LOV
De krant van Ondernemend Limmen

Het belooft weer een fantastische belevenis te worden...

Superfun Kermisrun Limmen
Komende zaterdag zullen weer veel
runners aan de sportieve, uitdagende
en de superfun Kermisrun meedoen.
We hebben een ruim aantal inschrijvingen ontvangen en zijn zeer benieuwd hoe de deelnemers de Kermisrun dit jaar gaan doorleven.
Sinds vorig jaar kan jeugd vanaf 12
jaar al meedoen. We zullen dan ook
weer een groep enthousiaste jongens
en meiden zien zweten en met verbeten blik de hindernissen overwinnen.
Van de teams heeft B.E.V. alle jaren
de hoofdprijs gewonnen. Gaan ze de
vierde keer ook redden? We hebben
de Moms in balance al weer hard zien
trainen. Onder de mannen bereikte
Jacco Koot afgelopen jaar als eerste de
finish en bij de dames was de snelste
vrouw Marion Dekker. Zaterdag zullen

we in spanning toekijken hoe fit ze dit
jaar zijn. Dit jaar hebben we ook Europees kampioene Marion Dekker in de
groep ‘die-hards’. En wie wint de prijs
voor de meest originele outfit? Wij
zijn zeer benieuwd.
Ondernemers hebben weer fantastische hindernissen bedacht. Wij
kunnen niet wachten om deze opgebouwd te zien worden, zelf uit te
proberen (en streng te testen op veiligheid) en vervolgens natuurlijk op
zaterdag volledig in uitvoering mee
te maken.
De route is vernieuwd en ook de start
willen we niet altijd hetzelfde laten.
Dit jaar zal Carolien alle deelnemers
hartverwarmend verwelkomen bij De
Lantaarn alwaar het startschot gegeven zal worden.

Word je enthousiast en heb je je nog
niet ingeschreven? Dit kan nog tot en
met maandag 5 september op www.
kermisrun.nl. Daarna moeten we echt
sluiten om de voorbereidingen voor
de deelnemers voor de zaterdag te
kunnen treffen. De deelnamekosten
bedragen €30,00 per persoon. Dit is
inclusief startnummer, tijd chip waarmee je persoonlijke rondetijden kunt
meten, muziek langs het parcours
en een gezellig aansluitend diner. De
Kermisrun heeft geen winstbelang.
De mogelijke opbrengst wordt aan
een goed doel gedoneerd.
Deelnemers melden zich tussen 14.00
en 15.00 uur aan om deelnemernummer en persoonlijke chip in ontvangst
te nemen. Na de warming up om 15.45
uur wordt om 16.00 uur het startsein
gegeven.
Heb je eerst nog een jaartje trainen
nodig? Dan is het ook hartstikke leuk
om te komen kijken en vervul je de
zeer belangrijke rol om de deelnemers
aan te moedigen. De hindernissen zijn
een feest om te zien en langs de route
is er muziek en is het heel gezellig.

Ondertussen gaan de voorbereidingen door voor het stuk Allo Allo. Vanaf 22 augustus jl. wordt er weer elke
maandag in De Burgerij hard gerepeteerd. De teksten worden geleerd, aan
het decor wordt gewerkt, de kleding
wordt verzorgd en de donateurs gaan
benaderd worden voor de verkoop
van de kaarten. Vooral het decor is
een uitdaging, omdat het stuk zich
op meerdere locaties afspeelt. Dit alles doen we graag met als doel om in
november een fantastisch stuk op de
bühne te zetten.

De bezoekers kregen een Frans Stokbroodje met brie of kruidenkaas aangeboden. Men kon een lootje kopen
of als men dit nog niet was donateur
worden voor maar €6 per jaar. Alle
lootjes zijn verkocht en we konden
meerdere mensen blij maken met
een vrijkaartje voor één van de voorstellingen in november. De winnaars
kunnen in oktober as. bericht van ons
verwachten. De loterij leverde ons
€ 250,00 wat wij weer goed kunnen
besteden voor ons jubileumstuk. De

voor Limmers, door Limmers

KERMIS IN DE LANTAARN
Vrijdag 9 september starten we om 17.00 met het kip eten. Voor € 10,- krijg
je een halve kip, diverse salades en patat. Inschrijven via:
caroline@lantaarnlimmen.nl of info@kookkonst.nl of via 06542365682
zodat wij weten hoeveel kippen we moeten vangen! Vrijdagavond in de
TENT de formatie D-Sign. In het café is het partytime met DJ Jeff & Mitch.
Zaterdag 10 september gaan we van start met de kermisrun met muzikale
ondersteuning van DJ Michael en Bernard Karsten. s’Avonds hebben we DJ
Sweet Le Freak in het café en in de tent de top band Big Bird met hun Guilty
Pleasure show!!! In de zaal 538 DJ’s On Tour. Met een geheel vernieuwde
show. De dikste beats, leukste dj’s en gaafste show van hét nummer één
radiostation van Nederland zet ieder feest op z’n kop.

promotie heeft ons ook 30 nieuwe donateurs opgeleverd. Onder de nieuwe
donateurs was ook nog een vrijkaart
te winnen voor de voorstelling in november. We kunnen Annemiek Schouten van harte feliciteren met deze
prijs.

U heeft een deel van de cast van De
Limmer Plankeniers kunnen bewonderen op de jaarmarkt in Limmen. Dit
alles ter promotie voor onze jubileumuitvoering Allo Allo. De café-eigenaar en zijn echtgenote, serveersters
en een Duitse Kolonel brachten het
stuk Allo Allo onder de aandacht van
de bezoekers. Een legerjeep maakte
het verhaal compleet. De geluiden
waren zeer positief, waardoor de spelers nog enthousiaster worden om het
stuk te gaan spelen.

september 2016

Ter herinnering! Noteer de volgende
data in uw agenda en plan een gezellige avond toneel in de Burgerij.
•
vrijdagmiddag 18 november 2016
voor de gasten van de Zonnebloem
• zaterdagavond 19 november 2016
•
zondagmiddag 20 november 2016
met na afloop een buffet
• vrijdagavond 25 november 2016
• zaterdagavond 26 november 2016
Bent u nu al enthousiast en wilt u zeker zijn van een kaart wordt dan donateur voor maar €6 per jaar. In oktober komen we persoonlijk bij u langs
voor de kaartverkoop. U kunt zich
aanmelden via donateurworden@
limmerplankeniers.nl.

Zondag 11 september in de tent THE PIANO SHOW met op het podium een
echte piano met daarachter Sven. Daarnaast wordt de show uitgebreid met
een allround zangeres die samen perfect inspelen op het publiek! Door de
toevoeging van de drummer en een gitarist staat er gewoon een complete
band. Om 20.00 uur een optreden van HENK DISSEL!!! In de zaal spelen de
BARNBEES en in het Café Party DJ BART!
Maandag het eerste deuntje starten we in de tent met de GARLICKS met
extra pianist en zangeres. Hierop volgt de feestband Goet Foud en het
Deuntje word afgesloten door Zingende DJ Nelis! In het café beginnen we
traditiegetrouw met feest DJ MAARTEN. En in de zaal de Vandervens.
Wij wensen iedereen een gezellige kermis toe!
Onder de 18 jaar geen toegang!!
ID-KAART VERPLICHT
18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+

Ook kermis en gezelligheid
bij vvLimmen
In dit nummer van LOV krant ziet u
op verschillende plaatsen aandacht
voor de jaarlijkse kermis. Jong en oud
zullen zich drie dagen vermaken op
het kermisterrein aan de Dampegheestlaan, waar Klaas Braak als altijd
zorgt voor een prima organisatie met
leuke attracties en vermaak. De jeugd
boven de 18 en de volwassenen zullen kermis vieren bij “De Lantaarn”,
want “De Burgerij” is tijdens de kermis gesloten om hen moverende
redenen. Dat betekent concentratie
van kermisgangers op één plek. In
overleg met “De Lantaarn” is besloten, uiteraard in nauw overleg met de
gemeente Castricum en de afdeling
handhaving/politie om op maandag 11
september van 10.00 – 16.00 uur ook
“Eerste Deuntje” te houden in de kantine van de V.V. Limmen. Er komt geen

tent. De woonomgeving is hierover
door de vereniging geïnformeerd. Op
maandag zijn de kermisattracties al
weg dus stoort dit elkaar niet. Bovendien zal de V.V. Limmen adequate
hekken plaatsen om doorloop via de
Dampegheestlaan te voorkomen. De
ingang aan die straat blijft gesloten.
Het terrein is alleen bereikbaar via het
parkeerterrein en er is voldoende bewaking om alles ordentelijk te laten
verlopen. Onder de 18 jaar absoluut
geen toegang en ID is verplicht. De
vereniging zal er zorg voordragen dat
eventuele overlast tot een minimum
beperkt zal blijven.
Vanzelfsprekend is er op zondagmiddag 10 september een belangrijke
thuiswedstrijd met na afloop veel gezelligheid in de kantine i.v.m. de kermiszondag.

Het nieuwe programma
van Limmen Cultuur 2016-2017

Het nieuwe programma 2016-2017
voor het komend seizoen van Limmen
Cultuur is klaar. Het is een zeer gevarieerd programma geworden met bijna
iedere maand een optreden. Zo beginnen we in oktober met het Westfries
Collectief in Vredebrug. Een avond
vol sfeer, sketches en muziek. In november komt schrijver/bioloog Midas
Dekkers naar Limmen en in februari
2017 schrijver/muzikant Nico Dijkshoorn. In december hebben we een
kerstconcert met de Tata Big Swingband in Vredeburg. De band gaat het
publiek alvast in de kerststemming
brengen met swingende muziek.
In januari 2017 staat de Ierse folkband O’Branons op het programma,
een middagvoorstelling met een verrassend verloop. Op 2 april eindigen
we het seizoen met het Leids Barok

Ensemble. Dit ensemble komt, op
veler verzoek, weer naar Limmen en
gaat spelen in de PKN kerk.
Natuurlijk denken we ook aan de
kleintjes. Op 27 november is er de
jaarlijks terugkerende Sinterklaasvoorstelling. Op 11 en 12 maart 2017
onze jaarlijks expositie Limmen Artistiek en Creatief..
Op onze site www.limmencultuur.nl
staat alle informatie. Ook zijn wij op
zoek naar vrijwilligers die leuk vinden
om deel uit te maken van het bestuur.
Lijkt het je leuk om culturele activiteiten te organiseren, de communicatie/
PR te verzorgen of misschien wel onze
website beheren? Bezoek onze site en
neem contact met ons op.
Het belooft weer een mooi seizoen te
worden en tot ziens bij een van onze
voorstellingen.
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controle.beyuna.nl

■
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Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

TUIN & GROEN SHOP

■

1+1
GRATIS

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

Uitvaartverzorging

G&W GEZONDHEIDSDROGIST

AKER
BLOEMBOLLEN…
BLOEMBOLLEN…
PLANT ZE NU!!
PLANT
ZE NU!!
Prachtig assortiment
voorjaarsbloeiende
bloembollen!!
Prachtig assortiment

persoonlijke

Uitvaartverzorging
met stijl en respect
Yvonne van Ophuizen

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

Kerkweg
16 - 1906van
AW Limmen
Yvonne
Ophuizen
Tel. 072-5053138

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

voorjaarsbloeiende bloembollen !!
AANBIEDINGEN:

U kunt
mij bereiken
U kunt mij dag
en nacht
072-5055740
/ 06-23582577
dag
en nacht
bereiken
info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl
072-5055740
0f 06-23582577

50 stuks
NARCIS TÊTE À TÊTE
Slechts € 4.95

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uw auto, onze schade.

25 stuks
TULP PINNOCHIO
Slechts € 4.95

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

Rijksweg 50 - 1906 BJ LIMMEN - Tel. 072 - 505 3066
E-mail: info@autobedrijfkaandorp.nl

• VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT • REPARATIE EN ONDERHOUD
• APK KEURINGEN • AIRCO SERVICE • SCHADEREPARATIES
• GRATIS LEENAUTO OP AFSPRAAK

KIJK OP WWW.AUTOBEDRIJFKAANDORP.NL
VOOR ONZE FULL-SERVICE DIENSTVERLENING!

Clemens

Jan

P. ZONNEVELD B.V.
RIJKSWEG 49C LIMMEN
WWW.ZONNEVELD-AUTOSCHADE.NL

Jan Jaap

Ralph

Peter

Richard

Ruud

Stef

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

Mu z Ie kwe rk p L a a t S L i m m en
De muziekschool voor alle leeftijden,
beginners, gevorderden,
klassieke, jazz-en popmuziek

06-49704045
muziekwerkplaatslimmen.nl, info@muziekwerkplaatslimmen.nl
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‘BABY VAN DE
MAAND’

Daaf Benjamin Bastiaan
Verduin

Kate Julie Smit

Mia Anna Maria Nijman

Sef Koot

– Geboren op 26 juli 2016–

– Geboren op 5 juli 2016–

– Geboren op 18 augustus 2016–

– Geboren op 26 mei 2016–

Zoon van Harry en Fanne Verduin,
broertje van Fanne

Dochter van Bart en Rowena Smit,
zusje van Sophie Smit

Dochter en zusje van Denn, Finn,
Nina en Ferry Nijman

Zoon van Ron en Michelle Koot

Romée Sophie Sanders
– Geboren op 18 juli 2016–
Dochter van Menno Sanders
en Anouk van den Brink

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 Romée Sophie Sanders ‘Baby van de maand’ geworden. Voor deze ‘Baby van de maand’ stelt
Studio Welgraven een LOV-waardebon van 50 Euro beschikbaar en deze kan de winnaar, op vertoon van
deze krant en het geboortekaartje, in ontvangst nemen op de studio aan de Schipperslaan 9 in Limmen!

Nanne Boers

Elin Heesbeen

– Geboren op 22 augustus 2016–

– Geboren op 26 augustus 2016–

Zoon van Lenneke Winder en Bas Boers,
broertje van Melle

Dochter van Leonie Winder en
Jeroen Heesbeen

Beyuna Energy en de Kermisrun
Beyuna heeft de eer om onze gezonde
Energie drank te mogen schenken
met de Kermisrun op zaterdag 10 september. Wij zullen staan op de Brugstraat, net na de brug over het Stet.
Het is een veelgehoorde klacht: energy dranken werken eerder uitputtend
dan opbouwend. Vaak geven de aanwezige, stimulerende ingrediënten
een verhoogde hartfrequentie. Dit
lijkt op energie, maar in feite put het
je lichaam eerder uit. Ook het hoge
suikergehalte van deze drankjes heeft
een negatief effect: het maakt dik en
is maar moeizaam af te breken door
het lichaam.
Beyuna Energy is ontwikkeld vanuit
het besef dat alleen gezonde ingrediënten goed genoeg zijn om energie
op te bouwen. Bij de ontwikkeling
van dit nieuwe product is er daarom
nadrukkelijk voor gekozen om ingrediënten te gebruiken die plantaardig
zijn. Beyuna Energy bevat daarom
Powergrape, Cereboost, Agerola kers
en de Vliesjes van rijst, die verwerkt
zijn in Nu-Flow.
Het geeft een goede focus, concentratie, betere zuurstof opname en

een beter herstel na een sportieve
activiteit. Dus een echte aanrader om
te drinken voor, tijdens en na de geduchte Kermisrun.
Er zitten geen chemische vitamines,
of rare E-nummers in. Deze Energy is
GMO-vrij, is terug te vinden op de Zindex (voor artsen en apothekers), is
NZVT gekeurd, dus doping en medicijn resten vrij en alles is goedgekeurd
door de EFSA.
De super sportvrouw; Marion Dekker
uit Limmen (wie kent haar niet) is een
fervent gebruikster van deze Energy
en kan jullie ook eventueel er iets
meer over vertellen. Dus sporters, wil
je een energie boost hebben, kom dan
een energie drank bij ons halen op het
parcours. Tot zaterdag 10 september,
wij wensen jullie heel veel plezier en
succes met de Kermisrun!
Laura Meijland en team

Rietveld Makelaars verrast
kinderen Timmerdorp

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’.

De r u br i ek L i m m er Kroos t
i s powered by

studio

welgraven.nl

Peuterspeelzaal Kinderopvang Kits Oonlie
Kits Oonlie biedt, naast dagopvang,
ook opvang aan gedurende schooltijden (peuterspeelzaaltijden). Doel
hierbij is dat ouders een keuze hebben in de vorm van opvang en bij een
wijziging in de thuissituatie en/of behoefte, er geen wijziging in opvanglocatie hoeft plaats te vinden.

Inkomenstabel VNG Ouderbijdrage p.mnd.
Lager dan		 € 18.176
€ 9,40
€ 18.177 € 27.946
€ 11,20
€ 27.947 € 38.455
€ 19,80
€ 38.456 € 52.304
€ 29,60
€ 52.305 € 75.184
€ 49,40
€ 75.185 € 104.184
€ 80,02
€ 104.185 en hoger		
€ 102,80

Hiernaast kunnen ouders, net als bij
de dagopvang, ook voor deze vorm
van opvang gewoon kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag komen
in aanmerking voor een vergoeding
vanuit de gemeente. In de hiernaaststaande tabel ziet u wat uw maandelijkse kosten zijn bij afname van een
ochtend en een middag peuteropvang
middels de gemeentebijdrage:

In Limmen biedt Kits Oonlie peuterspeelzaalwerk op het kinderdagverblijf aan Middenweg 26a van 8.30 tot
12.15 en 13.15 tot 15.30 uur.
Wilt u meer informatie over deze
nieuwe vorm van opvang of een keer
komen kijken op één van onze vestigingen? Neem gerust contact op
met de centrale administratie van
Kits Oonlie op telefoonnummer 0725323576, of door het sturen van een
e-mail naar info@kits-oonlie.nl.

25 jaar modevakschool in Limmen
Al voor de 25e keer starten in september de lessen kleding maken bij modevakschool Ria Mooij – Hoogeboom.
Vele leerlingen hebben in de loop van
de jaren hun vaardigheid in het kleding maken gekregen.
In tegenstelling tot vroeger, is het nu
een hobby geworden, net als breien
en haken.
Voor een ieder die kleding maken wil
gaan leren, of beter wil beheersen,

zijn de lessen bedoeld. Dus beginner
of meer gevorderd, je bent welkom.
Voor elke leerling is een machine beschikbaar en de groepen (maximaal
5 personen) worden zoveel mogelijk
op leeftijd/interesse samengesteld.
Iedereen maakt, op haar eigen niveau,
wat ze wil. Dames, heren of kinderkleding. Ook haak- en breitechnieken
zijn mogelijk als extra les-item.
De lessen worden ’s morgens en

’s avonds gegeven, de lestijden zijn
van 9.30 uur tot 11.30 uur en 19.30 uur
tot 21.30 uur.
Net als voorgaande jaren gaan we
in oktober, met diegenen die willen,
naar een lappenmarkt. Wil je meer
weten of er op een voor jou goed tijdstip plaats is, bel dan naar Ria MooijHoogeboom te Limmen. Telefoonnummer 072 5053174.

Tijdens het Timmerdorp 2016 werden
alle kinderen door Rietveld Makelaars
verrast met een leuke attentie; iedere
deelnemer van het Timmerdorp kreeg
uit handen van Mark Admiraal van
Rietveld Makelaars een rolbandmaat
met waterpas en kladblokje, een ideaal stuk gereedschap dat alle kinderen
handig konden gebruiken bij de bouw
van hun eigen prachtige bouwwerk.
De Burgemeester van het Timmerdorp
Limmen, Kees Dekker, toonde zich
vooral dankbaar en trots.

Vaartochten Watersportvereniging Limmen

“Dit vinden de deelnemende kinderen
van het Timmerdorp geweldig ! Leuk
dat Rietveld Makelaars op deze manier meedenkt en het timmerdorp op
deze manier sponsort”.

De Nierstichting afdeling Limmen zoekt voor de komende collecteweek gehouden van 18 t/m 24 september

Vanuit onze enige echte haven in Limmen, het Stet, vertrokken we met een
aantal boten richting A9. Allereerst
werd via het Slikker Die en de Kromme
Sloot koers gezet richting Kerkmeer in
Akercity. Daar is een stuk weiland omgezet in een nieuw natuurgebied en
een brug aangelegd. Onze gasten, die
hier al jaren niet meer geweest waren,
keken hun ogen uit.

Op de foto: Burgemeester Kees Dekker krijgt 1e exemplaar uit handen van
Mark Admiraal

nog een paar

Vervolgens werd omgekeerd en naar
Het Die gevaren. Hier heeft de vereniging op de oever van de Laandervaart
een eigen picknickplaats met aanlegsteiger, genaamd “Pannnenkoekenlandje”. Aan de wal werden de gasten
getrakteerd op koffie met koek en een
borreltje.
Kijk voor meer informatie en foto’s op
onze Feestboek pagina!

vrijwilligers die een straatje willen lopen.

Graag een belletje of mailtje naar Ans Winder tel. 072-5051947 of mail naar ans.winder@quicknet.nl
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Graszoden

Tuinaarde - Tuinturf

Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

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

l s p e e lt ..
ró
n
e
e
it
te
li
a
w
A ls k
ndige
Tevens vakkuleg
gazonaan

Binnenkort zal er aan Kerkweg 2 in Limmen een echte Barbier Shop
geopend worden.
Barbier Skeer is een plek voor heren om te ontspannen, om hun
haren te laten knippen en zich te laten scheren. Barbier Skeer
ademt alle charme van een old skool Barbershop, het interieur, de
geur en de verzorgingsrituelen. Het is niet alleen het ouderwets
vakmanschap, maar ook de beleving en uitstraling van de shop.
We zijn nog druk met de verbouwing maar binnenkort zal de shop worden geopend. Dit wordt
bekend gemaakt via de site: www.barbierskeer.nl of volg ons via de facebookpagina: Barbier Skeer.
Barbier Skeer bevindt zich in het pand van Beauty by Britt. Aan de
achterzijde bij Beauty by Britt zijn 2 extra ruimtes gerealiseerd.
Waarvan er 1 wordt verhuurd aan Barbier Skeer. Voor de andere
ruimte is Beauty by Britt opzoek naar een zelfstandige onderneemster
die werkzaam is in de Beauty/Health branche. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met: 06 51 93 68 90 of mailen naar
info@beautybybritt.nl.

Van afval naar
grondstoffen en energie
www.gpgroot.nl
infra en engineering | inzameling en recycling | brandstoffen en oliehandel

Het team van PostNL Limmen met de collega’s van Co Nanne. Achter vlnr Edith, Marleen, Jan en Vince (pakkettenchauffeur). Voor vlnr Marjan, Ria, Paula, Saskia en Kees. Astrid ontbreekt op de foto

WAAR IS PTT POST GEBLEVEN
EN WAT DOET POST NL NU?
De P.T.T., de afkorting voor het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. In Nederland was de PTT het overheidsbedrijf dat voor deze taken verantwoordelijk was. Het
was een rijksdienst die zorgde voor het bezorgen van post en alles wat daarbij hoorde,
een telefoonnet aanlegde en ook telegraafdiensten uitvoerde. Ook deed zij ooit nog aan
zgn. radio distributie middels kabels. Een beperkt aantal zenders die wel ruisvrij doorgegeven werden. In huis had je een grote bakelieten hoorn met een kastje met draaischijf
waarop je de zender gemakkelijk kon instellen. Op het postkantoor kon je ook terecht
voor het doen van betalingen voor het Postgirobedrijf en de Rijkspostspaarbank. Alles
ging bijna handmatig. De jeugd weet niet waar je het over hebt als je deze dingen noemt.
Limmen kende in mijn jeugd een aantal vaste postbodes en een heus postkantoor aan de Kerkweg, daar waar nu Slaapkenner Lute gevestigd is. Als ik over die tijd spreek, dan komen er
namen van postbodes als Bernard Buter, Piet Admiraal en de directeur van het postkantoor, de
heer G.J. (voor intimi Gerardus Jan) van der Ploeg (+25 dec. 1987). Hij had zitting in het postkantoor, gekleed in een gesteven kakikleurige stofjas, het haar onberispelijk gekamd, stropdas
voor en een sigaartje in de brand. De eerder genoemde postbodes hadden een prachtig PTT
uniform en hadden daarvan ook een lichte zomerse uitvoering. Het was nog uit de tijd dat de
postbode langsfietste, terwijl mijn moeder in de tuin aardbeien lag te plukken en de bode al van
verre riep: “Annie, je krijgt zondag gasten uit Haarlem”, aldus de tekst op de brief- of ansichtkaart die de familie of vrienden stuurde. Van latere tijden waren nog de postbodes Joop Baltus
en Jaap Mooij. Wat is er allemaal veranderd in die jaren? Daarover raakte ik in gesprek met Co
Nanne (63), voormalig postbode, en op 30 april van dit jaar met vervroegd pensioen gegaan. Als
Co eenmaal op zijn praatstoel zit dan komen er veel verhalen los. Allereerst een zeer positieve
uitspraak: “Ik heb altijd, tot de laatste dag toe, met veel plezier en enthousiasme gewerkt. Ik ga
met een goed gevoel weg”. Het is mooi als je zo terug mag kijken op je werkzame leven. Vaak
in gesprek met mensen onderweg, interesse in wat mensen bezighoudt. “De wereld verandert
en de Post verandert mee”, dat is eigenlijk de boodschap van Co als je met hem praat over alle
veranderingen die hij en zijn collega’s hebben mee gemaakt in de voorbije 25 jaar.
Co kwam via Tempo Team Uitzendburo in 1994 bij wat toen heette PTTPost. Het schrijven van
brieven en verzenden van rekeningen etc. is hard hollend achteruit gegaan. Tegenwoordig krijg
je al heel veel post in je digitale box, die je alleen met je DigiD kunt openen, vaak nog voorzien
van een extra beveiliging via een SMS op je telefoon. Dat scheelt miljoenen brieven op jaarbasis.
De werkzaamheden in 1994: aanvang 06.00 uur in Castricum, je eigen wijken in Limmen sorteren en daarna bezorgen. De postbode zorgde ook voor aangetekende stukken, stukken onder
rembours (contant geld op zak!), gerechtelijke brieven, dwangbevelen, het behoorde allemaal tot
de taken van de postbode.
De laatste jaren hebben wij in Limmen vele bekende gezichten afscheid zien nemen: o.a. Pim
Boersen, Gert Jan Heere, Jolanda Guit, Jan Schram, Ineke Zonneveld, Loek Duinmeijer, Hans de
Beurs, allemaal “wegbezuinigd” of eerder uitgetreden. Allemaal mensen waarmee veel inwoners toch een band hadden opgebouwd.
In 1996 kreeg Co een zgn. PTTPost dienstverband, parttime en oproepkracht. Co deed deze
werkzaamheden naast zijn administratieve functies thuis. Co zegt zelf: “Post = ontspanning.
Sommige mensen lopen met een hond, anderen hebben een volkstuintje, en ik, ik liep met de
post om mijn hoofd lekker leeg te maken”. Bovendien; ook nog gezond, altijd in beweging. De
afgelopen jaren is Co 4 x van kleding/kleur veranderd, het werd TPGPost, toen TNTPost, en dan
nu PostNL. Recentelijk is een fusie met Bpost, de belgische (staats)posterijen afgeketst.
Het postkantoor Limmen is al lang en breed gesloten, het laatste gebouw was Rietveld Makelaars en staat inmiddels te koop (hoek Kerkweg/Middenweg).
Alle postwerkzaamheden werden verricht vanuit Castricum, inmiddels ook alweer enkele jaren gesloten. Limmen kent nu gelukkig nog een postagentschap in het winkelcentrum aan de
Vuurbaak bij AH. Op dit moment vindt de distributie van post plaats vanuit een sorteercentrum
in Krommenie, vandaar worden kant-en-klare posttassen bezorgd in de dorpskernen en vandaar
uit gaat de dame of heer die de post bij u bezorgt op pad. Waar ooit de post tweemaal per dag
werd bezorgd, ja echt waar, krimpen we nu naar vijf dagen (de zondag en maandag niet), echter
de toekomst gaat worden dat de woensdag en de vrijdag ook gaan uitvallen!
Co: ”De postmarkt krimpt eigenlijk al sinds de uitvinding van de telefax in de jaren 80. Daarna
ging het snel na de komst van concurrenten en e-mail. Concurrenten maken het ons moeilijk.
De oude, “echte” post moest van maandag t/m zaterdag in heel Nederland post bezorgen. Brievenbussen op straat werden ook dagelijks gelicht. Er was bij ons een mix van handgeschreven,
particuliere post en grote partijen zakelijke post en mailings. Ook de combinatie dicht bevolkt
gebied (flatgebouwen in stadskernen) en dun bevolkt gebied (de bewoner van de Noordermolen
in Akersloot, Elly de Waard in de duinen van Bakkum en de boeren in de Boekelermeer en de
Egmondermeer) maakten het mogelijk om de postzegel betaalbaar te houden. De concurrentie
bezorgt liever niet in de dun bevolkte gebieden; zij pikken de krenten uit de pap en een brief voor
de Uitgeesterweg of de Startingerweg wordt gefrankeerd en door ons bezorgd. Concurrenten
zijn: Selektmail (DHL), Sandd, WNK Post (sociale werkplaats), Business Post. Deze bedrijven
bezorgen op 2 dagen per week”. Kortom, ik begrijp inmiddels dat de post sterk onder druk
staat, dat heeft zijn weerslag op de medewerkers en ook de salarissen komen dan onder druk
te staan. Co schetst een prima beeld van de grote veranderingen die hij heeft meegemaakt
en die nog gaan komen. Toch denk ik dat iedereen altijd naar de post blijft uitkijken. Er is toch
niets leukers als een leuke kaart met groeten, beste wensen of felicitatie per post te ontvangen.
De slogan luidde dan ook jarenlang: “Kaartje? Kleine moeite, groot plezier”. Altijd nog populair
zijn de kerst- en nieuwjaarskaarten, met de speciale Kerstzegels, die goedkoper zijn dan een
normale postzegel.
“Wij hebben hier in Limmen een team met vriendelijke, goed gemotiveerde en uiterst nauwkeurige postbezorgers, dus de kwaliteit van de bezorging zal zeker van een hoog niveau blijven”,
zegt Co over zijn collega’s die zijn werk nu hebben overgenomen. Co Nanne krijgt waarschijnlijk
nog een officieel afscheid bij PostNL, van zijn “klanten” heeft hij al afscheid genomen. Hij heeft
nog veel werkzaamheden “om handen” en verveelt zich geen seconde.
De Post is en blijft in beweging.					
Kees G. Kroone
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Proeflokaal van Brouwerij
‘Dampegheest’ geopend
Zondag 21 augustus is om 15.00 uur
het proeflokaal in “De Oude School”
in gebruik genomen. Van meet af aan
was het voor de besturen van de Stichting Oud Limmen en de Stichting Museum voor de Bloembollenteelt, die
beiden onderdak hebben in het prachtig gerenoveerde gebouw (de voormalige brandweerkazerne), dat de ruimte
multifunctioneel moest worden. Met
ruimte voor een proeflokaal van de
lokale brouwerij “Dampegheest”, die
gevestigd is aan de Achterweg 22. In
de “Oude School”, zijn diverse materialen verwerkt die van oude sloop-

panden komen. Zo ook de toog van
waarachter de brouwmeesters Kees
en Rinus Koot, met assistentie, drie
heerlijke bieren op de tap serveerden,
en daarbij alle “Dampegheest” bieren
op de fles.
Bij deze eerste kennismaking, die
vervolgens elke derde zondag van de
maand gehouden gaat worden, was
het gezellig druk. Er was niet alleen
veel belangstelling voor de bijzondere
biersoorten, maar het is vooral een
ontmoetingsplaats voor jong en oud,
met levendige gesprekken, niet alleen
over bier. Aan de noordzijde van het

gebouw, bekend als de museale hoek,
stonden heel veel fietsen geparkeerd:
een wijze keuze voor als je een goed
glas bier drinkt.
De ruimte werd door veel bezoekers
meteen gebruikt als een eerste kennismaking met de tentoongestelde
materialen van de school die er ooit
gevestigd was en veel attributen van
de bloembollencultuur. Op het nonstop draaiende TV scherm konden
de bezoekers kennismaken met het
brouwprocedé en de brouwerij. In de
ruimte is niet alleen de mogelijkheid
van proeverijen, maar kan ook door
gezelschappen worden vergaderd,
terwijl ook catering mogelijk is. Eerder dit jaar werd de “De Oude School”
al officieel in gebruik genomen en
heeft men tijdens de Bloemendagen
en Koningsdag al kennis kunnen maken met de tentoonstellingen.
Het proeflokaal en de maandelijkse
proefmiddag van 15.00 – 20.00 uur zal
zeker een succes worden, gelet op de
belangstelling die er op de openingsmiddag al was.
De volgende zondagen zijn voor dit
jaar: 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december (met Kerstsfeer). De toegang is altijd vrij en voor
iedereen boven de 18 jaar, wel contant
geld, er is namelijk geen pinautomaat. Kijk ook eens op:
www.dampegheest.nl
Kees G. Kroone

Help mee een container te vullen voor Burkina Faso!
Stichting WOL ondersteunt al jaren
vanuit Limmen onderwijsprojecten
in Burkina Faso. Iedereen herinnert
zich vast nog wel de fietstocht van
Limmen naar Burkina Faso om geld
in te zamelen voor onderwijscomplex
Zoodo in Ouahigouya.
Op dit moment zijn we bezig met het
verbeteren van het beroepsonderwijs.
Van een vakcollege in Eindhoven hebben we o.a. een brug voor de opleiding autotechniek gekregen en ander
gereedschap. We hebben een container gekocht die gevuld gaat worden
met allemaal spullen waarmee we het
onderwijs in Burkina kunnen verbe-

teren. De container blijft op het onderwijscomplex staan en gaat dienst
doen als magazijn voor het tuinbouwgereedschap bij de schooltuin. Het
schooltuinproject is door de kerken in
de HALE regio tijdens de Vastenactie
gefinancierd.
De container is nog niet vol en voor
het verder vullen vragen we uw hulp:
heeft u nog bruikbare spullen die
meegestuurd kunnen worden?
We kunnen heel veel gebruiken! De
spullen moeten allemaal nog wel
in goede staat verkeren en werken.
Heeft u nog spullen en wilt u meehel-

Zondag 18 september 2016 vanaf 16.00 uur in de Vredeburg

T-RACE and the Old DIX
Zondag 18 september is het weer zover in die prachtige stolpboerderij
‘Vredeburg’. Het nieuwe seizoen (het
18e alweer) van de Jazz Session Club
“Vredeburg” start met een gastoptreden van ‘T-Race and the Old Dix’.
Vorig jaar speelden ze ook in de Vredeburg en dat bleek één van de meest
succesvolle gastoptredens te zijn van
het seizoen. Reden voor ons om ze

te vragen de opening van het seizoen
te verzorgen. In 2008 begonnen als
kwartet, nu uitgegroeid tot een volwaardig Dixieland orkest (één dame
en zeven heren). Het repertoire bestaat uit Dixielandmuziek in de stijl
van de Dutch Swing College Band.
De leden hebben zeer veel ervaring
in muziek van pop tot klassiek, van
oude en moderne jazz, van fanfare

cob Pepping. Siem ging werken bij R.
Min b.v., en bleef daar 35 jaar als allround vakman. Zijn “laatste klus” waren de appartementencomplexen nabij ’t Stet, op het vroegere EBA terrein.
Op 57 ½ jarige leeftijd mocht hij met
vroegpensioen, maar stilzitten was er
voor Siem en Annie niet bij.
Siem is als sinds 1966 (Annie iets later)
vrijwilliger bij de V.V. Limmen, beiden
eigenlijk onmisbaar, alhoewel Annie
een stapje terug heeft gedaan en nu
nog slechts de bestuurskamer onder
haar hoede heeft. Vroeger draaide zij
volledige kantinediensten. Siem kent

VRIJDAG 9 SEPTEMBER
Vanaf 17.00 kip eten
Tent: D-sign
Café: DJ Jeff & Mitch

ZATERDAG 10 SEPTEMBER
S’middags kermisrun met DJ Michael en Bernard Karsten.
Tent: BIG BIRD
Café: SWEET LE FREAK
Zaal: 538 DJ’S ON TOUR

ZONDAG 11 SEPTEMBER
Tent: THE PIANOSHOW met een optreden van HENK DISSEL
Café: DJ BART (Populairste Party DJ van Nederland)
Zaal: THE BARNBEES

MAANDAG 12 SEPTEMBER
HET EERSTE DEUNTJE
Tent: The GARLICKS vervolgens GOET FOUD
en het laatste kreuntje met de ZINGENDE DJ NELIS
Café: FEEST DJ MAARTEN

Wij wensen iedereen een gezellige kermis toe!
Onder de 18 jaar geen toegang! LET OP: ID-KAART VERPLICHT!!
18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+

Verwacht:
Zaterdag 24 sept.: KOPPELDARTTOERNOOI
Donderdag 13 okt.: 1STE POPQUIZ VAN HET SEIZOEN
Vrijdag 18 nov.: 80,90’S PARTY MET DIV DJ’S
Opleiding autotechniek op onderwijscomplex Zoodo

pen om de container te vullen, neem
dan contact op met Trudi Meijer-Koot,
tel. 072 5055124 / 06 12815714.
tot bigband. Wij zijn trots dat zij het
gastoptreden verzorgen op de eerste
zondag van het nieuwe seizoen: TRace and the Old Dix.
NB: de komende sessiedata: 18 september, 23 oktober, 20 november, 18
december, 22 januari, 19 februari, 19
maart, 23 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

Siem, John, Roy en Noud Hollenberg,
vier generaties in Limmen
Je komt uit Akersloot, vestig je door
je huwelijk en vooral het werk in Limmen en gaat er nooit meer weg. En
dan zijn er vier generaties Hollenberg
op rij, resp. 1930 – 1964 – 1992 en 2016.
Vier mannen in één familie. Siem Hollenberg kwam terug uit Nederlands
Indië waar hij als militair had gediend. In 1951 is hij op het voetbalveld
van Limmen waar een wedstrijd werd
gespeeld tegen Meervogels en dan
ontmoet je een aardig meisje: Annie Zandbergen (*1932). In Akersloot
werkte Siem acht jaar bij bouwbedrijf
Kamp, later werd dit bouwbedrijf Ja-

LIMMERKERMIS 2016

elke vierkante centimeter van de gebouwen en accommodaties van de
vereniging. Ook heeft hij jarenlang
terreinbeheer gedaan. Nog dagelijks
is Siem te vinden op het mooie sportpark “Dampegheest”. Siem is erelid en
Annie kreeg met recht de titel lid van
verdienste. Een ding is zeker bij Siem
en Annie: bezig blijven en je blijft
scherp van geest en “jong van hart”.
Beiden staan nog met twee benen vol
in het leven. Volgend jaar hopen zij,
samen met hun 5 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, plus alle familie, hun 60jarig huwelijk te vieren.

Van l. naar r. Roy, Siem, John met achterkleinkind Noud.

In 1953 kwam hij definitief naar Limmen omdat zij een mooi nieuw huis
bouwden aan de Dusseldorpweg, daar
waar zij nog wonen. Het huis heeft
Siem samen met anderen zelf gebouwd. Nog regelmatig is Siem bezig
met werkzaamheden voor het bouwbedrijf van hun zoon. Het is niet alleen
uniek dat er vier generaties mannen
in de familie zijn, maar vooral uniek
dat je op deze leeftijd nog zo actief en
betrokken bent bij vrijwilligerswerk.
Hulde. De laatste zin van Siem is: “Als
mijn Vader wist dat ik als ras Akersloter naar Limmen ben gegaan en er
ben gebleven, dan draait hij zich om
in zijn graf”.
Echter we kunnen er ook om lachen,
je moet alles zien in de tijd waarin
iets gebeurt, zo ook de gezonde concurrentie, vooral op voetbalgebied
tussen V.V. Limmen en Meervogels ’31.
Limmen en Akersloot, samen in één

gemeente met ieder zijn eigen specifieke kenmerken en bijzondere bewoners. In beide dorpen is het mooi
en goed wonen! Vier generaties Hollenberg: Vader-Opa-Overgrootvader
Siem: gepensioneerd, nog altijd zeer
actief! Zoon John: projectleider bij
Heddes Bouw en Ontwikkeling b.v.
in Hoorn. Kleinzoon Roy: zzp’er in de
bouw: timmerbedrijf. Achterkleinzoon Noud: lief-onschuldig-kijkt blij
in de toekomst!
Voor de statistieken: bron Meertens
Instituut, naam Hollenberg, volkstelling 1947: 326 personen, telling 2007:
565 personen, waarvan in de gemeente Castricum 156 personen. De Werkgroep Oud Castricum heeft in het verleden uitgebreid verslag gedaan van
de familie Hollenberg, de naamoorsprong etc.
Kees G. Kroone
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Ga naar de showroom voor
een voordelige offerte

Bel nu 06-506 484 99

Buitenzonwering

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

31-12-2016

15%

Molenwerf 36
1911 DB Uitgeest
E

Reparaties & Onderhoud

Tot en met:

Geesterweg

iTheorie-cursus Grat

Binnenzonwering
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Van der Lem
Groente

Tel. 06 - 49 099 818

korting
op alles

incl. gratis montage

Mail info@zonstijl.nl
Web www.zonstijl.nl
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15% korting op alles
incl. gratis montage

U kunt de showroom ook op afspraak
bezoeken. Belt u dan naar: 06 - 49 099 818
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Tot en met 31-12-2016
Snel e

De showroom is elke zaterdag geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.

werf
Molen

Uw specialist in zonwering

Telefoon 072 - 505 30 09

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

6 dagen per week geopend

Doe ook mee met de 1 oktobertrekking van de Staatsloterij!

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

Een heel lot voor € 15,00 en een vijfje voor € 3,00.
Hoofdprijs 30 jaar lang elke maand € 10.000,- belastingvrij
en natuurlijk nog vele andere prijzen.
Trekking op zaterdag 1 oktober,
loten te koop tot 17.00.

•
•
•
•
•

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

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

www.dampegheest.nl

Proef de unieke
smaken van onze
ambachtelijk
gebrouwen bieren...
ELKE 3E
ZONDAG
VAN DE
MAAND
IN DE
MUSEALE
HOEK VAN
LIMMEN

PROEFLOKAAL

GEEN
BIER
ONDER
DE 18

• Manus • Bockbier
• Ut 1e Kieft-ai
• Merakels • Skoftig
• WinterWit
• Zware Hufter
• Alkmaars Blondje

Gadverdamme wat lekker..!

K
E
R
M
I
S

...een ander
geluid!
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

r.nl
Kijk op:
bedrijfjonke
s
r
e
m
e
n
n
a
www.a

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505‑1751

...Zorgeloos wonen
met een passende
hypotheek!

www.rotteveel.org

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org
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Admiraal aan het Stetlaantje 5. Dit betekent dat dieren die geboren zijn in
2016 gekeurd worden, zodat de fokker
weet of hij met dit dier moet doorgaan voor tentoonstellingen. Dit alles
is gratis toegankelijk voor iedereen.

Kom naar de lezing van Kees Druijven

Mysterie veldnamen in de
polder Over Die opgelost
De polder Over Die, voorheen van de
banne Limmen nu in Akerslootse handen, heeft prachtige maar voor velen
onverklaarbare veldnamen.
Sommigen herkennen bijvoorbeeld de
naam Zodehoop maar ken je de naam
Altgeringeland, destijds eigendom
van de Egmondse Abdij? Met een klein
beetje verbeeldingskracht kun je daar
de betekenis: al te gering ofwel een
klein stukje land aan geven. De naam
die men ooit aan een stuk grond gaf
was niet zomaar uit de lucht gegrepen. Men ‘zag’ hem als het ware aan
het land af. Was het aanzicht hoog,
laag of droog? Dan kon je er zeker van
zijn dat de namen ven, vijf morgen,
hemel of hoop in de naam zou verschijnen.
Kees Druijven heeft onderzoek ge-

daan en gaat op dinsdag 22 november
om 20.00 uur in Ons Huis de boel nader verklaren. Tijdens de lezing staat
Kees stil bij de gebruiksgeschiedenis
van het gebied, de wateringen rondom maar vooral de namen die de percelen dragen. Die namen waren vooral
belangrijk voor boeren bij zoal de
koop en verkoop van land totdat het
kadaster in 1832 de namen overbodig
maakte door de percelen van een sectienummer en nummer te voorzien.
Geboeid en klaar voor een stukje
Limmense geschiedenis?
Kom dan 22 november om 20.00 uur
naar Ons Huis aan de Zuidkerkelaan
door je in te schrijven via telefoon:
072-5052708 of mail
c.n.druijven@hetnet.nl
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Huisdierenkeuring
en jongdierendag
Op zaterdag 3 september is er ,door
kleindiersportvereniging ‘jong-leven’
een jongdierendag bij Diervoeders

Tevens kan men aan de fokkers, of
keurmeesters, vragen stellen over bv
aanschaf van welk dier en hoe is de
huisvesting en wat geef je zo’n beestje nu te eten? Vanaf 9.30 uur tot 15.30
uur is dit alles te bewonderen. Tevens
is er voor de jeugd een huisdierenkeuring. Heeft u een konijn, cavia, rat of
een hoeder, en wilt u weten hoe bv. de
nagels geknipt moeten worden of wilt

Recreatief Badminton Limmen
Heeft u zin om te gaan sporten en te
bewegen? Dan is badminton de uitgesproken sport om bewegen en gezelligheid te combineren. Wist u al dat
Limmen een badmintonclub heeft?

Jawel, de Badmintonclub Limmen
bestaat al sinds 1977 en bestaat dus
nu al 39 jaar. We zijn een vereniging
met een recreatieve doelstelling, dus
geen competitie. Na het spelen drin-

YOGA 50+ LIMMEN
In Limmen worden wekelijks vanuit
de SWOL in de Vredenburg Hathayogalessen 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 concentratie
zodat de 3-eenheid adem, lichaam en
denken ervaren kan worden en in balans kan worden gebracht.

u weten of u hem wel op een goede
manier verzorgd? Neem uw huisdier
mee en laat hem nakijken. LET WEL,
GEEN HONDEN OF KATTEN!! Voor ieder
kind met dier hebben we een leuke
herinnering. Dit is om en nabij de
boerderij van Piet van der Steen, tegenover het Stet.
LET OP: de huisdierenkeuring is van
10.00 uur tot 12.00 uur. I.V.M de heersende konijnenziekte, gaan we de dieren apart van elkaar keuren. Informatie bij Willem Koot op tel. 0616346801.
e-mail;
willemkoot@hotmail.com
Kijk op de site: www.jong-leven.nl
Tot 3 september!
ken we vaak gezellig een kopje koffie
of thee in de kantine van de sporthal.
Het badmintonseizoen is van 12 september tot april. We spelen op dinsdagochtend en/of op vrijdagochtend
van 9:00 uur tot en met 10:30 uur in
Sporthal de Enterij in Limmen.
Kom ook eens langs en doe mee!!!
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 E.
Tiers, tel.0251-658736 of 06-29280490
en bij C. Van Bleisem, tel. 072-5052757
en mail www.hatha-yogacastricum.nl
of www.yoga-carien.nl

Muziekvereniging Excelsior zomert na

Het Die gezien vanaf de oostkant.

Opbrengst collecteweek Rode Kruis
2016, gemeente Castricum
Tijdens de Rode Kruis week is er ook
dit jaar weer huis-aan-huis gecollecteerd. Er zijn veel vrijwilligers op pad
geweest met de collectebus langs de
huizen.
De totale opbrengst is 8.021,16 euro
(opgehaald in Castricum, Akersloot
en Limmen). Totaal is dit bedrag opgehaald door 108 collectanten.
De besteding van onze gelden gaan

o.a. naar projecten eerder vernoemd
in de flyer (zoals E.H.B.O.-opleidingen
aan vrijwilligers, inloopochtenden in
Castricum en Limmen en vluchtelingenopvang binnen de gemeente Castricum).
Namens het Rode Kruis willen wij alle
vrijwilligers hartelijk danken voor hun
bijdrage.

Stichting Oud Limmen

Wie – O - Wie !!
Herkent u nog iemand op deze foto
van de kermis Limmen ? We weten
niet uit welk jaar deze foto komt,
maar we weten wel dat Nic Adrichem op zijn kop staat op de foto en
Ab Groot staat erbij en een Koot ?.
Graag willen wij weten wie de andere
personen zijn. Deze foto is genomen
voor het oude gemeentehuis van
Limmen.
Weet u het ? wij niet.

Reacties graag weer naar: oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig
langs op maandagochtend van 10.00 12.00 uur, of maandagavond van 19.00
- 21.00 uur. Zoals gewoonlijk staat de
koffie klaar.
Op de vorige foto van de groep kabouters en Tios meisjes in het Parochiehuis, hebben we een leuke reactie
binnen gekregen van Ans Groot, zij
woonde op de Oosterzijweg 6 en nu
in België. Zij herkende veel meisjes
op de foto, zij zelf met geruite jurkje,
naast haar knielend Tineke Valkering,
Paula Kuilman, en links van Ans Groot
Jeanette Hes. Ook herkende zij Tineke
Komen, Gre Henselman en Ellen Pauw
op de foto. Waarschijnlijk heeft het te
maken met het afscheid van pastoor
Bangert.
Ton Valkering heeft ook gereageerd,
4e van rechts op de 2e rij in gestreept
tenue, waarschijnlijk Margriet Valkering, en 8e van rechts Mary Dekker
van de Visweg ?
Nog een reactie van Samantha Droog
en Kitty Arends denkt iets later 1966?
Zij ziet Joke Henselmans en Rina
Droog op de foto?
Bedankt voor de leuke reacties. Dit
kunnen we verwerken in ons fotoarchief.

Het nieuwe muzikale seizoen begint
voor Excelsior al goed, met twee optredens in de agenda voor september. Allereerst zullen de leden van het
harmonieorkest en de slagwerkgroep
zich opstellen naast het parcours van
de Kermisrun, om alle deelnemers
wat ‘wind mee’ te geven.
We hopen voor zowel de deelnemers
als de muzikanten dat het op zaterdag 10 september nog even nazomert, want met regen wordt er niet
gespeeld.
Een week later kan iedereen komen
kijken en luisteren naar het eerste
Lichtjesconcert, op zaterdagavond
17 september. Bij het Stet zullen te

midden van honderden lichtjes de
Harmonie, onder leiding van Liesbeth
Zonneveld, en de Slagwerkgroep,
onder leiding van Floris van Tol, een
gevarieerd muzikaal programma ten
gehore brengen. Dit Lichtjesconcert
zal rond 20:00 uur aanvangen, als het
begint te schemeren.
Dus neem een stoel mee, kaarsjes in
een glazen potje en eventueel een jas
of vest mocht het iets frisser worden
en geniet van de muziek.
U kunt begrijpen dat het concert bij
slecht weer niet door kan gaan…
Ook de muzieklessen zullen na de
zomerstop weer starten. Mocht u
ook zelf muziek willen leren maken;

Muziekvereniging Excelsior heeft enthousiaste en ervaren docenten die
les geven op bv. de trompet, hoorn,
bariton, trombone, fluit, klarinet,
saxofoon of het slagwerk. Kijk voor
meer informatie op de website; www.
excelsiorlimmen.nl

Het tafeltennisseizoen is weer van start gegaan
Acht jeugdleden van TTV LimmenHeiloo traden zaterdag 27 augustus
aan bij de afdelingskampioenschappen van Holland-Noord in Oudkarspel. Qua planning geen goede zet
van organisatie daar de meeste jeugdleden nog geen tafeltennis balcontact
hadden gehad sinds de zomerstop
in juni. Ook ontbraken er veel jeugddeelnemers die nog op vakantie waren en of deelnamen aan het HBC
tafeltenniskamp met ca. 50 deelnemers. Anderzijds was dit toernooi een
mooie opstart van het seizoen om
weer wat balgevoel te krijgen alvorens
de competitiestrijd medio september
weer begint.

TTV Limmen-Heiloo was vertegenwoordigd met 8 jeugdspelers in vier
verschillende klasse. Ondanks goed
spel van Jari Legdeur 1e klasse en Senne Schoeber 3e klasse, met elk twee
overwinningen, kwamen ze zeker één
winstpartij te kort om zich te plaatsen voor de halve finale. Alleen Sanne
Briefjes kon al haar partijen winnend
afsluiten in de voorronde. In de kruisfinale maakte zij een kleine misstap
door nipt te verliezen in een spannende 5-setter en de finale mis te lopen. Gelukkig kon ze partij om de 3/4e
plaats in winst omzetten en behaalde
ze een mooie podiumplaats.
De seniorclubavonden van TTV Lim-

men-Heiloo, op maandag- en vrijdagavond aanvang 20.15 uur starten
per 29 augustus en de competitie
van de nationale bond (NTTB) start
medio september. Limmen doet met
maar liefst 10 teams mee aan de najaarscompetitie, 6 seniorenteams en
4 jeugdteams. Jeugdtrainingen zijn
er wekelijk op dinsdag 18.00-19.00
uur en op vrijdag 18.30-20.00 uur in
de sporthal aan de Hogeweg Limmen.
Tafeltennisclub TTV Limmen-Heiloo:
zowel recreatief als in wedstrijdverband. Nieuwe jeugdleden- en seniorleden zijn van harte welkom. www.
tafeltennislimmen.nl

NIEUW: rijles-reservering-App bij DICX rijschool
Dat DICX autorijschool en motorrijschool met zijn tijd mee gaat is
bij veel mensen inmiddels bekend
en dan zeker bij de ex-leerlingen en
huidige leerlingen van DICX-rijschool
die rijles krijgen in recente auto’s en
motorfietsen, die ook nog eens, o.a.
door een zeer goede samenwerking
met “bartsassen.nl” motorservice uit
Limmen, perfect onderhouden worden. De leerlingen van DICX kunnen
ook al een flink aantal jaren gebruik
maken van de mogelijkheid om hun
rijlessen online te boeken via de rijles
reserveringswebsite wat veel gemak
oplevert voor zowel de leerling als de
rij-instructeur. Onlangs is daar ook
nog de mogelijk bij gekomen om de
geboekte rijles of rijles-pakket online

door middels van iDeal te betalen.
Inmiddels is iedereen ook gewend
geraakt aan het gebruik van App’s
op zijn of haar smartphone, dus kon
DICX-rijschool hier ook niet bij achterblijven. In samenwerking met de software-ontwikkelaar van DICX website
is er nu ook een rijles-reserveringsapp ontwikkeld, deze app kan door
leerlingen gratis worden gedownload
in de App-store, of Android-store.
Hiermee kunnen de leerlingen op ieder gewenst moment zien of er nog
rijlessen beschikbaar zijn, of supersnel hun eigen rijlesplanning aanpassen. Dit is met name ontzettend
handig als er bijvoorbeeld plotseling
op school een roosterwijziging is, of
er in de eigen planning van de leer-

ling een wijziging optreed. Ook kan
de leerling snel zien of er bijvoorbeeld
door een annulering van een andere
leerling een rijlesafspraak beschikbaar is gekomen en deze desgewenst
snel boeken. De leerlingen van DICXrijschool kunnen nu dus sneller en
efficiënter de rijlessen boeken, of op
hun rijschool-account zien hoeveel
rijlessen ze nog tegoed hebben. Dus
zoek je een vooruitstrevende autorijschool of motorrijschool, die werkt
met de nieuwste lesmethoden en met
de modernste middelen, dan moet je
bij DICX-rijschool uit Limmen zijn en
kom je er desondanks niet uit, dan
kan je altijd nog whatsappen, mailen
of bellen en DICX lost het voor je op.
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Achterweg 15
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Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl
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• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

Dusseldorperweg 105 • 072 505 24 56 • www.margashaarmode.nl
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

6 dagen per week geopend

wat
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Second life inktcartridges. Goedkoper dan origineel
en meestal met meer inkt. De meest voorkomende
soorten op voorraad en anders te bestellen.

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Wij verkopen ook USB sticks, SD en MicroSD
kaarten, GSM kabels, batterijen
en diverse andere electronica.

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

kerkweg 1 | LIMMEN
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Ruim 3.300 baby’s op de wereld gezet...

Gretha Groot-Valkering
neemt afscheid
En dan komt er een dag in zicht waarop je “met pensioen” gaat, ook voor
Gretha. Terwijl zij altijd haar werk met
liefde, met passie doet, je pensioendatum is onvermijdelijk. Het mooiste
beroep van de wereld zegt zij, terwijl
ik samen met nog 2 verloskundigen
gezellig aan de koffie en thee aan de
keukentafel zit. En daar zitten zij dan
gedrieën, alle drie dames die vol enthousiasme gaan vertellen over hun
mooie beroep. De zorg voor moeder
en kind. Al ver voor de geboorte kom
je bij een zwangerschap bij de verloskundige terecht en wordt er met een
zekere regelmaat gecontroleerd of
alles met de aanstaande moeder en
met het baby’tje in wording in orde
is. Een groot wonder van de natuur.
Daar waar de liefde tussen twee mensen uitmondt in een wolk van een
kind, waarbij elke ouder zijn of haar
kind natuurlijk altijd de liefste en de
mooist vindt. Daar ligt het werkterrein van deze stoere vrouwen.
Ik zal ze even aan u voorstellen:
•	Gretha Groot-Valkering (64 jaar
jong), 41 jaar werkzaam als verloskundige, 3.300 baby’s
•	Jeanette Wezel (48), 21 jaar werkzaam in De Egmonden, meer dan
1.500 baby’s
•	Eva van Duin (25), nu 3 jaar aan het
werk als verloskundige en ruim 100
baby’s zelf aangepakt.
Eva van Duin heeft hiervoor gewerkt
in Langedijk e.o. en is sinds 1 augustus 2016, samen met Jeannette, Verloskundigenpraktijk Stralend gestart
in Heiloo en de Egmonden. Vanaf 1 januari 2017 komt daar Limmen nog bij!
Jeannete en Eva hebben dus nog
wat baby’s in het vooruitzicht als zij
Gretha willen gaan overtreffen, want
zij gaan de praktijk van Gretha overnemen.
Er komt een vaste vestiging in Limmen, daarover straks wat meer. Het
enthousiasme wat zij aan de dag leggen roept natuurlijk een flink aantal
vragen op, immers als man zijnde
ben ik maar een leek op dit gebied en
bovendien minder interessant dan de
zwangere vrouwen.
Gretha, je bent geboren en getogen
aan de Hoogeweg in Limmen, op
steenworpafstand van waar je nu
woont. Hoe groot was het gezin en hoe
stonden je ouders tegenover je keuze
voor verloskundige?
Ik heb vier broers en vier zusjes. Mijn
vader vond dat we voor een beroep
moesten kiezen en leren wat we zelf
graag wilden. Het maakte hem niet
uit wat. Mijn moeder vond werken en
geld verdienen belangrijk (ze had zelf
nooit de kans gehad om een opleiding
te volgen en heeft flinke armoede
meegemaakt). Ze werd in haar jeugd
veel ingezet in grote gezinnen waar
een baby was geboren. Ze zei altijd
dat ze dat leuk werk vond. Men noemde dat “bakeren”. Dus waarschijnlijk
komt de liefde voor verloskunde toch
bij haar vandaan. Ze was dan ook apetrots op haar dochter.
Mogen wij jouw beroep zien als een
roeping? Hoe ben je gekomen tot dit
mooie beroep en wat is je opleiding in
deze?
Ik weet niet of het een roeping is. Het
maakt voor mij niet uit wat je doet,
maar als je jouw werk graag doet,
hoeft het niet echt een roeping te
zijn. Voor mij zou dagelijks op kantoor
zitten een ramp zijn, maar heel veel
mensen vinden dat niet. Mijn oplei-

ding heb ik gedaan op de Vroedvrouwenschool te Heerlen en ben in 1975
afgestudeerd.
Kun je je de allereerste bevalling nog
herinneren, die baby moet nu dus 41
jaar zijn? Was het spannend, stond je
er alleen voor of was er begeleiding?
Mijn eerste bevalling heb ik gedaan in
de verpleging, noodgedwongen, omdat de gynaecoloog te laat kwam. Dat
was wel spannend, want ik was verpleegster op de kraamafdeling en had
dienst op de verloskamer en stond er
alleen voor. Het is goed gegaan hoor,
maar mijn sollicitaties naar de Vroedvrouwenscholen waren toen al opgestuurd.
Wanneer komt een zwangere vrouw
bij jou, wat is de procedure als de
zwangerschap vast staat?
De zwangeren melden zich tegenwoordig snel, meestal als zij een of
twee weken “over tijd” zijn. Dat is
wel prettig, want er moet zoveel besproken worden. Tegenwoordig wordt
er al snel een echo gemaakt om de
juiste termijn van de zwangerschap
vast te stellen. Vervolgens kunnen
ze een test laten doen om de kans
te berekenen op drie chromosomale
afwijkingen waar het syndroom van
Down er één van is. Daar moeten we
voor counselen en ook de vervolgprocedure uitleggen indien de test
een verhoogd risico geeft. Dan moet
de voeding besproken worden, wat
er allemaal liefst niet gegeten mag
worden, zoals rauw vlees en waar je
met katten op moet letten. Er moet
een bloedonderzoek gedaan worden,
o.a. de bloedgroep is erg belangrijk.
En halverwege de zwangerschap rond
de 20 weken wordt er een uitgebreide
echo gedaan en wordt er bij het kindje
gezocht naar afwijkingen. Dat wordt
vaak als een “pretecho” gezien, maar
het is een heel serieuze zaak en vervolgens is het de bedoeling dat je de
zwangerschap lekker “uitdraagt”.
Zijn er veel veranderingen opgetreden
de voorbije 41 jaar? Zijn alle veranderingen goed te noemen of stel je er
soms vraagtekens bij?
De grootste verandering in de afgelopen jaren is de verschuiving van de
bevalling naar het ziekenhuis, omdat
de thuisbevalling als minder veilig
wordt gezien. Daar zet ik hele grote
vraagtekens bij. Ook de medische
indicaties worden steeds meer uitgebreid, soms goed, soms kunnen we
dat zelf ook goed begeleiden.
Is de rol van de aanstaande vader ook
mee veranderd in al die jaren?
Toen ik startte, kwamen de vaders
naar huis als de bevalling begon, kregen ze een dag extra om het kind aan
te geven en gingen vervolgens weer
aan het werk. Nu regelen de vaders
2 of 3 weken vakantie als de baby er
is en zijn ze na een paar dagen handiger met een baby verschonen of in
bad doen dan de kersverse moeders.
Ook komen ze heel vaak mee naar het
spreekuur, sommigen alleen de eerste
keer, sommigen alle keren.
Nu sta je aan de vooravond van je,
naar mijn mening “welverdiende pensioen”, zie je er tegen op om afscheid
te nemen?
Ik zie nu niet tegen het afscheid op en
vermoed dat ik dat volgend jaar ook
niet doe. Ik heb besloten om op 31 december dit jaar de laatste zwangere
die zich meldt aan te nemen, zodat
ik haar tot en met haar kraambed kan

begeleiden. Dus dan ben ik in augustus 2017 klaar. Ik denk niet dat ik het
leuk vind om op een gegeven moment
te stoppen en tegen de zwangeren
moet zeggen dat ze nu door een andere verloskundige worden begeleid.
Dus ik maak mijn “werk” gewoon af.
Nu ben je in contact gekomen met
twee opvolgers, Jeannette en Eva, kennen jullie elkaar al lang?
Jeannette ken ik vanaf 2000, denk ik
en Eva heeft bij mij stage gelopen in
haar eerste studiejaar. Eva: Mijn allereerste stage in 2009, liep ik bij Gretha
in haar praktijk. Een geweldige tijd,
die ik mij altijd zal blijven herinneren.
We hebben hierna altijd contact gehouden en af en toe heb ik wat diensten voor Gré gedaan, toen ik eenmaal
was afgestudeerd.
Bij ons gesprek merkte ik dezelfde bevlogenheid voor het beroep bij Jeannette en Eva. Wat is voor jullie beiden
zo aantrekkelijk in dit vak?
Jeannette: Mijn belangstelling voor
dit beroep werd op de basisschool al
“geboren”, graag zou ik willen werken
met baby’s, want die vond ik zo leuk!
Tijdens de beroepenmiddag op school
wist ik sindsdien zeker, ik wilde verloskundige worden! De aantrekkelijkheid van het vak vind ik met name de
veelzijdigheid ervan, van begeleiden,
controleren, coachen en zorgen voor,
van begin van de zwangerschap, de
start van een nieuw leven, de geboorte van een kind, maar ook het
geboren worden van ouders, van een
gezin. Voor mij is het iedere keer weer
een wonder om het hele proces te mogen begeleiden, het is veelzijdig, persoonlijk en intiem, dit maakt het vak
zo boeiend en leuk om te doen, het
verveelt nooit!
Eva: Het is een beroep met ontzettend veel verschillende facetten. In de
opleiding heb je van alles moeten leren, over de zwangerschap, bevalling,
kraamtijd, maar ook het welbevinden
van mensen, communicatie, fysiologie en pathologie. Dat maakt het heel
veelzijdig en interessant. Verder mag
je als verloskundige onderdeel zijn bij
de meest bijzondere periode in het leven van mensen. Het is daarom heel
intiem en persoonlijk en dat is voor
mij het meest bijzondere aan de verloskunde.
Ziet Eva duidelijk grote verschillen
in werkwijze tussen haar en Gretha,
gelet op het grote verschil in leeftijd/
dienstjaren?
Ik denk dat Gretha mij in mijn eerste
jaar al heeft geleerd dat een zwangerschap en baring iets natuurlijks is,
en dat we daarin niet alleen maar in
protocollen moeten denken. Ik heb
dat zelf altijd vastgehouden en daarin
verschillen wij niet van werkwijze.
Natuurlijk heeft Gré meer ervaring en
kan dat altijd inzetten. Ik loop daarin
wat jaren achter op haar, haha…...
En Eva was het voor jou vanaf de
schoolbanken al duidelijk dat je verloskundige wilde worden, of had je
wellicht andere plannen?
Ja!! Verloskunde had ik vanaf de middelbare school al in mijn hoofd. Ik
heb toen ook een snuffelstage gedaan bij een verloskundigenpraktijk
en was verkocht. Ik heb VWO gedaan
en dacht misschien is de HBO verloskunde opleiding zonde van mijn VWO.
Ik ben daarom wel bij universiteiten
gaan kijken, maar dit vond ik niets.
Ook leek de PABO en Pedagogiek mij
leuk. Toch bleef de verloskunde altijd

Van links naar rechts: Jeanette Wezel, Gretha Groot-Valkering en E va van Duin.

kriebelen en werd ik na de selectie gelukkig direct toegelaten. Hier heb ik
nooit spijt van gehad!
Jeannete heeft als thuisbasis De Egmonden en Eva in Heiloo, nu komt
Limmen daarbij. Lukt jullie dat qua
tijdsbeslag?
Dit klopt niet helemaal, Jeannette
had altijd De Egmonden en vanaf 1
augustus zijn we samen gestart in
Heiloo, met de Egmonden erbij en
Limmen komt er vanaf 1 januari bij!
Qua tijdsbeslag, we zijn natuurlijk
nog aan het opstarten en de tijd zal
het leren, de diensten zullen drukker worden, maar we zullen de werkdruk samen delen en beiden zien we
er met goed vertrouwen naar uit. We
zijn vanaf 1 augustus officieel begonnen met De Egmonden en Heiloo, als
nieuwe verloskundigenpraktijk Stralend, van ons samen. We zijn dus nog
in een opbouwende fase. De diensten
en spreekuren zullen we verdelen zodat mensen ons beide evenveel gaan
zien. Dat vinden we heel belangrijk!
Voor nu lijkt dat te gaan lukken, ook
als Limmen erbij gaat komen. Voor
ons was het een logische stap om De
Egmonden, Heiloo en Limmen samen
te pakken. Een fantastische regio!
Hoe lang werken jullie al samen?
Eva: Ik ken Jeannette sinds mijn stage
bij Gré. Ik mocht toen ook wat spreekuren bij Jeannette mee draaien als Gré
het rustig had. In mijn derde jaar heb
ik, onder begeleiding van Jeannette,
de bevalling van mijn nicht begeleid.
Later deden we dat opnieuw bij het
tweede kindje van mijn nicht. We
merkten direct dat we een goed team
waren en dezelfde visie en handelswijze hadden. Toen zeiden we al tegen
elkaar: ‘’Misschien kunnen we ooit
samen in de regio een praktijk gaan
starten!’’ En kijk wat daar van terecht
is gekomen: Verloskundigenpraktijk
Stralend!
Krijgen jullie ook een vaste plek of
vestiging in Limmen, zo ja, waar?
Wanneer zal die operationeel zijn?
Ja, vanaf 1 januari 2017 gaan we een
dag in de week spreekuur doen in
het Gezondheidscentrum in Limmen
(Zonnedauw 4, Limmen).
Verloskundigen zijn er om baby’s op
de wereld te helpen en de zorg voor de
aanstaande moeder en ook nog enige
tijd daarna, hoe lang is de nazorg eigenlijk? En wat houdt dat dan in?
De nazorg omvat het kraambed (tien
dagen) en de periode van zes weken
na de bevalling. Dan volgt de nacon-

trole met een gesprek/evaluatie over
de afgelopen tijd, met vragen over de
ervaring van de zwangerschap/bevalling/kraamtijd, of alles naar wens is
verlopen en/of er nog bijzonderheden, vragen of klachten zijn. Eventuele anticonceptie wordt besproken en
wij plaatsen ook spiraaltjes! Dus als
vrouwen die zijn bevallen dat willen,
kunnen zij die ongeveer tien weken na
de bevalling nog bij ons laten plaatsen.
Gynaecologen zijn ook nauw betrokken bij het lichaam van de vrouw,
wanneer heb je een dergelijke specialist nodig bij een zwangerschap? Zijn
die altijd en alleen werkzaam in een
ziekenhuis?
Gynaecologen werken in Nederland
in de 2e lijn, in ziekenhuizen. We hebben een goede band met hen en regelmatig overleg over bijv. beleid, dit
kan gaan over samenwerking of over
beleid t.a.v. zwangerschap, tijdens de
geboorte, maar ook bij problemen in
de kraamtijd.
Als ik een beetje kan rekenen dan zijn
Gretha’s werkzaamheden over een
klein jaar beëindigd en zijn jullie volledig ingewerkt. Hebben jullie er zin in?
En hoe zijn de eerste kennismakingen
in Limmen geweest?
Wij hebben er zeker zin in! Jeannette:
De eerste kennismakingen in Limmen dateren voor mij al ongeveer
van 15 jaar geleden, toen Gretha en ik
een achterwachtregeling zijn gestart
en we voor elkaar waarnamen in het
weekeinde, tijdens vakantie of bij omstandigheden. Limmen is voor mij in
die zin dus geen onbekend gebied, ik
heb er altijd fijn gewerkt en heb ook
veel zin in de komende tijd, al zal ik
natuurlijk de samenwerking met
Gretha ook zeker missen!! Gré is voor
mij persoonlijk altijd een dierbare collega geweest en zij heeft mij ook als
verloskundige begeleid tijdens mijn
zwangerschap en bevalling, ik weet
dus ook uit eigen ervaring waarom
zij zo bijzonder is voor de mensen
in Limmen ! Eva: We kijken er ontzettend naar uit! Dan is namelijk de
praktijk compleet voor ons. Limmen
ken ik nog van mijn stage en is een
heerlijk dorp met leuke mensen. We
hopen velen te gaan ontmoeten in
onze praktijk.
Nog een laatste vraag aan Gretha: Ga
je dit vak en Limmen missen?
Ik ga ervan uit dat er een grote veranVervolg op pagina 11
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Brood- en banketbakkerij

ADMIRAAL

Bakker

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

KLAUWKLUIVEN

MIX 8 STUKS

€

7,50

BIOKAT’S FRESH KATTENBAKVULLING € 11,95
3 stuks € 28,50 10 stuks € 92,50
KATTENVERVOERSBOX 48 x 32 x 29 cm
van € 19,50 NU € 12,50
Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00 - 18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30 - 12.30
en 13.30 - 18.00 uur - zaterdag 8.30 - 17.00 uur

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

KERMIS LIMMEN!
SPOUWERS

6.20
10.90

per stuk 0.65.................................................... 10 voor

KERMISVLAAI 4 smaken op 1 vlaai

halve vlaai 6.00..................................... hele vlaai

September..: de ‘R’ is weer in de maand!

ER IS WEER SPECULAAS!

OPENINGSTIJDEN: Ma. t/m wo. 08.00-21.00 uur.
Do. t/m za. 08.00-22.00 uur.
Op zondag van 09.00 tot 21.00 uur.

Maandag 12 september is onze winkel op de Vuurbaak 3 de gehele dag gesloten.

KERMISACTIE

Uw  lever  kan  met  name
in  deze  periode  wel  wat
EXTRA  hulp  gebruiken
45 caps € 7,95 € 6,36
150 caps € 20,50 € 16,40

20%  KERMISKORTING

G&W GEZONDHEIDSDROGIST

AKER

Kerkweg 16 - 1906 AW Limmen - 072-5053138

Maatlat 9 • Limmen

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW
HOUT/KUNSTSTOF KOZIJNEN

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

W W W. M E E L G R O . N L

ONTWERP INMETEN MONTAGE

072 - 505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen
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Uitslag Prijsvraag Nuyens Tuin & Groen Shop:

‘Wie heeft de mooiste moestuin!?’
De moestuin is ontzettend populair.
Omdat er tegenwoordig zoveel mensen zijn die vol trots met hun moestuin bezig zijn heeft Nuyens Tuin
& Groen Shop in Juli een wedstrijd
uitgeschreven. Iedereen die het leuk
vond om mee te doen moest een drietal foto’s van zijn/haar moestuin via
Facebook insturen.
Grappig was dat ook veel “oudere”
mensen zonder facebook hieraan mee
deden. De foto’s werden per post opgestuurd of bij ons aan de balie afgegeven.
Vorige week heeft de vakjury van Nuyens alle genomineerden een bezoek
gebracht om de status van de moestuin te beoordelen.
Er werd gelet op de gezondheid van de
gewassen, de indeling, het gebruikte
plant- of zaaimateriaal, de teeltwisselingen, de aanwezigheid van eventuele onkruiden en op het algemene
“plaatje” van de moestuin.
Er waren zeer leuke prijzen te winnen.
Waardebonnen te besteden bij Tuincentrum Nuyens. 1e prijs € 150.- , 2e
prijs € 100.- , 3e prijs € 50 .De 1e Prijs is gegaan naar :
• Arie Stam, Egmond aan Zee
- Prachtig verzorgde moestuin zeer
mooi gelegen in duinen van Egmond aan Zee
De 2e prijs:
• Willem Castricum, Limmen
- Zeer mooie tuin gelegen aan de
Zuidkerkenlaan, naast de Hortus
Bulborum.
De 3e prijs:
• Ronald Berghuis, Egmond aan Zee
- Tuin aan de Tijdverdrijfslaan in Egmond aan den Hoef.

Gretha Groot-Valkering
neemt afscheid
Vervolg van pagina 9
dering op mijn pad komt, maar doorwerken tot mijn 70e wordt denk ik te
zwaar. Ik moet na een nacht doordraaien echt gaan slapen, wat ik heel
lang niet heb hoeven doen. Limmen is
mijn geboorteplaats en ik woon op de
grens en ik zal altijd een “Limmerse”
blijven.
En welke boodschap zouden Jeannette
en Eva aan de mensen in Limmen willen geven?
Boodschap? Jeannette: Ik hoop met
Eva er te zijn voor de mensen in Limmen en dat ze ons de zorg voor hun
zwangerschap toevertrouwen, wij
zullen er met zorg en aandacht voor
jullie zijn! Eva: We hopen dat jullie je

Nuyens Tuin & Groen Shop dankt al de
mensen die mee hebben gedaan !!
Al uw moestuinbenodigdheden bij
tuincentrum Nuyens
De laatste jaren verbouwen steeds
meer mensen groenten in hun eigen
moestuin. Niet gek, want verse groenten uit eigen tuin smaken zoveel lekkerder dan supermarktgroenten.
Bovendien is het vaak stukken goedkoper en is werken in de moestuin
ook nog eens goed voor de gezondheid. Met een goed moestuinplan
kunt u het hele jaar door genieten van
uw eigen, gezonde en verse seizoensgroenten. Bij tuincentrum Nuyens
vindt u alle moestuinbenodigdheden
om een moestuin in te richten en te
onderhouden.
Wat heeft u nodig voor uw moestuin?
Naast moestuinbenodigdheden zoals
gereedschap en meststoffen heeft u
voor een eetbare tuin ook zaaigoed
en planten nodig. Bij tuincentrum
Nuyens vindt u een overvloed aan
groente- en bloemzaden. Veel mensen vinden het leuk om naast groenten ook wat mooie bloemen in hun
moestuin te zetten. Ook daarvoor
kunt in het tuincentrum of de bijbehorende webshop prima terecht. Uiteraard vindt u daar ook biologische
zaden, pootaardappelen, groenbemesting en zelfs setjes om uw eigen
champignons te kweken. Wil u liever
niet alles zelf zaaien? Dan vindt u in
het uitgebreide assortiment gelukkig
ook groente- en kruidenplantjes.
Tip voor de moestuin:
Plant nu voor de winter uw knoflook
en winterplantuitjes !
welkom zullen voelen bij ons in de
praktijk. Daar gaan we ons best in
ieder geval voor doen! En voor Gré:
We zullen u ontzettend missen, maar
zullen goed voor uw cliënten gaan
zorgen. Zo af en toe zullen we u nog
wel even komen bijpraten aan de keukentafel!
We zitten nog steeds gezellig in de
keuken bij Gretha, haar Duitse herder
loopt wat nerveus rond, die wil nog
een rondje buiten rennen en komt
vragend binnen, zo van, wanneer gaat
de visite weg. Ik ben heel veel wijzer
geworden over dit prachtige vak en ik
kan mij nu ook levendig voorstellen
hoe fijn de drie dames dit vak vinden.
Is er iets mooiers dan een klein wonder van de natuur, een kind geboren
uit de liefde tussen man en vrouw,
veilig op deze wereld te helpen? Om
te zien hoe het hulpeloze wezentje in
moeders’ armen ligt met de bescher-

Rob Nuyens overhandigt de 1e prijs over aan
de trotse winnaar Arie Stam.

De moestuin van 1e prijswinnaar Arie Stam.

De winnaar van de 2e prijs Willem Castricum
in zijn moestuin.

De moestuin van de 3e prijswinnaar.

ming en zorg van een verloskundige?
En als ik voor mezelf spreek, de rol van
de vader in het geheel is op dat moment nog van ondergeschikt belang,
of was dat alleen zo toen ik nog jong
was? Het is tenslotte de moeder die
de baby negen maanden lang in zich
heeft gedragen, waar het is gegroeid
en tot volledig mensje is geworden.
Een Gods geschenk zeggen velen. Met
de schitterende en uiterst deskundige
hulp van de verloskundige.
Voor Gretha Groot-Valkering zeg ik
namens alle baby’s die zij “gehaald”
heeft en namens alle ouders en natuurlijk grootouders:
Gretha bedankt!! Je bent “groot’s”.
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Rietveld Makelaars

Actief en betrokken in Limmen, en vanzelfsprekend ook in de regio!
In het statige pand aan de Rijksweg
102: “Flora’s Hof”, neemt Rietveld
Makelaars een riante positie in. Een
bijzonder mooi historisch Limmer
pand, van woonhuis naar kantorenpand getransformeerd op een uiterst
smaakvolle en verantwoorde wijze.
Rogier Haartman en Mark Admiraal,
ontvangen mij op gastvrije wijze. Zij
hebben nieuws te melden voor onze
LOV krant. Rogier is inmiddels alweer
2,5 jaar bij Rietveld en Mark sedert
november 2015 toen hij een overstap
nam van het bankwezen naar de makelaardij, en daar heeft hij nog geen
seconde spijt van gehad, hij voelt zich
als een vis in het water. Samen met
Erik Nieman vormen zij een team van
drie bevlogen makelaars. Nadat Mark
stage liep, is hij aan de studie gegaan
voor volledig bevoegd en gecertificeerd NVM makelaar, een waarborg
voor vakmanschap, kwaliteit en vertrouwen, iets wat je van een goede
makelaar mag verwachten.
Een van de nieuwsfeiten is dat Rogier
en Mark sedert 1 juli medevennoten in
de vennootschap van Rietveld Makelaars zijn geworden. De krant kopte
kort geleden: “7% procent meer woningen verkocht in juli t.o.v. het jaar
daarvoor”. Een mooie ontwikkeling
die de beide heren kunnen onderstrepen. De verkopen lopen voortvarend.
Dat komt ook omdat er in het mooie
Limmen zulke fraaie kleinschalige
projecten worden ontwikkeld in het
plan Zandzoom. Hetzelfde geldt overigens voor de zuidzijde van Heiloo.
Op alle locaties die Rietveld in portefeuille heeft gaat de verkoop voortvarend. De aspirant kopers zijn gemotiveerd, krijgen hun financiering rond,
wat ook binnen Rietveld geregeld kan
worden.
Op dit moment wordt er gebouwd
tussen Kapelweg, Burg. Nieuwenhuijsenstraat en Westerweg. Grote woningen, fraaie architectuur. Vanaf begin september worden er zeven vrije
kavels verkocht aan de noordzijde van
de B.N. straat achter de bestaande
woningrij. Er zal een ontsluiting zijn
aan zowel Kapelweg als Westerweg.
Echter geen doorgaande verbinding,
anders dan voor voetgangers en fietsen. Er is veel belangstelling voor

inbreilocaties als “Buitengewoon
Mooij”, tussen Oudeweg/Middenweg
en Rijksweg, De Citadel aan de Rijksweg en de locatie “Zuivelfabriek De
Vereeniging” aan de Dusseldorperweg
(momenteel in ontmanteling). In de
toekomst komen er plannen tussen
Rijksweg-Visweg en Hoogeweg, daar
waar naar alle waarschijnlijkheid ook
een nieuwe Deen supermarkt gaat komen, aldus een bericht kortgeleden in
het NHD/AC.
Rietveld Makelaars bemiddelt uiteraard bij aan- en verkoop van bestaande woningen, maar zorgt ook voor
pasklare tijdelijke woonruimtes bij
calamiteiten, grootscheepse verbouwing van een woning. Tevens bemiddelt Rietveld bij de koop, verkoop en
verhuur van bedrijfsruimtes in de regio. Tenslotte staat Rietveld opgesteld
voor waardebepalingen of taxaties.
Kortom: oplossingsgericht en bijzonder klantgericht. De klant is en blijft
nummer 1 en staat altijd centraal. Het
team van Rietveld neemt de tijd voor
u.
Zoekt u bouwgrond of heeft u (ver)
bouwplannen ? Rietveld heeft een oplossing of mogelijkheid voor u. Als lokale makelaar, gevestigd in Limmen,
kennen zij de markt als geen ander.
Rietveld is dé verbindende factor tussen koper en verkoper maar ook tussen huurder en verhuurder.
Het team van Rietveld Makelaars bestaat verder uit Yvonne en Marion
voor de commerciële ondersteuning.
Tevens neemt Gerard Tool een belangrijke plaats in het team in als onafhankelijk financieel adviseur. Hij kan
zorgen voor een scherpe, op maat
gesneden financiering. Allemaal vertrouwde gezichten, met jarenlange
expertise en ervaring op dit specialistisch gebied.
Limmen is heel belangrijk voor het
bedrijf, daar weten ze ook letterlijk alles van, maar natuurlijk slaan zij hun
vleugels ook uit over de grenzen van
het dorp en de gemeente.
Kees G. Kroone

Toegangsweg kavel 6 en 7 via Westerweg

Jeannete en Eva hebben een prachtige
website! Kijk eens op:
www.verloskundigenpraktijk-stralend.nl
Kees G. Kroone

Heel Forte bakt tijdens open middag
Om (toekomstige) ouders kennis te
laten maken met de buitenschoolse
opvang van kinderen van 4-12 jaar,
organiseert Forte Kinderopvang op
maandag 12 september in Castricum
en maandag 19 september in Limmen een open middag bij haar BSO’s.
Ouders en hun kinderen krijgen een
rondleiding, ontvangen een leuke
goodiebag en kunnen deelnemen aan
“Heel Forte Bakt”!
Gezond eten en lekker bewegen staan
bij de Forte BSO’s hoog in het vaandel.
Bij de BSO’s is standaard een uitgebreid sport- en spelaanbod te vinden,
gebaseerd op leeftijd en belangstelling van de kinderen.
Binnen dit aanbod hoort ook gezonde
voeding: de kinderen bakken dan ook
regelmatig samen met de pedago-

gisch medewerkers de heerlijkste gerechten. En omdat de BSO’s van Forte
Kinderopvang gezond en beweging
voorop hebben staan, zijn dit niet alleen zoete baksels, maar ook gezonde
bakcreaties en vitaminerijke fruit- en
groentesmoothies. De meeste van
deze recepten komen bij de pedagogische medewerkers zelf vandaan. Tijd
dus voor een onderlinge wedstrijd
“Heel Forte Bakt”, waarbij de medewerkers met hun recept strijden om
de eer van het gezondste en lekkerste
recept, waarbij de kinderen meekoken
en de winnaar kiezen!
Tijdens de open middag kunnen ouders en kinderen die nog niet bekend
zijn met de naschoolse opvang van
Forte Kinderopvang meedoen met
“Heel Forte Bakt”. Daarnaast krijgen
zij een rondleiding door de BSO. Elke

bezoeker van de open middag ontvangt na afloop bovendien een gratis
goodiebag, gevuld met leuke attenties.
De open middag van de Forte BSO’s is
in Castricum op maandag 12 september van 16.00-17.30 uur. De open middag in Limmen is een week later, op
maandag 19 september.
Kijk voor een Forte vestiging in de
buurt op www.fortekinderopvang.nl/
vestiging. Naast de open middag zijn
(toekomstige) ouders ook altijd welkom bij Forte Kinderopvang: via www.
fortekinderopvang.nl is een afspraak
te maken voor een rondleiding.

Toegangsweg kavel 1 t/m 5 via Kapelweg

Limmer Linten
Nieuw in de verkoop: 7 royale kavels in het groen

Rijksweg 102 | 1906 BK Limmen | 072 - 505 14 64 | info@rietveldlimmen.nl | www.rietveldlimmen.nl
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Gedurende het 1e half jaar & de vakantie hebben we niet stil gezeten!

Opdrachtgevers bedankt
en gefeliciteerd met de verkoop!
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Rijksweg 102
1906 BK Limmen
T 072 505 14 64
E info@rietveldlimmen.nl
W rietveldlimmen.nl
Van links naar rechts: Gerard Tool, Erik Nieman, Yvonne van Dijk, Marion van Stralen, Rogier Haartman en Mark Admiraal.

