 januari 2015.
Hiervoor kunt u zich inschrijven als
koppel maar ook alleen. U wordt dan
gekoppeld aan één van onze raadsleden. Om 19.30uur gaan de deuren
open en wordt u ontvangen met koffie/thee. Het inschrijfgeld is € 5,- en
hiervoor krijgt u de koffie/thee bij
binnenkomst en tijdens het Keeztoernooi diverse hapjes. Verdere consumpties zijn voor eigen rekening.
Om 20.00 uur start de 1e speelronde
en rond 23.45 is er de prijsuitreiking.
De commissie is weer druk bezig om
ook nu weer mooie prijzen te regelen
voor dit toernooi. Zo zullen de beste
koppels weer met een leuke prijs richting huis gaan..!
U kunt zich nu al inschrijven als koppel, of alleen. Stuur daarvoor o.v.v.
naam deelnemer(s) en telefoonnummer, een mail aan: keezmiddaguylenspieghels@gmail.com, of een briefje
in de bus op Koningsdam 69.

Trekking 8 december
Hoofdprijs: APPLE IPHONE
beschikbaar gesteld door de LOV
De actie start op 17 november en duurt tot 7 december 2014. 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
€ 2.650,-!
PRIJZENPOT
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Sinterklaaslote
N3
PLAYSTATIO
door de LOV
24-11: SONY
beschikbaar gesteld
CUE-PAKKET
Snel
PERS. BARBE
door Keurslager
01-12: 10
beschikbaar gesteld
IPHONEdoor de LOV
08-12: APPLE
beschikbaar gesteld

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

r
r, 1 en 8 decembe
24 novembe
Trekkingen:
(bij AH € 10,-).
g van € 5,- een lot

2014

Bij elke bestedin
Naam
Adres

Plaats
Postcode
Aantal loten 90.000.
persoonlijk bericht.
het raambiljet.
herkenbaar aan
Prijswinnaars krijgen
ende winkeliers,
Inleveren bij deelnem

De winnaars krijgen persoonlijk bericht. De trekkingslijst is te
bekijken op de website www.ondernemendlimmen.nl
Koop bij de LOV winkeliers en maak zo kans op die prachtige prijzen!

Het is bijna zover!
Weer even een update van de AH Limmen Music Night. De avond komt nu
snel dichterbij en wij zijn er helemaal
klaar voor. We hebben er zin in! Zoals
beloofd staan er een kleine 100 muzikanten voor u klaar om er een onvergetelijke avond van te maken. U heeft
al via de boekjes die huis aan huis
verspreid zijn kunnen zien wat er al-

lemaal staat te gebeuren. Er zijn nog
kaarten beschikbaar dus als u ze nog
niet heeft kunt u ze nog verkrijgen bij
de leden en Albert Heijn Limmen. We
weten zeker dat het een fantastische
avond wordt. Komt u deze met ons
mee beleven? Tot ziens op 22 november in sporthal d’Enterij om 20.30 uur
(zaal open om 20.00 uur).

Kerstviering bij
De Zonnebloem Limmen
De Zonnebloem Limmen nodigt alle
ouderen en gasten van Limmen uit
voor een gezellige, muzikale kerstmiddag op vrijdag 19 december in de
Burgerij, die geheel in kerstsfeer is. De
middag wordt verzorgd door het duo
Gerda Govers, zangeres en Wil Luiken,
pianist.
Met haar klassieke achtergrond heeft
Gerda een uitgebreid en veelzijdig repertoire op kunnen bouwen. Ze zingt
klassieke liederen uit opera, operette
en musical en Nederlandstalige liederen. Daarnaast geeft ze zangles.
Wil genoot bekendheid via het Duo
Wil Luiken en als organist bij de Blue
Stars. Hij was muziekdocent en dirigent bij diverse operetteverenigingen
en koren. Naast het orgel is hij ook
virtuoos op piano en accordeon.
Gerda Govers en Wil Luiken treden
al jaren samen op. Zij hebben een

mooi kerstprogramma samengesteld
waarmee ze vaak en graag o.a. voor
de Zonnebloem optreden. De hechte
samenwerking tussen Wil en Gerda is
duidelijk merkbaar en zorgt voor een
aangename sfeer vóór en mét het publiek! De muziek worden afgewisseld
met gedichtjes. Het publiek wordt
ook uitgenodigd enkele bekende
kerstliederen mee te zingen.
Gezelligheid en sfeer voeren de boventoon in dit prachtige programma
zodat ieder met een warm kerstgevoel
weer naar huis gaat.
Het optreden vindt plaats in de sfeervol versierde Burgerij op vrijdag 19 december, aanvang 14.00 uur. De zaal is
open om 13.30 uur.
Wie vervoer nodig heeft kan bellen
met Nel Seignette 5051324.
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Sinterklaas komt met
de Pieten naar Limmen
op zondag 16 november.
Vanaf 13.30 is er muziek op
het Stet... Komt allen!!!

MS Collecteweek
start op 17 november a.s.
Op maandag 17 november gaat de MS Collecte weer van start. Een bijzonder jaar, omdat de MS
Collecteweek 10 jaar geleden voor de eerste keer werd georganiseerd met 500 collectanten. Dit jaar
gaan ca. 14.000 vrijwilligers in het hele land op pad om zoveel mogelijk geld op te halen voor Multiple
Sclerose (MS).
Het is een hele uitdaging voor de collectanten om in dit jaargetijde, waarin het vroeg donker is en het
flink kan regenen, langs de deuren te gaan.
Laat u de collectant niet in de kou staan? Elke MS-collectant kan zich legitimeren. Het Nationaal MS
Fonds is te herkennen aan het oranje vlinderlogo. Wie de collectant mist, kan uiteraard ook een gift
overmaken op giro 5057.
Eén op de duizend Nederlanders krijgt de diagnose MS. Jaarlijks komen er ongeveer 300 nieuwe
mensen met MS bij. MS is de meest voorkomende invaliderende aandoening onder jongeren in Nederland. Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven met MS. Het opgehaalde collectegeld
wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en
voorlichting.
Wilt u meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl

Yoga 50 + Limmen
In Limmen worden wekelijks vanuit de SWOL in de Vredeburg Hathayoga-lessen voor 50+ gegeven.
De lessen bestaan uit staande, zittende en liggende oefeningen, evenwichtshoudingen en verschillende ontspanningstechnieken. Tijdens de oefeningen wordt er
veel aandacht besteed aan de adem en de concentratie
zodat de 3-eenheid adem, lichaam en denken ervaren
kan worden en in balans kan worden gebracht. Op deze
manier bevorderd yoga de gezondheid.
De lessen vinden plaats op maandag en dinsdagochtend
van 9 tot 10 uur en van 10.15 tot 11.15 uur.

Voor meer informatie kunt U terecht bij E. Tiers, tel.
o251-658736 en bij C. van Bleisem, tel. 072-5052757.

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

VA L K E R I N G

■

Datanetwerken

Administratie- en Belastingadviseurs

Vuurbaak 3
Tel. 505 3902

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

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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K R O O S T

‘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!
D e r u b r i e k L i m m e r K ro o s t
i s p owe re d by

Vajèn Ize Dekker

– Geboren op 24 oktober 2014 –

– Geboren op 3 oktober 2014 –

Dochter van Bart Kaandorp en Linda Reijnders,
zusje van Noud

Dochter van Mark en Marieke Dekker,
zusje van Yfke

Gezocht: Mensen die graag
badminton spelen...
Speelt u ook in de zomervakantie wel
eens badminton? En vindt u het ook
leuk om dit vaker te doen. Wij, Badmintonclub Limmen zijn op zoek naar
mensen, die ook graag gezellig willen
badmintonnen. We spelen steeds 15
minuten, waarna we de groepen weer
door elkaar gooien, zodat we steeds
met andere mensen spelen. Lijkt het
u ook leuk en gezellig, kom dan langs
en probeer het een keer.
We spelen op dinsdagochtend en op
vrijdagochtend van 9:00 uur tot en

met 10:30 uur in Sporthal de Enterij
in Limmen. Daarna gaan we gezellig
(voor wie dat wilt) kopje koffie of thee
in de kantine drinken. We zijn een
kleine vereniging met een recreatieve
doelstelling, dus geen competitie. Het
badmintonseizoen is van september
tot mei.

Huurperiode
Een kast ophalen bij Ikea, een bliksembezoek aan uw familie, een weekend weg of een vakantie?
De auto’s kunnen vanaf een dagdeel
van 2,5 uur gehuurd worden. Voor
een compleet weekend zijn er speciale weekendtarieven om voordelig
op pad te gaan! En voor uw vakantie
geldt: hoe langer u huurt, hoe hoger
de korting!

Voor meer informatie zie www.badmintonclublimmen.nl of stuur een
berichtje naar rlimmen@freeler.nl.
Kom ook eens langs en doe mee!!!

Wennen
Als het bijna zover is dat de baby bij
ons komt, volgt een intakegesprek
met de pedagogisch medewerker die
ook één of meer wenochtenden met
de u afspreekt. De baby kan alvast
een beetje wennen en u kunt ervaren
hoe het is om uw kind aan een ander
toe te vertrouwen. Vanzelfsprekend
volgen we het slaap-waak ritme van
thuis. Uw kindje slaapt in een vast
bedje en krijgt voeding volgens het

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

Rondleiding
We vinden het erg belangrijk dat u
tijdens de zwangerschap al een keer
bij ons komt kijken. Tijdens een rondleiding vertellen wij u namelijk veel
over onze ruimtes, gewoontes en het
pedagogisch beleid. Ook maakt u vast
kennis met de pedagogisch medewerkers. Uiteraard kunt u honderduit vragen stellen over onze opvang.

g
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Kerkw

Zoon van Rene Winder en Ellen Kuijper

Deze week is een nieuw online verhuurbedrijf in Limmen van start gegaan: Kleverlaanverhuur.nl
Met de moderne website is het mogelijk om online een representatieve
auto of bus te huren tegen scherpe
tarieven.

Kennismaken met de babygroep
van Kinderopvang Kits Oonlie

Kom jij ook
met ons spelen..?

– Geboren op 8 oktober 2014 –

Auto huren, makkelijk en snel?
Kleverlaanverhuur.nl!

Een kindje op komst? Gefeliciteerd!

Nu u in verwachting bent, komen er
opeens veel nieuwe zaken op uw pad.
Wilt u na uw zwangerschapsverlof
graag weer aan het werk? Hoe gaat
u werk en kinderen combineren? Het
uit handen geven van de zorg voor
uw kind is een beslissing, waar u lang
over zult nadenken. U wilt er natuurlijk zeker van zijn dat de opvang voldoet aan uw verwachtingen en dat de
keuze die u maakt het beste bij u en
uw baby past. U zoekt een plek die
u vertrouwen geeft en een klimaat
waarin uw kind zich volop kan ontwikkelen. Een plaats waar veel aandacht en liefde voor uw baby is. Waar
hij/zij zichzelf kan zijn en waar betrouwbare en energieke pedagogisch
medewerkers naast de dagelijkse zorg
en liefde voor uw baby rekening houden met uw persoonlijke wensen. Dit
alles bieden wij u bij Kinderopvang
Kits Oonlie!

Brenn Jouke Winder

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’.

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 € 6,50

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

door u aangegeven schema. Dat geeft
rust en vertrouwen. Misschien vindt u
het fijn om even te bellen? Geen probleem, de pedagogisch medewerker
staat u graag te woord.
Plezier maken
Wanneer de baby wakker is, krijgt het
naast de verzorging veel persoonlijke
aandacht van de pedagogisch medewerkers. Contact met andere kinderen
en baby’s onderling gaat spelenderwijs. We laten de kinderen niet te lang
in een wipstoeltje liggen maar leggen
ze in de box of op een zachte mat,
waar ze de kans krijgen zich vrij te
bewegen, kruipen en ontdekken. Ook
werken de pedagogisch medewerkers
met het Voor- en Vroegschools Educatieprogramma (VVE) Uk en Puk.
Kinderopvangtoeslag
Als u gebruik maakt van onze kinderopvang heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. De kosten hangen
af van de persoonlijke situatie. Op
basis van het gezamenlijk inkomen
kunt u bij de overheid een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van het gezamenlijk inkomen kan dit oplopen tot
96%! De prijzen van Kits Oonlie zijn
inclusief voeding (geen warm eten),
luiers, fruit, handdoeken en verzorgingsartikelen. Voor eventuele flesvoeding dient u zelf zorg te dragen.
Kom gerust eens langs bij één van
onze vestigingen in Alkmaar, Heiloo
of Limmen!
Bel voor meer informatie met de
Centrale Administratie op telefoonnummer 072-5323576 of per e-mail
naar info@kits-oonlie.nl. Neem ook
een kijkje op onze website www.kitsoonlie.nl!

Huren
Als u voor de eerste keer via de gebruiksvriendelijke website huurt,
dient u eenmalig een inlog aan te
maken. Daarna huurt u de volgende
keren binnen 3 stappen een voertuig.
Opties
Om niet voor verrassingen komen te
staan ziet u, naast de huurvoorwaarden, direct wat de kosten zijn en het
aantal vrije kilometers.
Als u meer kilometers gaat rijden is
het mogelijk om kilometerbundels bij

te kopen tegen een gereduceerd tarief
via de optielijst van het voertuig.
In deze optielijst kunt u ook kiezen
voor een TomTom navigatie , dakdragers of een skibox in combinatie met
uw huurauto, die uiteraard voorzien is
van veilige winterbanden.
Als extra service kunt u de optionele
breng- en haalservice aanvragen.
Borg
In de eindafrekening wordt een brandstof- en schadeborg gerekend die, bij
het retourneren van de auto volgens
de huurvoorwaarden, direct wordt teruggestort middels retour pinnen, u
beschikt dus vrijwel direct weer over
uw borg!
Gemak
Het wordt u zo makkelijk gemaakt,
dat u alleen de sleutel in ontvangst
hoeft te nemen en direct op pad kunt
gaan! Geen wachttijden voor reservering en niet meer afrekenen. Dit u
doet u al thuis of op de zaak op een
voor u geschikt moment.
Als u vragen heeft of een gratis account aan wilt vragen staan de Kleverlaan medewerkers voor u klaar.
Zij maken waar wat ze beloven:
Auto huren, makkelijk en snel?
Kleverlaanverhuur.nl

AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL?

KLEVERLAANVERHUUR.NL
ONLINE
EEN AUTO
HUREN

HUUR BINNEN
3 STAPPEN
EEN VOERTUIG:

ex
tra

Fenna Kaandorp

Door loting is Brenn Jouke Winder ‘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.

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

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

1.

Selecteer uw
voertuig naar keuze

2.

Selecteer huurperiode
& opties

3.

Reken af

PA G . 4

•
•
•
•
•
•
•

LOV-KRANT

NOVEMBER 2014

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl
• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

Drukwerk?

• sanitair
• riolering

studio

welgraven.nl
Niels Zomerdijk
06 46004933

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

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

Telefoon 072 - 505 30 09

•
•
•
•
•

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

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

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

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

FEESTDAGEN ACTIE!!

Bij inlevering van deze bon
€ 5, - euro korting op een
standaard
pedicurebehandeling
Dampegheestlaan 19 , 1906WB
T (0)72 743 1703
M (0)6 22 666 406
I www.voetverzorging-michelle.nl
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Jeugdvisclub Samen Beet
vist voor het goede doel
De jeugdafdeling van visclub Limmen
sluit elk jaar haar competitie af met
een koppelwedstrijd. De jeugdleden
mogen dan met een partner naar keuze samen proberen zo goed mogelijk
te vissen. Behalve voor prijzen vissen
ze ook voor geld. Niet voor zichzelf,
maar voor een maatschappelijk doel.
Dit jaar was gekozen voor dagbestedingcentrum De Vijfhoek in Heiloo.
Hier mogen kinderen met meervoudige beperking een zinvolle en fijne
dagbesteding genieten. Gekozen is
voor een bijdrage voor het huifbed
rijden, waarbij kinderen in een soort
ligbed tussen 2 paarden heerlijk rond
worden gedragen. Hier gaat een rustgevende en therapeutische werking
van uit. De boodschap voor onze leden: wij kunnen naar buiten wanneer
we maar willen, maar voor deze kinderen komt daar veel meer bij kijken.
De wedstrijd op 7 september werd gevist in het Stet. Er werden 334 vissen
gevangen in 1 uur. Trotse winnaar was
het koppel Lex en vader van der Heijdt
met 86 stuks. Er waren 2 koppels op
de 2de plek: de broertjes Quinten en

Rodin Oudendijk en Ron Droog samen
met Koen Briefjes. Beiden hadden 38
vissen.
Woensdag 29 oktober ging een kleine
delegatie van de visclub naar De Vijfhoek om de cheque te overhandigen.
Koen en Lex mochten mee om symbolisch het bedrag van € 266 aan de
Vrienden van de Vijfhoek te geven.

Alle cliënten en begeleiders waren
aanwezig en waren super blij met
het geld. Daarna werden we rondgeleid door het centrum en kregen een
mooie indruk van wat er allemaal gedaan wordt voor de kinderen.
Op 14 december vist de jeudgvisclub
voor de tweede keer de 3 FM Serious
Request wedstrijd. De voorbereidingen zijn gestart om dit weer tot een
groot succes te maken. Wij hopen op
veel sponsoring van dit evenement,
dus steun ons! Binnenkort meer hierover in de (social) media.

Griezelig Kinderfeestje bij Conquista
Zaterdagavond 1 november 2014 werd
bij Conquista het eerste kinderfeestje

gevierd. Conquista was omgetoverd
in een griezelige locatie want zater-
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dag werd hier een Halloween feest
georganiseerd! Dertien meiden van de
basisschool Sint Maarten uit Limmen
hebben hier het eerste kinderfeestje
met veel plezier bezocht. De ruimte
was versierd met spoken, pompoenslingers en ballonnen en er liepen
zelfs spinnen op alle tafels...
Na het drinken van een glaasje bloed
(limonade) zijn ze begonnen met
het uithollen en versieren van pompoenen. Het resultaat mag er zeker
zijn, kijkt u maar op de foto’s! Deze
pompoenen zullen natuurlijk op 11
november met Sint Maarten worden
uitgestald bij de kinderen thuis, misschien heeft u ze wel gezien? Na al
het gegriezel zijn we geeïndigd met
een workshop sieraden maken, waarbij ook de prachtigste creaties op tafel
kwamen. Alle meiden zijn natuurlijk
voor het spookuur rond de klok van
twaalf uur weer keurig netjes thuisgebracht!
Wilt u zelf ook een kinderfeestje organiseren bij Conquista? Kijkt u dan
eens op de website www.conquista.nl
en maak een afspraak!

De Vredeburgers succesvol
in de Corneliuskerk
Het gemengd koor De Vredeburgers
heeft zondag 19 oktober een bijzonder
geslaagd concert gegeven.
Het talrijke publiek heeft genoten
van koor en solisten die in een gezamenlijke uitvoering een selectie uit
de opera Orfeo ed Euridice van Chr.
W. von Gluck ten gehore brachten.
Na de pauze werd het accent meer
op bekende religieuze muziek gelegd.
Solistische medewerking werd verleend door Laila Cathleen Neuman,
sopraan en Jean-Sébastien Beauvais,
alt. In hun vocale verrichtingen werden koor en solisten op uitstekende
wijze begeleid door Annelies Koomen
op de vleugel en een strijkerensemble. De algehele leiding was in de
vertrouwde handen van dirigent Gerard Leegwater. Een daverend applaus

viel de uitvoerenden ten deel. Na dit
succesvolle concert zijn de koorleden
weer vol enthousiasme begonnen aan
het instuderen van het nieuwe programma voor het jubileumconcert,
dat volgend jaar in okt./nov. zal plaats
vinden. Het koor bestaat dan 40 jaar
en dit jubileum zal uitgebreid gevierd
gaan worden.
Momenteel heeft het koor ongeveer
40 leden. Nieuwe zangers en zangeressen zijn van harte welkom; het is
nu een prima moment om in te stappen. De gezellige sfeer kan vrijblijvend
geproefd worden tijdens de wekelijkse repetitie op donderdagavond in de
Protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan.
Voor meer informatie: 5052087/
5052235 en www.devredeburgers.nl

Tweede druk komt er al weer aan...

‘Het Slater Delict’
zeer snel uitverkocht!
In de LOV-krant van oktober 2014 berichtten we al over het verschijnen
van “Het Slater Delict”, de 2e thriller van dorpsgenoot Eric Bakker, hier
(links) op de foto met medeauteur
Herman Zandstra.
De thriller slaat zeer goed aan. In de
paar weken dat het boek uit is, zijn er
al meer dan 500 exemplaren verkocht.
Het schrijversduo timmert hard aan
de weg om hun boek nog meer onder
de aandacht te brengen. Afgelopen
week hebben ze een televisie-interview gehad voor RTV-NH. Ook organiseren ze signeersessies in verschillende delen van het land.
Zo is er op zaterdag 22 november a.s.
van 14.00 tot 17.00 uur een signeersessie bij boekhandel Feijn in Alkmaar

(Laat 47). Iedereen die een gesigneerd
exemplaar van “Het Slater Delict” of
hun 1e boek “Het Dubai Ultimatum”
(dat opnieuw is uitgegeven) wil kopen, is van harte welkom.
Meer informatie over de boeken is te
vinden op de website van uitgeverij
Palmslag (www.palmslag.nl)

Gall&Gall Limmen organiseert een wáár spektakel...

Grootse Wijnproeverij!
Waar:
Wanneer:
Wat:
Kosten:

De Burgerij Limmen
Donderdag 27 november 2014 - inloop proeverij van 19.00 - 22.00 uur
Wijnen rood, wit & rosé - tevens likeuren & port
Entreekaarten à 10 euro te koop bij Gall&Gall, Vuurbaak 7 en aan de deur.

Kom allen kijken, proeven en zien
Wijn uit alle landen, ook uit Spanje misschien
Chocolade, marsepein en speculaas-likeur
Lekker een glaasje bij de koffie, hmmm... die geur
Noteer op de kalender 27 november 2014
Voor een smaakexplosie en gezellig weerzien!

Slijterij R. Booms

Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880
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Kijk voor de mogelijkheden
van podotherapie en pedicure
op onze website.
Podotherapie maakt gebruik van vergoeding uit de aanvullende
verzekering, hierbij wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Kijk op:
rijfjonker.nl
d
e
b
s
r
e
m
e
n
www.aan

Limmen
Nijverheidsweg 31j

Zonnedauw 6d

1851 NW Heiloo

1906 HA Limmen

072 5325555

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

072 5325555

info@podotherapieheiloo.nl

info@podotherapielimmen.nl

www.podotherapieheiloo.nl

www.podotherapielimmen.nl

Eten en genieten!

Pompoen-pastinaaksoep
Benodigdheden voor 6 personen
• 1 pompoen
• 500 gram pastinaak
• 4 takjes tijm
• 1½ el bruine suiker
• zeezout en peper
• 4 el olijfolie

•
•
•
•
•

2 uien
2 teentjes knoflook
375 gram braadworst
3 groentebouillonblokjes
bakpapier

!
k
j
i
l
e
k
a
Eet sm

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

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

Was de pompoen, verdeel hem in vieren en verwijder de pitten. Snijd de pompoen in stukken. Was en
schil de pastinaken en snijd ze in plakken. Verwarm de oven voor op 150º C. Was de tijm en schud hem
goed droog. Hak de tijm grof en leg 1 lepel apart voor garnering. Bekleed een bakblik met bakpapier.
Verdeel de pompoen en de pastinaak over het blik. Bestrooi met tijm, de suiker, ca. 1 tl zout en ca. 1 tl
peper. Verdeel 2 el olie over de groenten. Bak de groenten ca. 45 minuten in de oven. Pel en snipper de
ui en de knoflook. Verhit 1 el olijfolie in een grote braadpan. Druk de vulling uit de braadworst in kleine
balletjes direct in de hete olie. Bak de balletjes in 2-3 minuten rondom bruin. Neem ze uit de pan. Fruit de
ui en de knoflook in het bakvet. Neem de groenten uit de oven en doe ze in de pan. Voeg 1,5 l water en de
groentebouillonblokjes toe en breng het geheel aan de kook. Pureer de soep met een staafmixer. Voeg de
balletjes toe en laat de soep 5 minuten staan. Bestrooi met de rest van de tijm.

Forte Kinderopvang
Thuis in Limmen

NOVEMBER-ACTIE:
Tegen inlevering van uw oude shampoofles
(minimaal half gevuld), krijgt u van ons een

Uw kind voelt zich bij ons thuis

NIEUWE L’ORÉAL
PROFESSIONNEL
SHAMPOO CADEAU

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!

bij een minimale besteding van €85,-

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

In de decembermaand brengen wij alle ingeleverde
shampooflessen naar het daklozencentrum in Alkmaar.
Draagt u ook
een steentje bij
voor een mooiere
wereld?

Dusseldorperweg 105
072 505 24 56
www.margashaarmode.nl

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
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Fysiotherapie Donker | Waal | Hilbers altijd in beweging...!

Fysiotherapie
Een van de “grote” gebruikers, uitgedrukt in vierkante meters is de fysiotherapiepraktijk. Zij bieden met
een uiterst vakbekwaam en gediplomeerd/gecertificeerd team een keur
aan behandelingen van alles wat
met fysiotherapie te maken heeft.
De praktijk heeft drie vestigingen,
t.w. Limmen, Castricum en Heiloo,
dus altijd dichtbij huis. Niet alleen
de medewerkers met foto, maar ook
alle mogelijkheden en behandelingen
vindt u op de fraaie website, die wij
aan het einde van dit bericht zullen
vermelden.
Recentelijk sprak onze redactie met
Ruud Donker, met als specialismes:

sportklachten, podologie, echografie.
Ruud zelf is een sportmens in hart
en nieren, een fan van alles wat met
voetbal te maken heeft en al heel lang
nauw betrokken bij V.V. Limmen.
Hij vertelde ons over enkele nieuwe
ontwikkelingen binnen de praktijk.
Echo onderzoek – Echografie is een
specialisatie binnen de fysiotherapie die geleidelijk aan steeds meer
aanhangers krijgt. Echografische
beeldvorming is een zeer bruikbare
methode om botten, gewrichten,
spieren, pezen, kapsel en banden in
beeld te brengen en te beoordelen.
Weefselschade na een (sport)blessure
is met echografie goed te beoordelen.

Praktijk De Bloei – Diëtistenpraktijk
voor Jeugd en Gezin, ook gevestigd
in het centrum werkt ook zeer nauw
samen met de fysiotherapie voor verantwoord bewegen en afvallen. Bij
deze praktijk werken de dames Esther
Konijn en Drs. Elisa van der Molen.
Leefstijladviseur en fysiotherapeut
Femke van Baarsen vormt met hun
het BeweegKuur Team.
De Beweegkuur/ Diabetes II – Vindt
u zichzelf te zwaar, lukt het niet om
meer te bewegen en verantwoorder
te eten, maar bent u wel gemotiveerd
om dit aan te pakken?
Bewegen is voor mensen met Diabetes Mellitus van groot belang. Bewegen leidt tot een toename van de
stofwisseling, betere conditie en een

‘Oersterk’ turnwedstrijd groot succes!
Op zondag 9 november is voor de eerste
maal de ‘Oersterk’ turnwedstrijd voor recreanten gehouden bij sportvereniging
TIOS in Limmen. Tijdens een sportieve en
gezellige onderlinge wedstrijd streden turners en turnsters van DOS (Castricum), Be
Quick (Bergen), Unitas (Uitgeest), Spirit
(Egmond) en TIOS (Limmen) tegen elkaar.
De wedstrijden waren spannend, zeker voor
de jongste kinderen, maar alle deelnemers
hebben hun uiterste best gedaan om hun
kunsten te vertonen aan het toegestroomde publiek.
De winnaars in de verschillende categorieën zijn als volgt:
Wedstrijd 1 (geboren in 2007-2008)
• Pip Loose (Unitas) – 35.6 punten
• Puck Hessels (Unitas) – 35,5 punten
• Iris de Ruyter (Unitas) – 35,0 punten
Wedstrijd 2 (geboren in 2005-2006)
• Gwen de Swart (Unitas) – 35,0 punten
•	Jasmijn Brandjes (DOS)
en Anna Borst (DOS) – 34,7 punten
•	Liv Hoogenboom (DOS)
en Dena Hourik (Unitas) – 34,6 punten
Wedstrijd 3 (geboren in 2003-2004)
• Benck de Winter (TIOS) – 35,8 punten
• Pien Pepping (TIOS) – 35,0 punten
• Isa de Wildt (TIOS) – 34,4 punten
Wedstrijd 4 (geboren in 2002 en eerder)
• Lieke Zeeman (Be Quick) – 35,5 punten
• Liesbeth de Nijs (Be Quick) – 33,9 punten
• Lieke Nuyens (TIOS) – 33,3 punten

Wilt u nog meer weten? Ga dan naar
de uitgebreide en overzichtelijke website:
www.fysiotherapie-limmen.nl
Fysiotherapie: een boeiend en veelomvattend beroep, in Limmen op
topniveau door hechte samenwerking
met overige disciplines in het perfecte
Gezondheidscentrum.

Momenteel wordt het team in de fysiotherapiepraktijken gevormd door
een twintigtal zeer gemotiveerde
en bevlogen medewerkers, elk met
eigen specialismes, waardoor eigen-

Kees G. Kroone

Netto

€

1.26nd9! * ,p. m

NIEUW IN DE VERKOOP:
Rietorchis 12 - 1906 DR Limmen

€ 375.000,-

Stijlvolle, stoere 2/1 KAPWONING met GARAGE op een mooie plek in
de jongste wijk van Limmen gesitueerd. Naast de opvallende ruimte
in deze woning kom je er ook tot rust in de zonnige en fraai ingerichte
tuin. Met aan de voorzijde van deze prachtig ontworpen woning een
speels hofje en een park in een kindvriendelijke woonomgeving in een
autoluwe straat.
Bouwjaar 2001, inhoud 475 m3, woonoppervlakte 150 m2,
perceeloppervlakte 213 m2.
Indeling:
Begane grond: entree, hal met toilet, smaakvolle riante living met houten
vloerdelen en dubbele tuindeuren en een woonkeuken met erker en
klassiek keukenblok (voorzien van diverse inbouwapparatuur).
1e verdieping: overloop, 3 ruime slaapkamers en een moderne badkamer
met ligbad, douchehoek en 2e toilet.
2e verdieping: voorzolder met wasmachine aansluiting en 2 extra
slaapkamers, waarvan 1 met een vliering.
Met een garage, voorzien van elektra en een ruime oprit voor 2 auto’s.
Er is veel privacy in de onderhoudsarme en mooi bestrate tuin, waar je
helemaal tot rust komt in de jacuzzi of op het zonnige terras. Er is elektraen een internet aansluiting.
Deze woning is volledig geïsoleerd dus er zijn lage energiekosten. Er is
gebruik gemaakt van kwalitatief goede materialen en de woning is in 2013
opnieuw ge-restyld. Het interieur is eventueel over te nemen.

RIET
RIETVELD

M A Dé
K ma
E
Heeft

Voor inlichtingen:

gratis

102,
M A K E L A A R SRijksweg
T 072 het
505 14aa
6

RIETVELD
M A K E L A A R S

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

* Deze maandlast is gebaseerd op een annuïteiten hypotheek zonder NHG, op basis
van een volledige aflossing met een rentevast periode van 10 jaar en een overlijdensrisicoverzekering. Benodigd inkomen € 72.000,- bruto per jaar. Inkomen op
basis van bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld.

Yvonne van Dijk

Het Gezondheidscentrum Limmen heeft zich heel snel een vertrouwde
plek in Limmen verworven. Een mooi gebouw, een perfecte ligging,
ruime parkeergelegenheid en alle disciplines onder één dak. Je komt
b.v. van het spreekuur van de Limmer Huisartsen, kunt bijna gelijktijdig je medicijnen ophalen, loopt door om een afspraak te maken bij de
Fysiotherapeuten van Donker, Waal, Hilbers. Kan men het de mensen
nog gemakkelijker maken? Bijna niet zou je zeggen. De aanzet van de
ondernemers om te komen tot het stichten van een Gezondheidscentrum is een schot in de roos geweest. Het was ook een unieke kans
om een gebouw als het voormalig gemeentehuis van Limmen redelijk
snel om te bouwen tot het huidige centrum. Inmiddels draait het centrum vanaf 12 april 2013 op volle toeren en tot volle tevredenheid van
de zorgverleners, maar vooral van de bezoekers.

Sportarts – Sinds begin 2014 is sportarts mevrouw Annelies Vervoort aan
de fysiotherapiepraktijk verbonden.
Zij is de aangewezen “vraagbaak”
voor schaatsers, wielrenners, hardlopers e.d. Haar opleiding: Geneeskunde studie UVA Amsterdam 1988-1995
waarna specialisatie Sportgeneeskunde 1996-2001. Zij is ook aan het
MCA verbonden. Annelies doet bij
de fysiotherapiepraktijk o.a. gezondheidstesten, maakt behandelschema’s en werkt nauw samen met alle
fysiotherapeuten voor het gezamenlijk bespreken van de problemen van
cliënten en hoe deze het beste en
adequaat-oplossingsgericht te behandelen. Al meer dan tien jaar heeft
zij ervaring op dit gebied, met topsporters en aanstormend jong talent.
Een belangrijke aanwinst voor onze
praktijk benadrukt Ruud nogmaals.

lijk iedereen geholpen kan worden.
Er is een groei waar te nemen sedert
de opening, men is dan ook heel blij
deze toch heel grote stap te hebben
genomen, zeker gezien de landelijke
trend. Er zijn ook vijf administratieve
krachten werkzaam voor afspraken,
financiën enz. en is er een kwaliteitsmedewerkster die alle processen
bewaakt en de maten ondersteund.
De praktijken zijn volledig HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan
dat de instelling voldoet aan vooraf
vastgestelde kwaliteitsnormen van de
geleverde zorg. Een waarborg voor geleverde diensten.
Op dit moment staat het patiënt tevredenheid cijfer op 8.5, maar dit kan
Ruud niet hoog genoeg staan. Daar
wordt intern dan ook de nodige aandacht aan besteedt.

verhoogde fitheid. Ook is het een
goed middel om af te vallen. Risicofactoren voor hart- en vaatziekten nemen af. Dit geldt zeker voor mensen
met diabetes. Daarnaast heeft het regelmatig bewegen voor diabetici nog
een ander belangrijk voordeel: de werking van insuline verbetert. Hierdoor
kan het medicijngebruik afnemen.
Voldoende bewegen is echter niet
zo vanzelfsprekend als het lijkt. Veel
mensen bewegen te weinig en hebben moeite dit te veranderen. Daarom
bestaat er de mogelijkheid om bij Fysiotherapie Donker, Waal en Hilbers
onder deskundige begeleiding van
een fysiotherapeut een oefenprogramma te volgen. Dit programma
is zo samengesteld dat het de gezondheidsrisico’s bij mensen met
diabetes kan verminderen. Er is dus
een samenwerking met de huisarts,
praktijkondersteuner en diëtiste. De
ruim uitgemeten en geoutilleerde oefenruimte biedt ook voor revalidatie
en training veel mogelijkheden. Daar
ligt ook een uitdaging voor de (oudere) mensen om onder begeleiding te
trainen en te werken aan hun fysieke
mogelijkheden!

nne van Dijk

De mate van weefselherstel tijdens
de revalidatie kan worden bewaakt.
Echografie werkt met geluidsgolven
en is ongevaarlijk voor het lichaam.
Het gaat hierbij over de schouder,
elleboog, pols, heup, knie, enkel en
voet. Ook b.v. voor peesbeschadigingen kan een prima advies en nadere
behandeling worden gegeven.

GeldXpert Alkmaar Centrum
Kennemerstraatweg 1, 1814 GA Alkmaar
T: 072-5201362, E: alkmaarcentrum@geldxpert.nl
www.geldxpert.nl
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Ook tijdens de feestdagen!

Winterbuffet
nboter
3 Stokbrood met kruide
slagroom en noten
3 Wittekoolsalade met
t mosterd-dille dressing
3 Aardappelsalade me
3 Rauwkostsalade
3 Winterse pastasalade
l met “Zware Hufter”
3 Limmerse jachtschote
3 Kipstoofpotje
msaus
3 Paddenstoelen in roo
offsaus
3 Varkensfilet in Strogan
3 Rijst
3 Ovenaardappels

voor uw gemak: wij doen
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rsonen. Het buffet wordt
Te bestellen vanaf 10 pe
borden, bestek en...
uiteraard geleverd met

Bel nu 06-506 484 99
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€

Gebruik
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Gratis

de afwas!

KookKönst

Dusseldorperweg 75, Limmen
t. 072 505 1519 m. 06 2074 1511
info@kookkonst.nl www.kookkonst.nl

•
•

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

FERPLAST KATTENBAK MET KAP EN FILTER
52x39x38 cm van € 21,50 NU € 17,50
GEPERST BOT 31 CM
5,00 of 5 stuks € 15,00

normaal € 7,50 NU €

Weer op voorraad: MEZENBOLLEN
5 stuks € 1,25 10 stuks € 2,25

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

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

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN
www.ncom mandeur. nl
DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN
TELEFOON 072-505 24 24 - FAX 072-505 16 09

GRONDWERK

Vroeger
hadden wij ook
‘n groot-boek...
Maatlat 1
1906 BL Limmen

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

www.picobellogrondwerk.nl
06-22600915
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Op zaterdag 15 en zondag 16 november

Maak het uzelf gemakkelijk tijdens de feestdagen en verwen uw gasten!

Winterfair
Anastasia Creative Gifts
Op zaterdag 15 en zondag 16 november
is er weer een Winterfair bij Anastasia
Creative Gifts aan de Dusseldorperweg 97. De Winkel en wintertuin van
Anastasia is geopend vanaf 10:30 uur
tot 18:30 uur.
De feestmaand en wintertijd staat
voor warme geuren, zachte kleuren en
gezelligheid
In een sprookjesachtige sfeer kun je
even wegdromen, je laten inspireren
en je eigen creativiteit laten stromen.
Laat je verrassen door de diverse landelijke woonaccessoires met een tikje

December feestmaand
bij KookKönst
Ook tijdens de feestmaand kunt u bij
KookKönst terecht. Of u een schaal
met luxe koude hapjes wilt, salades,
huisgemaakte soepen of een compleet buffet: alles is mogelijk bij
KookKönst!
Voor een volledig overzicht van wat er
allemaal mogelijk is tijdens de feest-

nostalgie, de handgemaakte tafeldecoraties, winterse deurkransen en bijzondere kersdecoraties.
Wees lief voor jezelf of verwen een ander met romantische kadootjes met
een persoonlijke touch…..
Kom en proef de Limmerse biertjes
van Dampegheest brouwerij…
Neem een Moment voor jezelf bij Jill…
Geniet van gezonde lekkernijen bij
Monika…
Ervaar de smaak van “echte Indische
spekkoek” bij Veronique…
Verwarm je met de huisgemaakte
erwtensoep van KookKönst…

PA G . 9

dagen hebben wij een bestellijst gemaakt. Deze bestellijst kunt u in onze
kookstudio ophalen of wij brengen de
bestellijst bij u langs. Ook kunt u de
bestellijst downloaden op www.kookkonst.nl U kunt de bestellijst ook samen met ons invullen als u dat prettig
vindt!

Laat je haar versieren met feestelijke
accessoires bij Georgina…
Voel je welkom tijdens de Winterfair
en neem de warmte in jouw hart mee
naar huis!

Kerkeveiling Limmen:
‘traditie, saamhorigheid & gezelligheid’
Het fenomeen Kerkeveiling is een
Limmer traditie die terug gaat tot
voor 1940 in de vorige eeuw. De meest
bekende veilingmeesters ooit waren
Jan Wokke (professioneel bloembollenafslager/veilingmeester) en Cor
Nuyens (zaadhandel Nuyens Limmen). Jan Wokke was een man die
in een moordend snel tempo en met
veel humor en taalgebruik alles kon
verkopen. In een wit overhemd met
opgerolde mouwen, in een zaal(tje)
dat blauw stond van de rook werd alles wat maar bruikbaar of eetbaar was
verkocht. Oorspronkelijk werden op
de Kerkeveiling goederen als bloembollenplantgoed, kruiplanken voor
het land, meststoffen, teeltvergunningen ed. verkocht. Het waren de
bloembollenkwekers en tuinders die
de goederen schonken.
In de loop der jaren veranderde het
aanbod en kwamen er fruitmanden,
taarten, jenevers, wijnen, huishoudelijke goederen e.d. in het pakket. Weer
later, en ook nu nog, uitgaansdagjes,
diners, evenementen, voetbalwedstrijden e.d. De huidige schenkers en
kopers zijn bedrijven en particulieren.

Vrijdag 31 oktober was het weer zover.
Het organiserend comité had niets
aan het toeval overgelaten, alle goederen stonden klaar in “De Burgerij”,
de katalogi waren verspreid door het
dorp en lagen in de zaal, de loterijen
geregeld, scouting Limmen zorgde
voor opsteken en wegbrengen van
de goederen, de schrijvers (mooi oud
woord), zaten met laptops en beamer
klaar. Wat nog niet geautomatiseerd
is: de veilingmeesters, vier in getal,
die alles nog op de ouderwetse, maar
o zo gezellige wijze aan elkaar praten
en er tussendoor de prijzen heel snel
kunnen opdrijven.
Om 19.15 uur luidden de klokken
over Limmen en riepen iedereen een
welkom toe om te komen. Niet lang
daarna was de zaal redelijk gevuld
en begon de veilingmeester om stip
19.30 met de eerste kavel. De ervaring van de veilingmeesters leert dat
zij feilloos aanvoelen hoe het koopgedrag zich beweegt en of de veiling een succes wordt. En dàt werd
het, toen de pastor om 00.55 uur de
laatste kavel verkocht, kon hij kort

Bezoek bijeenkomst op 20 november a.s.

Prettig, zelfstandig
en zo lang mogelijk thuis wonen
Wilt u weten hoe u zo lang mogelijk
zelfstandig kunt blijven wonen en
wat u daarbij kan helpen? Kom dan op
donderdag 20 november naar de voorlichtingsmiddag van Evean.
Programma
Deze voorlichtingsmiddag wordt u

aangeboden door Evean Zorg en de
Ledenvereniging. We leggen u graag
uit hoe we u kunnen helpen zo lang
en prettig mogelijk thuis te blijven
wonen. Tijdens deze middag zal ook
aanwezig Stichting Welzijn Ouderen,
De Zonnebloem, Fysiotherapie Limmen, Ergotherapie Evean, Apetito

daarna het eindresultaat, incl. loterij
en geldschenkingen, bekend maken:
€ 39.085,00. Een recordbedrag.
In de loop van de avond stroomde de
zaal vol met belangstellenden en kopers, een uiterst gezellige sfeer. De
schenkers en kopers hebben samen
voor dit mooie resultaat gezorgd. De
opbrengst komt voor de volle 100%
ten goede aan Kerk en Jeugd, waarbij
een deel van de opbrengst verdeeld
worden over de verenigingen in Limmen met jeugdleden in hun bestand.
Het is een bewijs dat de Cornelius
Parochie een springlevende en vitale
parochie is, waarbij je mag vaststellen
dat Limmen kerk en jeugd een bijzonder warm hart toedraagt en dat graag
in stand houdt voor het eigen dorp.
Het Parochiebestuur, maar ook de
stichting die de gelden voor de jeugd
beheert en verdeelt is iedereen die
heet bijgedragen aan dit succes heel
dankbaar.
Kees G. Kroone, vice voorzitter R.K. Parochie H. Cornelius (en tevens veilingmeester)
maaltijden aan huis, Audicien Beter
Horen en kunt u een kleurenanalyse
laten doen.
Datum en tijd: Donderdag 20 november, 14.30 tot 16.30 uur
Locatie en plaats: Vredeburg, Dusseldorperweg 64, 1906 AL Limmen.
U kunt zich telefonisch aanmelden
bij de wijkverpleegkundige telefoonnummer 0614748311 of per email naar
kory@evean.nl
Aanmelden kan t/m 16 november.

Wij hebben helaas niet zo veel reacties gekregen op onze vorige foto, maar we wagen zo tegen Sinterklaastijd een nieuwe
poging. Deze foto dateert waarschijnlijk uit het begin van de jaren 50. We herkennen natuurlijk Piet Groot en waarschijnlijk
is het een sinterklaasfeest bij de voetbal, want we menen rechts oud-voorzitter Pepping te herkennen. Uw reacties zijn weer
welkom op ons email adres: oudlimmen@hotmail.com of aan de Schoolweg 1, waar u ook terecht kunt voor uw Sinterklaas
cadeautjes, zoals het prachtige boek van Driessen voor € 10,00 en de vlaggetjes, fietsroutes en wandelroutes e.d.

Zondag 16 november vanaf 16.00 uur

Lola Garcia band in Vredeburg
De Lola Garcia Band is het gastorkest
van de derde sessie van de Jazz Sessionclub ‘Vredeburg’ in het zestiende
seizoen op zondag 16 november 2014
vanaf 16.00 uur in de Vredeburg te
Limmen.
Na de verrassende avond met Par Six
in oktober nu weer een oude bekende,
nl. de Lola Garcia Band. En dat ze bij
de Club al een aantal keren optraden
en nu weer komen, betekent gewoon
dat ze goed zijn.
De Lola Garcia Band streeft er naar
een breed en afwisselend repertoire
te laten horen. Hoewel de muzikanten allen veel ervaring hebben met
het jazz idioom zijn het zeker niet
alleen de alom bekende ‘standards’
die ten gehore worden gebracht. Veel
van de stukken komen uit het gebied
dat tussen de pop, funk en jazz in
ligt en luisteraars van de radiozender

Sublime FM zullen in de muziek van
de LGB, zoals de band kortweg wordt
aangeduid, veel daarvan herkennen.
Uiteraard maken improvisaties wel
steevast deel uit van de uitvoeringen,
waarmee het dan toch altijd weer net
even iets anders - en vaak verrassend
- is.
Ook de samenstelling van de groep
is niet standaard. Het ontbreken van
een toetsenist wordt ruimschoots
gecompenseerd door fraaie blazersarrangementen.
NB: De data voor dit seizoen: 16 november, 21 december, 25 januari, 22
februari, 22 maart en 19 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: timmerlimmen@
kpnmail.nl
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Vuurbaak 3
Tel. 505 3902

Verlanglijstje voor de sint
Badtextielset
Vandyck
Washandje van € 3,45 voor € 2,45
Handdoek van € 13,45 voor € 9,95

Keukentextielset
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Kerkweg 1 / Rijksweg 108 | 1906 AT LIMMEN
072 505 14 54 | www.slaapkennerlute.nl

Min architectuur bna
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www.gerardminarchitect.nl

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

Limmen

Rijksweg 132
1906 BL Limmen
T. 072 505 2817
E. gerardmin@planet.nl
W. gerardminarchitect.nl
ensen op Maat -

- uw W

• cv en gas • koeling • dakbedekking
• water • zinkwerken • sanitair
www.dibolimmen.nl

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

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

g
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r
e
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archit

072-505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen
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Ludiek nieuws uit de Kurkenhof
LIMMEN – Nog 6 maanden en dan moet de KURKEN klus geklaard zijn
en is Limmen een wereldrecord rijker. De organisatie van Stichting
Limmen Ludiek draait op volle toeren in de eigen Kurkenhof maar ook
in het land. De laatste 3 kurkensorteeravonden in september, oktober
en november waren super goed bezocht, bijna alle onderdelen van het
kurken mozaiek hebben een kurkendrukploeg en de broodnodige kurken stromen gelukkig ook nog steeds binnen.
Sorteeravonden groot succes
Na de oproep in de lokale media om
meer kurkensorteerders in beweging
te krijgen stroomde De Kurkenhof in
september, oktober en november helemaal vol met betrokken Limmers
jong en oud. Ruim 250 enthousiaste
kurkensorteerders vonden hun weg
en hebben in 3 avonden tijd ruim
200.000 kurken op 6 kleuren rood en
3 kleuren wit gesorteerd. Een geweldige prestatie waardoor de organisatie van Limmen Ludiek nu weer bijna
op schema ligt. Maar nog steeds blijft
er veel hulp nodig bij de toekomstige
sorteeravonden. De eerst volgende is
vrijdag 23 januari 2015.

Kurkendrukkers, De Vredeburgers, 7
Bier en 1 Kurk, De Kurkentalers van de
Weissensee en De Ranzige Bok.

Gezocht; 4 Kurkendrukploegen
Er hebben zich 9 kurkendrukploegen officieel aangemeld bij Limmen
Ludiek. En ze hebben stuk voor stuk
mooie ludieke namen. Wat te denken van; De Vrienden van Tyl, Kroonkurken van de Koningsdam, Het Bollentuig, De Rode Druif, De NTI NLP

Nog steeds kurken nodig
De Kurkenhof aan de Jan Valkeringlaan puilt bijna uit met de honderdduizenden kurken in diverse kleuren
en formaten. Maar nog niet van alle
kleurnuances heeft Limmen Ludiek
de juiste aantallen. Vooral van de hele
donkere tinten is nu nog een groot ge-

Limmen Ludiek is nog wel opzoek
naar 4 enthousiaste kurkendrukploegen waardoor ieder onderdeel van
het kurken mozaïek onderdak heeft
gekregen bij een kurkendrukploeg.
2 kurkendrukploegen zijn nog nodig
voor de Erasmusbrug en het oude
briefje van 5 Gulden met Vondel erop.
De andere 2 ploegen worden nog gezocht voor een geheime onderdeel
van het wereldrecord mozaiek welke
nog niet onthuld is door Limmen Ludiek.

brek. Vandaar dat kurken doorsparen
echt een must is. Met de komende
feestdagen voor de deur wil Limmen
Ludiek een ieder dan ook oproepen
om alle kurken echt voor hen te blijven sparen. En bij een restaurant bezoek in de regio kan er wellicht ook
gevraagd worden om de komende
4 maanden voor Limmen Ludiek te
gaan sparen.
Fernand en Jaap
Ook de HORECA is in zeer goede handen tijdens de Limmen Ludiek eventdagen van 31 mei t/m 7 juni 2015.
Niemand minder dan Fernand en Jaap
Stoffer van De Burgerij zullen de Limmen Ludiek HORECA kar gaan leiden
en draaien. Met al hun ervaring uit De
Burgerij nu en in het verleden in de
sporthal D’ Enterij gaat dat natuurlijk
helemaal goedkomen. Stichting Limmen Ludiek is dan ook super trots dat
Fernand en Jaap deze kar gaan trekken.
…. Bij Lotje
De Line-up van de culinaire avond
(dinsdag 2 juni 2015 ) krijgt toch ook
nog een echte Limmer invulling door
de deelname van BAR BBQ BISTRO …..
Bij Lotje. De jonge eigenaren Trienke
en Ton zijn dol enthousiast en kunnen
bijna niet wachten om met de potten
en pannen aan de slag te gaan samen
met ’t Eethuysje uit Castricum en Apicius uit Bakkum. Deze Culinaire avond
gaat een avond worden om nooit te
vergeten. Want naast de hoog niveau
culinaire uitspattingen van 5 regionale restaurants zal de avond omlijst
gaan worden met een geweldig stukje
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entertainment. Op dit moment zijn er
al ruim 150 reserveringen binnen gekomen bij Limmen Ludiek voor deze
avond die ongetwijfeld net zo’n succes gaat worden als die van 2010.
Reserveren kost € 85, - per persoon en
is een all-in prijs voor;
Een mooi amuse aperitief,
Een culinair 5 gangen diner,
Een wijnarrangement met 5 glazen,
Koffie met lekkers na afloop,
Muzikale entertainment de hele
avond.
Ook interesse om een tafel voor 10
personen te reserveren met familie,
vrienden, buren of een sportploeg?
Neem dan contact op via culinair@
limmenludiek.nl en verzeker je samen
met 9 anderen van een tafel voor deze
unieke avond.
Hoofdsponsor erg enthousiast
Het bedrijfsleven groot en klein, lokaal
en in de regio omarmt dit Limmen Ludiek initiatief weer massaal. Alleen
met de steun van het bedrijfsleven is
een evenement organiseren van deze
grote mogelijk. De hoofdsponsor voor
de Limmen Ludiek editie 2015 is NTI
NLP geworden van Dorien Groot en
Bouke de Boer.

zijn van dit unieke project. Verbinding
is de kurk waarop een samenleving
drijft. Misschien is dat wel een prachtige metafoor voor alles wat er in dit
mooie dorp gebeurt. Vanuit de kern
Limmen.’
Dorien Groot vult aan: ’Limmen is
misschien een klein dorp, maar er
gebeuren grote dingen. Limmen Ludiek en ons instituut – dat mogen we
gerust stellen – zijn daar goede voorbeelden van. En wat te denken van basisschool het Kleurenorkest die 7 jaar
geleden vanuit NTI NLP is opgericht en
tegenwoordig op eigen benen staat.’
Limmen Ludiek staat nog steeds open
om in contact te komen met bedrijven uit de regio die hun naam vanuit
een sponsor gedachten aan Limmen
Ludiek zouden willen verbinden.
Op de hoogte blijven van alle Limmen Ludiek nieuwtjes en weetjes?
Volg Limmen Ludiek dan op facebook.
com/stichtinglimmenludiek of neem
eens een kijkje op www.limmenludiek.nl

’Wij verzorgen met NTI NLP trainingen in binnen- en buitenland’, aldus
Bouke de Boer. ‘Mensen met elkaar
in contact brengen, verbinden op een
diepere laag, samenwerken en prachtige dingen doen, dat staat hoog in
ons vaandel. Het mozaïek van Limmen Ludiek laat zien dat Nederland
daar altijd al sterk in is geweest, in
alle tijden en tijdens alle culturen.
Wij voelen ons daarmee verbonden.
Vandaar dat we graag hoofdsponsor

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.

Het is maar ’n spelletje...
Koop nu kaarten en wordt getuige van
de nieuwe quiz “het is maar ’n spelletje” welke rechtstreeks uitgezonden
wordt in studio ‘Limmen’ onder de
bezielende leiding van quizmaster
Hans Kibbeling!
Uitzendingen;
vrijdagmiddag 14 november (gasten
en ouderen van de Zonnebloem)
zaterdagavond 15 november
vrijdagavond 21 november
zaterdagavond 22 november
zondagmiddag 23 november met na
afloop ’n stamppottenbuffet.
Aanvang middagen 14.00 uur, de
avonden starten om 20.00uur, zaal
half uur voor aanvang open. Kaarten á
€8,50 p.krt. voor de avondvoorstelling
en €16,- p.krt incl. stamppottenbuffet
voor de zondagmiddag bestellen via
kaarten@limmerplankeniers.nl of tel.
0725052726 (na 17.00u).
Locatie; de Burgerij in Limmen.
Deze ‘uitzending’ wordt gespeeld
door de Limmer Plankeniers onder regie van Stina Hof.
In het komische toneelstuk “’n fluitje
van ‘n €urocent” doen iedere week
zes kandidaten mee met de quiz: ‘’t Is
maar een spelletje...’. Drie getrouwde
koppels, waarvan er één stel in de zaal
zit. Dit stel wordt, via het lot, door

Hans de quizleider uitgekozen. Het
stuk begint een uur voor aanvang
van de quiz. Hilda komt Hans vertellen dat er een koppel heeft afgebeld.
Het reservekoppel kan nooit meer op
tijd in de studio zijn. Geen probleem.
Pleuni, de vriendin van Hans, wil wel
mee doen. Ze heeft echter geen man.
Ook geen punt. Herman, een beetje
domme rekwisietenman, krijgen ze zo
ver dat hij als echtgenoot van Pleuni
speelt. In de quiz komt echter de ware
aard van de kandidaten naar voren.
Ze krijgen onderling (de vrouwen in
het bijzonder) flink mot met elkaar.
Kortom, de quiz verloopt helemaal
niet zoals men meestal op de tv ziet.
Hilda, de producer zorgt ervoor dat
het publiek in de zaal enthousiast
mee kan doen en Marlies, de assistente van Hans doet nog een playbacknummer van een bekende internationale artiest. Als er dan ook nog een
vrijwilliger uit het publiek wordt gevraagd om met tomaten naar een van
de kandidaten (die in een schandpaal
staat) te gooien wordt het helemaal
een vrolijke boel. En als Hilda er achter komt dat Herman niet de echtgenoot van Pleuni is en ook nog de grote
tv-baas binnenkomt is het helemaal
feest. Komt alles toch nog netjes op
de pootjes terecht?
Dit mag u dus niet missen want ook
het publiek speelt een belangrijke rol.

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. Bovendien gaan ze oefenen om echte
Zwarte Pieten te worden door tijdens
de Pietengym allerlei acrobatische
kunsten uit te voeren.

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 het vaste
dagritme, zodat ook de allerkleinsten
kunnen genieten van de Sinterklaasviering. Bent u benieuwd op welke
manier kinderen van 0-4 jaar worden
opgevangen bij kinderdagverblijf Eigen Wijs in Limmen? Kom dan langs
bij onze open avond op maandag 24

november van 18.00-20.00 uur! Kijk
voor meer informatie op www.fortekinderopvang.nl.
Door de grote kinderen van BSO Het
Avontuur en BSO Hogeweg wordt alles in Sinterklaassfeer gebracht door
heerlijke baksels te maken en volop te
knutselen. Samen met de kinderen en
hun ouders maken de medewerkers
van Forte Kinderopvang er een gezellige en sfeervolle maand van!

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 ruimte

Maandag 24 november a.s.

Open avond Forte Kinderopvang
Om inwoners en belangstellenden in
Castricum en Limmen kennis te laten
maken met de manier waarop kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen organiseert Forte Kinderopvang
op maandag 24 november van 18.0020.00 uur een open avond. Daarbij
kunnen alle geïnteresseerden een
kijkje nemen bij kinderdagverblijven
De Vuurtoren en Het Zandkasteel in
Castricum en Eigen Wijs in Limmen.
Lang niet iedereen is bekend met een
kinderdagverblijf: wat gebeurt daar
eigenlijk, op welke manier worden
kleine kinderen opgevangen en is
het eigenlijk wel leuk voor baby’s en
peuters? Medewerkers van Forte Kinderopvang geven op maandag 24 no-

vember tijdens de open avond meer
uitleg over de opvang op een kinderdagverblijf. Daarbij wordt een rondleiding door de vestiging gegeven en
verteld over de pedagogische visie
van Forte Kinderopvang. Ook laten
de medewerkers graag zien op welke
manier er gezorgd wordt voor veiligheid en geborgenheid, maar ook de
binnen- en buitenruimtes waarover
Forte beschikt kan iedereen bekijken.
Daarnaast kunnen belangstellenden
zien op welke manier het leeftijd- en
belangstellingsgericht werken van
Forte een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen.
De open avond van Het Zandkasteel
(Asserlaan 1), De Vuurtoren (Dorcamp

3) en Eigen Wijs (Lage Weide 1B) vindt
plaats op maandag 24 november tussen 18.00 en 20.00 uur. Naast een
rondleiding en uitleg staat er koffie
en wat lekkers klaar. Voor meer informatie of vragen kunt u terecht op
www.fortekinderopvang.nl, of 0251658058.
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Dé makelaar van Limmen!
Heeft u (verkoop) plannen? Bel dan met Rietveld Makelaars voor een
gratis waardebepaling en Erik Nieman komt bij u langs. Ook voor advies bij
het aankopen van een woning of als u een taxatierapport nodig heeft.

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

Marion van Stralen

Yvonne van Dijk
Yvonne van Dijk

Ons team!

Erik Nieman

Erik Nieman

Marion van Stralen

Rogier Haartman

GerardGerard
Tool 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

