
voor Limmers, door LimmersLOV
De krant van Ondernemend Limmen                                                                                   december 2017 

Sinterklaasactie  
groot succes! Ondernemers

Limmer
Vereniging

De gelukkige familie Beentjes uit Limmen ontving uit handen van 
Danny de Graaf (r.) en voorzitter Cees Smit van de LOV (l.) de 
hoofdprijs van de Sinterklaasloterij: een mooie flatscreen TV!
De LOV feliciteert alle prijswinnaars van de LOV Sinterklaasaktie 
met hun prijs en alle winnaars hebben ondertussen persoonijk 
bericht gekregen.
De volledige uitslag is te zien op www.ondernemendlimmen.nl

Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Uitslag ook op: www.ondernemendlimmen.nl 

Inleveren bij deelnemende winkeliers, herkenbaar aan het raambiljet. Aantal loten 110.000.

Trekkingen: 20, 27 november en 7 december 2017

Bij elke besteding van € 5,- een lot (bij AH en Kroone & Liefting € 10,-).

Speel mee:

20-11: WAARDECHEQUE T.W.V. € 150,-

 beschikbaar gesteld door Nuyens Tuin en Groenshop

27-11: REISCHEQUE ZONVAART T.W.V. € 300,-

 beschikbaar gesteld door de LOV 

07-12: FLATSCREEN of WAARDEBON T.W.V. € 750,-

 beschikbaar gesteld door Expert de Graaf Castricum 

Naam

Adres

Postcode
Plaats

PRIJZENPOT
€ 3.000,-! OndernemersLimmer

Vereniging

De Burgerij is al jaren een begrip in 
Limmen. Menigeen heeft er vreugde, 
feest maar ook verdriet gekend. De 
Burgerij kent sinds 1995 deze naam. 
Destijds is het pand overgenomen 
door stichting Dorpshart met als 
doel; het voormalig parochiehuis te 
behouden met de activiteiten die 
men in het dorp Limmen kent.

De Burgerij is afgelopen jaren in 
beheer geweest door diverse mensen. 
Alweer een jaar is Marieke van Zilt ver-
antwoordelijk voor de uitbating van 
het horeca bedrijf.  Natuurlijk wordt zij 
bijgestaan van gezellig team van men-
sen. Echter merken zij dat de naam 
de Burgerij niet meer passend is bij 
de huidige tijd. Mensen die van bui-
tenaf komen zegt de naam nauwelijks 
iets. Men is vaak verrast als zij binnen 
komen. Door een nieuwe naam te kie-
zen willen wij mensen enthousiasme-
ren om de horecagelegenheid te vin-
den met een frisse uitstraling en een 
knipoog naar het verleden. 
Het spreekt voor zich dat de activi-
teiten die het afgelopen jaar hebben 
plaatsgevonden zoals organisatie van 

verschillende muziekevenementen, 
theaterlessen voor kinderen, verschil-
lende toneel uitvoeringen onveran-
derd blijven. Natuurlijk kunt u terecht 
voor feest en partijen, vergaderingen 
of presentaties, maaltijden en buffet-
ten. Er is veel mogelijk en het team 
denkt graag met u mee. 
Op zaterdag 6 januari zal de nieuwe 
naam bekend gemaakt worden. Dit 
geeft natuurlijk aanleiding tot een 
feest. Dat is de reden waarom stich-
ting Dorpshart Jan Keizer en Anny 
Schilder heeft uitgenodigd om naar 
Limmen te komen. Vanaf 17 uur zal 
de zaal zijn geopend. Er kan gegeten 
worden, een lekker bordje saté met 
friet en salade voor een klein prijsje. 
De Oldies band “The Frogs” zullen de 
avond muzikaal ondersteunen. Met 
als bonus natuurlijk onthulling van 
de nieuwe naam!
Deze unieke avond mag u natuur-
lijk niet mislopen. Kaarten zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij de 
Burgerij zelf en bij Bakkerij Bakker.

Voor meer informatie; 
contact@deburgerij-limmen.nl

Op donderdagavond 21 december 
a.s. zullen Harmonie Excelsior en het 
Projectkoor Castricum samen een 
concert verzorgen in de Corneliuskerk 
van Limmen.
Harmonie Excelsior is een gezel-
lige vereniging, bestaande uit zo’n 45 
leden van jong tot oud, van beginnend 
muzikant tot ervaren blazer. Excelsior 
is opgericht in 1925 en staat onder 
leiding van Liesbeth Zonneveld. Het 
orkest is ‘wereldberoemd’ in Limmen 
en omstreken en heeft zich onder 
meer gepresenteerd als dorpsorkest in 
optochten en braderieconcerten, maar 
ook als semiprofessioneel in bijvoor-
beeld een Limmen Music Night.
Bij dit kerstconcert is er een samen-
werking met een projectkoor. 
Het Projectkoor Castricum heeft sinds 
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Op Kerstavond zal het Neva-Ensemble 
de Kerstnachtviering van 21.30 uur 
in de Corneliuskerk te Limmen met 
zang opluisteren. Vijf top zangers 
en een pianiste die samen het Neva-
ensemble vormen, zijn voor het 24ste 
seizoen (vanaf 1992) in ons land.
Vanaf begin december 2017 tot half 
januari 2018 geeft het bekende Neva-
Ensemble uit St. Petersburg concerten 
of verzorgt met ingetogen liederen uit 
de Slavisch-Byzantijnse kerk de zang 
tijdens kerkvieringen.

Een nieuwe naam 
voor ‘De Burgerij’

Kerstnachtviering met Neva-
Ensemble in Corneliuskerk

Het belooft een bijzondere viering 
te worden met naast de Slavisch-
Byzantijnse kerkmuziek ook beroem-
de Kerstliederen.
Eenzaam helder klinkt het klokje, 
gevolgd door werken van bekende 
componisten. Een streling van het oor, 
als ook voor het oog.

De kerstnachtviering samen met het 
Neva-Ensemble in de Corneliuskerk 
te Limmen is vrij toegankelijk en is 
op 24 december om 21.30 uur. 

Kerstconcert Harmonie Excelsior 
i.s.m. Projectkoor Castricum

2011 al dertien uitverkochte concerten 
georganiseerd. Gemiddeld bestond 
ieder projectkoor uit ca. 75 deelnemers 
uit Castricum en omgeving. Diverse 
vocale solisten en enkele instrumen-
tale ensembles hebben aan de con-
certen hun medewerking verleend. De 
muzikale leiding is in handen van Cees 
Brugman en de begeleiding door pia-
nist Gijs Braakman. 
In aanloop naar de kerstdagen zul-
len er, op 21 december,  verschillende 
kerstmuziekwerken gespeeld en 
gezongen worden, van eeuwenoude 
melodieën tot modernere uptempo 
werken. 
De Cornel iuskerk,  aan de 
Dusseldorperweg te Limmen is open 
vanaf 19:30 uur, het concert begint om 

20:00 uur. De toegang is gratis.

Nieuwjaarsreceptie SWOL
De Stichting Welzijn Ouderen Limmen nodigt alle 55 plussers in ons dorp uit voor een gezellige en informele 
Nieuwjaarsbijeenkomst in de benedenzaal van “Vredeburg” op woensdag 3 januari 2018 van 16.00 tot 18.00 uur.

Een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten en wensen uit te wisselen onder het genot van een drankje en een 
hapje. Wellicht ook een gelegenheid om kennis te maken met de activiteiten van de SWOL. U bent van harte welkom!

Dickens-ensemble van Emergo

Kerstviering bij 
de Zonnebloem Limmen

De Zonnebloem Limmen organiseert 
voor haar gasten een muzikale kerst-
middag, met daaraan voorafgaand een 
kerstlunch, op donderdag 21 december 
in De Burgerij. Aanvang 12.30 uur, zaal 
open om 12.00 uur.
De kerstsfeer wordt compleet met 
het optreden van het Dickens-
ensemble van muziekvereniging 
Emergo uit Castricum. In traditio-
nele Dickenskledij zullen zij met de 
warme klanken van het koperen-
semble instrumentaal een diversiteit 
aan kerstmuziek naar voren brengen 
waarbij het publiek ook wordt uit-
genodigd de 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.

In verband met de grote belangstelling 
is er nog maar een zeer beperkt aantal 
aanmeldingen mogelijk! Opgave bij 
Ria Hooijboer, tel: 5052235. Wie ver-
voer nodig heeft kan ook bellen met 
dit telefoonnummer.
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IDEE    ONTWERP    PRINT/DRUKWERK    INTERNET    SIGNSnel en voordelig drukwerk 
Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzĳdig in reclame
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Snel en voordelig drukwerk 
Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzĳdig in reclame

Stap eens binnen

Oersterk reclame, Rijksweg 42a, Limmen 
072 - 505 49 57 | oersterkreclame.nl

06 45506002 
marieke@deburgerij-limmen.nl

Het team van de Burgerij wenst u gezellige feestdagen en in 2018
staan wij met dezelfde uitstraling maar met andere naam weer voor u klaar!

Zaterdag 6 januari bekendmaking van onze nieuwe naam
met optreden van

JAN KEIZER en ANNY SCHILDER!

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

Fijne Feestdagen!

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

•  VERKOOP OCCASIONS
•  VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
• LEASING
• REPARATIE
• ONDERHOUD
• APK
• AUTOSCHADE

Ons team wenst u fijne feestdagen
en een gezond 
en veilig 2018!

Wij wensen u gezellige feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2018
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‘BABY VAN DE 
MAAND’

L I M M E R  K R O O S T
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 Simon Schilder ‘Baby van de maand’ geworden! Extra geluk is dat er drie extra prijzen zijn gewonnen. 
Vanaf heden wint de baby van de maand naast de waardebon van 25 euro en een Powerbank beschikbaar gesteld 
door Studio Welgraven een waardebon voor een heerlijk ijsje voor pappa en mamma en evt. broertjes en zusjes bij 
Joey’s IJssalon en het boek ‘Fit en Energiek na een bevalling’ van ‘Mom in Balance’-trainer Petra Zomerdijk en een 
waardebon voor een unieke verjaardagstaart speciaal voor de baby van de maand gemaakt als uw baby van de maand 
1 jaar oud wordt!

Rijksweg 31A

IJssalon

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!

studiowelgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

Tel: 06-50217541
petra@mominbalance.nl

Petra
Zomerdijk

Jez Charlie van Stralen
– Geboren op 13 november 2017 –

Dochter van Ron en Pauline van Stralen

Joeri Nijman
– Geboren op 8 december 2017 –

Zoon van Thijs Nijman en Nathalie 
Hollenberg, broertje van Anouk

Simon Schilder
– Geboren op 5 december 2017–

Zoon van Cristian en Heidi Schilder 
en broertje van Thomas en Jasper

De rubriek 
L immer Kroost
is  powered by:

De winnaar kan op vertoon van deze 
krant en het geboortekaartje de prij-
zen in ontvangst nemen bij Studio 
Welgraven aan de Schipperslaan 9 
in Limmen (stuur wel even een mail 
naar redactie@lovkrant.nl om een 
afspraak te maken). Voor de volgen-
de edities kunt u een digitale foto van 
uw baby doorsturen naar redactie@
lovkrant.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de redactie, tel. 072-5055166. 
Alle baby’s worden geplaatst, maar 
slechts één van hen wordt - middels 
loting gekozen-, geplaatst als ’Baby 
van de Maand’.

Kits Oonlie biedt, naast dagopvang, 
ook opvang aan gedurende school-
tijden (peuterspeelzaaltijden). In 
Limmen biedt Kits Oonlie peuter-
speelzaalwerk op het kinderdagver-
blijf aan Middenweg 26a van 8.30 tot 
12.15 en 13.15 tot 15.30 uur. 

Spelenderwijs voorbereiden 
op de basisschool

Op de peuterspeelzaal kunnen de kin-
deren zich spelenderwijs ontwikkelen 
en zich al spelend voorbereiden op de 
overgang naar de basisschool. Tevens 
hebben ouders een keuze in de vorm 
van opvang en bij een wijziging in de 
thuissituatie en/of behoefte, hoeft 

Samen 
Eten 

in 
Limmen

In het nieuwe jaar wordt 
in Limmen weer een maal-

tijd georganiseerd. Wie 
aan wil schuiven voor 

wat gezelligheid kan op 
woensdag 

24 januari terecht in de 
protestantse kerk aan de 

Zuidkerkenlaan 25.

De deur staat open vanaf 
17.00 uur en om 17.30 uur 
begint de maaltijd. Bij de 
uitgang staat een mandje 

voor een vrijwillige bij-
drage.

Graag opgave i.v.m. de 
voorbereiding en het aan-

tal plaatsen: 
tel. 072-5052871 

of per e-mail 
margreetdenekamp@ 

outlook.com

er geen wijziging in opvanglocatie 
plaats te vinden. 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 ver-
goeding vanuit de gemeente. 
Wilt u meer informatie over deze 
vorm van opvang of een keer komen 
kijken op één van onze vestigingen? 
Neem gerust contact op met de cen-
trale administratie van Kits Oonlie 
op telefoonnummer 072-5323576, of 
door het sturen van een e-mail naar 
info@kits-oonlie.nl.

In het jaar 1957 verschenen ze voor 
het eerst op straat, de tamboers van 
Excelsior uit Limmen. De nieuwe groep 
muzikanten had hard gestudeerd om 
enkele marsen te kunnen vertolken. 
Nu 60 jaar later is deze vereniging 
nog springlevend en timmeren zij nog 
steeds aan de weg!

De muzikale bezetting is in de loop 
der jaren erg veranderd. In het begin 
bestond het instrumentarium uitslui-
tend uit kleine/ snare trom drum. In 
de loop van de daarop volgende jaren 
werd dat aangevuld met overslag- en 
tenortrom.  Nu 60 jaar later is de snare 
drum nog steeds aanwezig maar is 
de inbreng daarvan sterk veranderd.  
Door de ommezwaai die gemaakt is 
om over te gaan naar een melodische 
slagwerkgroep is het instrumenta-
rium erg uitgebreid.

De groep heeft tegenwoordig een 
vrachtauto nodig om voor een optre-
den alle instrumenten te kunnen 
vervoeren. De manier van optreden 
is hierdoor ook sterk veranderd. Het 
marcherende gedeelte, zeg maar de 
straatoptredens, is door de omzet-
ting naar het uitgebreide melodische 
instrumentarium niet meer mogelijk. 
In deze bezetting wordt de muziek in 
een stilstaande vaste setting gespeeld. 

Noteer 24 maart 2018 in uw agenda...

60 Jaar slagwerk 
in Limmen

De straatoptredens worden nog spora-
disch gedaan, maar zoals bijvoorbeeld 
bij de afgelopen Sinterklaasintocht is 
de slagwerkgroep samen met de har-
monie ook nog zeker van de partij. 

Zoals bij de voorgaande edities 
gebruikelijk was,  zal er ook bij dit 
lustrum op muzikale wijze worden 
stilgestaan bij het 60 jarige bestaan 
van deze mooie vereniging.  Op zater-
dag 24 maart 2018 zal in sporthal De 
Enterij in Limmen een groots evene-
ment georganiseerd worden waarbij 
de jubilerende vereniging uiteraard de 
hoofdact vormt. Naast de slagwerk-
groep zal ook onder meer de harmonie 
Excelsior en het mannenkoor Heeren17 
uit Akersloot acte de présence geven.  
Het voorlopige programma ziet er 
veel belovend uit, en heeft als thema 
Film en Top2000 muziek. Nummers 
van internationaal bekende artiesten 
en films zullen ten gehore worden 
gebracht. Met andere woorden een 
aanrader voor iedere muziek liefheb-
ber!  Na afloop van het programma is 
er natuurlijk volop gelegenheid om 
onder het genot van (live) muziek en 
een drankje met elkaar na te praten.
Dus noteer 24 maart 2018 alvast in uw 
agenda en blokkeer deze dag voor een 
muzikaal avondje uit in sporthal De 
Enterij Limmen. Tot dan!!

Kerstavond: Zaterdag 24 december
16.00 uur Kerstverhaal voor de kleuters met liederen
17.30 uur 1ste Kerst gezinsviering met Kinderkoor
 Woord- en Communieviering met KERST-MUSICAL
19.15 uur 2de Kerst gezinsviering met Kinderkoor
 Woord- en Communieviering met KERST-MUSICAL
21.30 uur Plechtige Kerstviering met Neva Ensemble
23.30 uur Feestelijke Kerstviering met Liturgisch koor
   
Eerste Kerstdag: 25 december  
10.30 uur Eerste Kerstdagviering met Gemengd koor
   
Tweede Kerstdag: 26 december 
10.30 uur Woord- en Communieviering met Harmonie “Excelsior”
   
Op Tweede Kerstdag van 
14.00 uur tot 16.00 uur staan 
de kerkdeuren open en vanaf 
15.00 uur zal de Familie 
Valkering de kerstsfeer in 
de kerk naar nog Hemelser 
hoogte tillen door zang en 
gitaarspel.

Oudejaarsavond: Zaterdag 31 december 
19.00 uur  Gebedsviering voor iedereen in Limmen
 m.m.v. het Liturgisch koor
 
Nieuwjaarsdag: 1 januari 2017
10.30 uur  Nieuwjaarsviering m.m.v. het Gemengd koor

KERSTVIERINGEN
IN DE CORNELIUSKERK
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Een adviseur 
op de hoek, 
die uw taal 
spreekt...
Kom gerust eens langs 
voor een vrijblijvende 
verzekeringscheck! 
Denise Winter uw 
verzekeringsadviseur van 
Limmen en omgeving.

Gerard Tool & Mark Boetje 
Financieel Advies  

De Drie Linden 1, 
1906 EM Limmen
072 743 3743
denise@gtmbfa.nl

Wij wensen iedereen

fijne feestdagen!

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

studiowelgraven.nlFijne Feestdagen!

Clemens

Jan

Jan Jaap

Peter

Ruud

Stef

Clemens

Jan

Jan Jaap

Peter

RalphRalph
RichardRichard

Ruud

Stef

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

P. Zonneveld B.V. (team)

Uw auto, onze schade.Uw auto, onze schade.

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

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

 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Wij sluiten
het jaar af...
Over 3 maanden!

L I M M E N

S A L O N

‘t Kieftenland 112 - 1906 WH Limmen - tel. 06 2333 9993
sannessalonlimmen@hotmail.com

OP GOEDE VOET 
2018 TEGEMOET...

... wenst 
iedereen 
fijne 
feestdagen!

• PEDICURE • GELLAK • WIMPERS/WENKBRAUWEN 
VERVEN • HARSEN VAN LICHAAMSDELEN

06-49704045
muziekwerkplaatslimmen.nl, info@muziekwerkplaatslimmen.nl

M a LLp
mek miStaz I ekw ru e n

klassieke, jazz-en popmuziek
beginners, gevorderden,

De muziekschool voor alle leeftijden,  

Ik wens u fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar..!

06 288 655 09  Kerkweg 42 Limmen

Wij wensen u Fijne Feestdagen
en een goed, gezond en veilig 2018!

Rijksweg 154a - 1906 BL  Limmen - Tel. (072) 505 75 15
info@kleverlaan.nl - www.kleverlaan.nl
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‘ Zweven en grenzeloos gelukkig zijn 
met een knipoog vol humor, 
houdt hij ons voor eeuwig in de gaten. 
Alleen de wolken mogen huilen.’ 
Nella  van Os

Afgelopen week ontvingen wij het droevige bericht dat Jan van Os 
maandag 4 december geheel onverwachts is overleden...
Limmen verliest in Jan een markante dorpsbewoner die in zijn 
leven met meer dan 10.000 zweefvluchten vele avonturen heeft 
beleefd. Ter nagedachtenis zullen wij de door hem geschreven 
avonturen blijven publiceren in de LOVkrant. Deze keer:

Verklarende woordenlijst:
•  Vliegeren = bij het vliegeren wordt de kabel niet losgetrokken,maar 

het toestel blijft gekoppeld en de lier viert langzaam stukje bij 
beetje de kabel.

• Verstoorders = remkleppen in de vleugel.
• De Rhön = de tweezitter.
• Op zijn tip = kwam langzaam tot stilstand
• Koolhoven = een Koolhoven FK 46, een éénmotorige kist.

‘De buurvrouw’
Er zijn mensen die iets tegen Den Helder hebben; het zou er altijd waai-
en en de inwoners werken allemaal bij de marine. Ik heb er twaalf jaar 
met veel genoegen gewoond en het lidmaatschap van de Zweefclub Den 
Helder gaf een extra dimensie aan die periode.
Die straffe constante wind bracht je vaak boven de 500 meter aan de 
lier; er werd soms ‘gevliegerd’ tot wel 800 meter.
Nu had ik een deftige buurvrouw, mevrouw de weduwe Belderok-Groot, 
die behalve deftig, zeer bescheiden was. Toen ik haar tijdens het ken-
nismaken vroeg hoeveel kinderen ze had, zei ze: “Drie jongens; twee zijn 
er in de zaak van mijn man zaliger gekomen, de derde kon niet goed 
mee en is bij de marine. Hij heeft een paar streepjes en daar is hij best 
trots op.”
Op een avond, enkele weken na de kennismaking stopte een grote zwar-
te auto met ‘n vlaggetje op het spatbord. Het bleek een Commandeur van 
de Koninklijke Marine te zijn, die bij moeder op bezoek kwam.

Welnu, deze mevrouw vroeg mij, of ze een keer mee mocht met een 
zweeftoestel. Ze moet in het begin van de jaren zestig al tegen de tach-
tig zijn geweest en had moeite om vóór in de Rhön plaats te nemen. Ik 
heb haar er toen ingetild.
De lierstart vond ze maar niks, maar na het ontkoppelen vroeg ze of zij 
de knuppel even mocht vasthouden. Feilloos en zonder slippen stuurde 
ze de PH-236 door de Nieuwediepse lucht. “Met hoeveel knopen landt 
deze kist?” vroeg ze. Ik moest even rekenen en zei “Houdt u hem maar op 
ongeveer 50 knopen. De snelheidsmeter is echter in km/uur hoor! Vlieg 
hem maar rond de 80.” Voor alle zekerheid hield ik de verstoorders half 
open. Het afvangen was iets te ver doorgetrokken, maar de Rhön gaf 
geen krimp en rolde langzaam op z’n tip. Met stomheid geslagen bleef ik 
achter buurvrouw zitten en kon pas na een poosje uitbrengen “U kunt 
vliegen!” “Dat zou ik denken; we hadden vóór de oorlog een Koolhoven. 
Daar heb ik zeker 400 uur op.” “U zou lid moeten worden van onze ver-
eniging, na 20 starts bent u solo!” “Nou liever niet, ik wens niet aldoor 
te worden opgetild door vreemde mannen om in de kist te komen!”
Ik mis haar.

Stichting Oud Limmen

Wie-o-Wie?
Wij zijn heel nieuwsgierig naar de personen op de foto van deze scouting groep. 
De Donateuravond van de Stichting Oud Limmen in 2018 staat in het teken 
van de Scouting i.v.m. het 70-jarige jubileum. Wij denken dat deze foto ook 
ongeveer 70 jaar oud is. We weten wel zeker dat Siem van der Peet erop staat. 
Weet u de andere personen bij naam? Wij weten het niet!

Reacties graag naar: oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig langs op maan-
dagochtend van 10.00-12.00 uur, of maandagavond van 19.00-21.00 uur.
Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar.

Op de klassenfoto van de Sinterklaas editie hebben we veel reacties ontvan-
gen. Alle namen zijn inmiddels bekend.

IN MEMORIAM

Hypotheekrente
In 2017 daalt het maximale belasting-
tarief waartegen hypotheekrente kan 
worden afgetrokken met 0,5%. Voor 
2018 betekent dit dat het maximale 
belastingtarief waartegen hypotheek-
rente kan worden afgetrokken, daalt 
van 50% naar 49,5%.

Loan-to-Value daalt naar 100% in 
2018
De Loan-to-Value daalt per 1 januari 
2018 van 101% naar 100%. De Loan-
to-Value is de verhouding tussen de 
hoogte van de lening en de markt-
waarde van de woning. Kopers kun-
nen in 2018 een hypotheek afsluiten 
tot maximaal 100% van de waarde van 
hun woning.

Voor de financiering van energiebe-
sparende maatregelen voor de eigen 
woning kan extra worden geleend tot 
106% van de waarde van de woning. 
Deze uitzonderingen zijn bedoeld om 

investeringen in energiebesparende 
maatregelen of een energiezuinige 
woning te stimuleren.

NHG-grens naar € 265.000 in 2018
Vanaf 1 januari 2018 stijgt de NHG-
kostengrens voor woningen zonder 
energiebesparende voorzieningen van 
€ 245.000 naar € 265.000. Dit is ruim 8 
procent meer vergeleken met 2017 en 
is het resultaat van de verhoging van 
de gemiddelde woningprijs.

Aangezien in 2018 de LTV wordt ver-
laagd naar 100%, wordt de NHG-
kostengrens voor woningen zonder 
energiebesparende voorzieningen 
maximaal € 265.000. Voor woningen 
waarbij geïnvesteerd wordt in ener-
giebesparende voorzieningen, stijgt 
de NHG-kostengrens naar maximaal € 
280.900 (€ 265.000,- x 106%).

Onder energiebesparende voorzieningen 
wordt verstaan: een HR ketel, spouw-

Wetswijzigingen woningmarkt in 2018
muur-, dak-, leiding- vloerisolatie, HR++ 
beglazing, energiezuinige kozijnen en/
of deuren en daarmee gelijk te stellen 
constructieonderdelen, energiezuinige 
ventilatie inclusief hoog rendement 
ventilatoren, een warmtepomp, warm-
teterugwinning, een zonneboiler, zon-
necellen of een combinatie hiervan.

Bent u naar aanleiding hiervan 
nieuwsgierig geworden naar meer 
ontwikkelingen in de woningmarkt of 
wilt u op de hoogte gehouden worden 
van het meest recente woningaanbod 
of nieuwbouwplannen in Limmen ? 
Maak dan een afspraak met één van 
onze makelaars op ons kantoor aan de 
Drie Linden. 

Rietveld Makelaars: ook in 2018 zijn wij 
betrokken in de Limmer woningmarkt 
en regio, deskundig op het gebied 
van bestaande- en nieuwbouw en uw 
betrouwbare partner op het gebied 
van onroerend goed. 

Tijdens de vastentijd van 2016 is door 
de kerken in Limmen, Heiloo, Akersloot 
en de Egmonden actie gevoerd voor 
een schooltuin op Onderwijscomplex 
Zoodo in Ouahigouya, Burkina Faso. 
Op het moment dat men wilde begin-
nen met de aanleg van de tuin, bleek 
de bron op het onderwijscomplex te 
zijn uitgeput. En zonder water begin 
je weinig met een tuin…
Onderwijscomplex Zoodo is een pro-
ject van Stichting WOL uit Limmen. 
Ruim 700 leerlingen krijgen les op de 
basisschool, het lyceum of een van de 
vier beroepsopleidingen. In 2006 is 
de eerste steen gelegd en sindsdien 
hebben vele donateurs uit Limmen 

en omgeving bijgedragen aan de rea-
lisatie van het onderwijscomplex. In 
2016 was dit voor de schooltuin. Maar 
voordat we met de aanleg van de tuin 
konden beginnen, moesten we dus 
eerst een nieuwe bron boren. Dat is 
in 2017 gelukt en nu is men enthou-
siast begonnen. Een grote hoek van 
het schoolterrein is afgerasterd en 
alleen toegankelijk via een poort. Er 
is tuingereedschap, mest en zaaigoed 
gekocht. Er is een watervat geplaatst 
en er wordt een irrigatiesysteem 
aangelegd. Onder leiding van een 
landbouwkundig instructeur zijn de 
leerlingen en leraren begonnen om de 
grond te ontginnen.

Het doel van de tuin is tweeledig. Een 
deel wordt een botanische tuin ten 
behoeve van de biologie lessen. Het 
grootste deel wordt een moestuin 
waarin de leerlingen zelf groente en 
fruit kweken. Dit is bestemd voor de 
schoolkantine op het complex. Zo 
worden de schoolmaaltijden verrijkt 
met verse groenten en fruit.

Jambokoor
Zaterdagavond 20 januari vindt er 
een grote happening plaats in de 
Corneliuskerk. Dat weekend is de col-
lecte voor de WOL en de onderwijspro-
jecten in Burkina Faso. Pastor Johan 
Olling heeft voor deze viering het 
Jambokoor uit West Friesland uitge-
nodigd. Dit koor zingt allemaal swin-
gende Afrikaanse liederen. Dat belooft 
een vrolijk gebeuren te worden!

In 2018 is het dertig jaar geleden is dat 
de eerste contacten met Burkina Faso 
zijn gelegd. Daarom kunt u na afloop 
van de viering nog even blijven voor 
koffie of thee en kunt u kijken naar 
een presentatie over de projecten van 
30 jaar WOL in Burkina Faso.
Plaats: Corneliuskerk, Dusseldorper-
weg 74, Limmen. Aanvang viering met 
Jambokoor is om 19.00 uur. De pre-
sentatie van WOL begint om ongeveer 
20.00 uur. U bent van harte welkom!

Meer informatie: 
www.stichtingwol.com 

Schooltuin eindelijk aangelegd!

Dit jaar organiseert Limmen Cultuur 
voor de vierenveertigste keer de expo-
sitie Artistiek & Creatief. Dé expositie 
van de regio. Wij zijn op zoek naar 
exposanten die het leuk vinden om 
hun werk, misschien wel voor de eer-
ste keer, te laten zien aan de bezoe-
kers die elk jaar in grote getale komen 
kijken om de kunstwerken met eigen 
ogen te aanschouwen.

Dit jaar staat de expositie gepland 
voor 10 en 11 maart 2018 in Cultureel 
Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 
64 te Limmen. De expositie is op 
beide dagen te bezichtigen van 11:00 
tot 17:00 uur en de toegang voor het 
publiek is gratis.

Voor degene die creatief is en het leuk 
vindt om zijn of haar werk te laten 
zien, is dit een uitgelezen mogelijk-
heid. Het aanmeldingsformulier is 
vanaf 28 december 2017 te down-
loaden via www.limmencultuur.nl. 

Exposanten gezocht voor Limmen 
Artistiek en Creatief 2018

Informatie via e-mail limmencul-
tuur@hotmail.com (voorkeur) of per 
telefoon 06-43877711.

Wij zien uw aanmelding vóór 20 janu-
ari 2018 graag tegemoet.
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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!

Bij GP Groot kijken we vooruit. Al honderd jaar.  
We investeren in de toekomst, zijn innovatief en 
grijpen kansen waar we ze zien. Zo groeiden we van 
een klein familiebedrijf van een vader en 4 zonen, 
tot een bedrijvenfamilie met ruim 750 medewer-
kers. De normen en waarden bleven, de organisatie 
en de omgeving veranderden. Met onze focus ‘van 
afval naar grondstoffen en energie’ gaan we de 
toekomst met vertrouwen tegemoet.

Terugkijken
 op 100 jaar
 vooruitdenken

gpgroot.nl/100jaar1 9 1 7  /  2 0 1 7

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

Maarten Min

Het Palet 8
1906 CJ  Limmen

Tel. (072) 505 30 72
Mobiel 06 53 23 23 47

m.min@quicknet.nl

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09

Snel en betaalbaar je rijbewijs?

DICXRIJSCHOOL.NL
iTheorie-cursus Gratis • Gebruik motorkleding Gratis

Bel nu 06-506 484 99

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

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

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

BERGWEIDE HOOI 
500 gram NU € 1,75

RAAMVOEDERSYSTEEM 
 VERSCHILLENDE MODELLEN v.a. € 5,95

KATTENHANGMAT MET VULLING 
van € 26,75  NU € 14,50

1 

  
 

Uitvaartverzorging Formanoij 
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart 

 

 Uitvaart vanaf € 1.475,- 
 Ongeacht waar u verzekerd of lid bent 
 Thuisopbaring of afscheidscentrum 
 Vrijblijvende voorbespreking 
 Uitvaartdeposito 3% 
 

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN   
Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen 

 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR  

www.uvdf.nl | 06 115 36 587 

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Kerst 2017 wij zijn uw adres voor;
 • W.n.stollen  groot/klein
 • Diverse tulbanden (ook halve)
 • Duivenkaters
 • En diverse soorten groot en kleinbrood
 • Kerstkransjes groot/klein
 • Schuimkransjes
 • R.b.kransen of staaf opgemaakt
 • Diverse soorten gebak en petit fours 
Ook oud op nieuw viert u met uw bakker;
 •  De lekkerste oliebollen van Limmen, 

met of zonder 
 • Appelbeignets
 • Mini beignets
 • Appelbollen
 

Dinsdag 2 januari zijn wij de hele dag gesloten.

Het hele team van Bakkerij Bakker wenst u een Prettige Kerst en een gezond 2018!!

Zondag 24 december 

zijn wij van 10.00 

tot 11.00 uur geopend 

voor bestelde 

taarten & gebak.

Zondag 31 december 

staan wij met de kraam 

op de Vuurbaak 

van 10.00 tot 15.00 uur.
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De Limmer Plankeniers, onze eigen 
lokale amateur toneelvereniging, 
heeft de sterren weer van de hemel 
gespeeld in het bovengenoemde 
blijspel. Een heerlijk snelle, luchtige 
toneelvoorstelling in ‘De Burgerij’, 
Limmens ‘theater’. De sfeer is gezel-
lig, zo een van ‘Ons kent ons’. Het 
stuk is in première gegaan bij de gas-
ten van De Zonnebloem en daarna 
viermaal opgevoerd, voor steeds een 
totaal uitverkocht huis.

Zoals de titel al verklapt het speelt 
zich af in een hotel. Bij binnenkomst 
in De Burgerij worden de gasten 
welkom geheten door twee heuse 
Piccolo’s, die van de gasten de jas-
sen aannemen. Deze bell boys nemen 
echter de gasten snel in het ootje 
want zij laten quasi iets op de grond 
vallen, variërend van een verpakking 
condooms tot een sexspeeltje en 
attenderen vervolgens de gasten dat 
zij iets verliezen. Hilariteit alom, het 
wekt echter de gedachte op dat er 
iets erotisch is in het hotel…, ook al 
omdat de piccolo’s later opkomen met 

een paar handboeien en tot één van 
de aanwezigen gezegd wordt: “U heeft 
uw handboeien verloren, maar het is 
hier beslist GEEN sexhotel”! De bell 
boys waren Ronald Baars en Dennis 
Beentjes, mooi in een rood pak gesto-
ken, echte piccolo’s dus.

Bianca van Berkel heet de aanwezigen 
welkom en vertelt kort wat ons staat 
te wachten, alles speelt zich in één 
decor af, gemaakt door Otto en Tiny 
Bruschke, alsmede Arie Zoon. Het is de 
entree lobby van het hotel, met trap-
opgang naar de kamers, een ingang 
naar de keuken en een werkkast met 
een bord Privé.
De eigenaren van het hotel Simon en 
Emma Bovendijk, gespeeld door Pieter 
Mors en Tineke Groot hebben hun 
hotel te koop staan, zij naderen de 
pensioengerechtigde leeftijd en wil-
len het rustiger aan doen. Het hotel is 
sjofeltjes en heeft al jaren geen echte 
facelift meer gehad. Dat geldt ook 
voor de medewerkers, het vuur is er 
echt uit na zoveel jaren. Simon speelt 
de uitgebluste hotelier, er zit geen 

De complete cast vande Toneelvereniging De Plankeniers.

Toneelstuk ‘Hotel te koop’ 
groot succes!

gang meer in. Zijn vrouw Emma leest 
de roddelbladen en heeft geen oog en 
tijd voor arriverende gasten. Zij heeft 
een mooi oostnederlands accent, dat 
lekker lijzig overkomt. Het echtpaar 
speelt uitstekend de hoofdrollen. Piet/
Pedro is de totaal “versleten” portier, 
met afgezakte broek en constant kla-
gend over te zware koffers, te lange 
en te hoge trappen en soms rolt hij, 
gespeeld door Otto Bruschke, letter-
lijk met de koffers de trap weer af. De 
huishoudelijke hulp Grietje, perfect 
gespeel door Monique Groot.  Dan is 
er nog de tuinman Frits, uitstekend 
spel van Frank Donker, bijgenaamd 
Mr. Kerstpakket, die hilarisch steeds 
maar herhaald of er dit jaar nog kerst-
pakketten komen. Hij sloft met zijn 
grasmachine in de hand dwars door 
het hotel om van de voorzijde naar de 
achterkant te gaan maaien. Dan is er 
nog de kokkin Alie, mooi neergezet 
door een vaste speelster: Mary Winder. 
Zij kan heel goed kip, kip en nog eens 
kip bereiden, ware het niet dat zij alles 
laat aanbranden en er eigenlijk niets 
van bakt. Ten tonele verschijnt meneer 
Chateau. Hij komt logeren om het 
hotel jaarlijks te beoordelen voor de 
sterren classificatie. Hij ziet de toe-
komst van het hotel héééél….. duister 
in. Er deugt eigenlijk niets. John Groot 
speelt deze mooie rol, spreekt buiten-
gewoon goed ABN en is een echte heer. 
Er arriveren gasten in het hotel! De 
toekomstige koper dient zich aan, ver-
gezeld van zijn secretaresse, met wie 
hij een buitenechtelijke verhouding 
heeft. Het “toeval” wil, maar dat is 
juist het leuke en voorspelbare in deze 
situatie, dat ook de echtgenote van de 
koper en haar vriendin arriveren…. De 
meest doldwaze situaties doen zich 
voor. De aanstaande koper, gespeeld 
door Bart Winder, zijn naam is Hans 

Groothof, een parmantig en gewiekst 
zakenman, wil het hotel kopen maar 
het zeker niet als zodanig voortzet-
ten, integendeel hij wil het slopen en 
er een kerncentrale voor terugplaat-
sen. Inmiddels hebben we “de boze 
buurman Geert”, subliem spel van 
Ronny Koevoets, al zien opdraven, tel-
kens om een schadevergoeding van 
de hotelier te eisen, dit wordt altijd in 
natura uitbetaald: in drank. Dat maakt 
hem weer rustig, maar gelijktijdig zeer 
spraakzaam. Laura Groothof, de wet-
tige echtgenote van de koper wordt 
gespeeld door Petra Castricum, goed 
spel, mooie rol, maar zij komt er toch 
achter dat haar man vreemdgaat. Hij 
komt op een bepaald moment “uit de 
kast”, waardoor gedacht wordt dat hij 
wellicht homoseksueel is… De secre-
taresse Lola, in de persoon van Nina 
Zoon speelt alles perfect mee. Zij staat 
achter haar “baas”, de toekomstige 
koper. De beide vriendinnen, hebben 
de vaart erin met hun spel. Een genot 
om te zien en te horen. De rol van Nel, 
is voor rekening van Mariëtte Hoeben, 
die er echt alles uithaalt wat mogelijk 
is. In het derde en laatste bedrijf komt 
meneer Chateau met de sublieme 
gedachte om het hotel te reorganise-
ren. Er wordt zelfs een weddenschap 
afgesloten tussen de hoteleigenaars 
en de aanstaande koper. Het personeel 
wisselt van rol en taak en alles gaat 

ogenschijnlijk op rolletjes, de eige-
naresse Emma valt bijna flauw van 
inspanningen, zij had al jaren geen 
steek werk meer verricht in het hotel. 
Haar hobby was immers Privé en Story! 
Eind goed al goed, alles komt op zijn 
pootjes terecht, het hotel blijft zoals 
het is….. De rolverdeling was mooi, 
Frank Donker, de tuinman Frits, bleef 
persisteren in zijn Kerstpakketten. Hij 
zette een buitengewoon mooie rol 
neer als sullige, slome en uitgebluste 
tuinman! Complimenten, maar dat 
geldt uiteraard ook voor alle anderen!

Als altijd was de regie in handen van 
Stina Hof. Nieuw was de rol van Marit 
Venneker als souffleur, niets gehoord 
op de achtergrond, dus iedereen 
was zeker sterk in zijn/haar tek-
sten. Marjoka Groot zorgde voor de 
grime en Margret Castricum tekende 
voor de mooie kapsels, pruiken etc. 
Kortom een avond pretentieloos ver-
tier, kijken, luisteren en genieten! 
Groot applaus en bloemen waren de 
dank van de volle zaal en na afloop 
sublimeerde de boze buurman in zijn 
rol als spreker bij de trekking van de 
fraaie loterij. Een standup comedian 
pur sang: Ronny Koevoets! 

Saillant detail: als meneer Chateau in 
de hotellobby een krant leest is dat 
onze eigen LOV KRANT!!

Dorien Veldt wordt lijsttrekker 
van het CDA. De leden van de 
partij hebben haar op 2 decem-
ber unaniem gekozen tijdens een 
algemene ledenvergadering in 
Limmen.

Veldt woont in Akersloot alwaar 
zij samen met haar man een bio-
logisch tuinbouwbedrijf runt. 
Eerder was zij werkzaam in de 
zorg.  Zo werkte zij in verzor-
gingshuizen en in verpleeghui-
zen met demente bejaarden. Bij 
de verkiezingen in 2014 stond Veldt op de vierde plek en wist toen net geen 
zetel te bemachtigen. Als carrousellid maakte ze echter wel haar entree 
in de lokale politiek. Toen Wim Swart in 2016 doorschoof naar het college 
kwam ze alsnog in de raad. In de fractie van het CDA is haar specialisatie het 
Sociaal Domein. “Ik vind het erg belangrijk dat iedereen die zorg, hulp en/of 
ondersteuning nodig heeft, dit ook krijgt”, is hierbij haar inzet.

Tijdens de CDA vergadering noemde Veldt naast duurzaamheid en passen-
de huisvesting voor jong en oud en een ieder die hier tussenin genoemd 
kan worden, ook het behoud van voorzieningen in alle kernen, de agrariërs 
in het buitengebied, natuurbeheer en toerisme als belangrijke aandachts-
gebieden voor de komende verkiezingen.

Als tweede op de kandidatenlijst werd een oude bekende gekozen: Elize 
Bon. Zij was eerder raadslid voor het CDA in de periode 2010-2014. Derde op 
de lijst is een nieuw gezicht, Martijn van Leeuwen. Hij is sinds een kleine 
2 jaar weer teruggekeerd naar Castricum, het dorp waar zowel hijzelf als 
zijn vrouw is opgegroeid. Fer Wilms, die al vele jaren actief meedraait in de 
gemeenteraad,  neemt de vierde plaats in. Verder nemen nieuweling Joost 
Cornelis, die in de gemeente Castricum voorzitter is van de KBO ouderen-
bond, en wethouder Wim Swart  ook een prominente plaats in op de kan-
didatenlijst van het CDA.

Dorien Veldt 
lijsttrekker CDA

Een muur om Bethlehem
In een klein dorpje in Engeland heeft 
de pastor met Kerst rond zijn kerk 
een kopie gebouwd van de veilig-
heidsmuur, die de Israëlische regering 
heeft opgetrokken rond Bethlehem. 
Een muur groter en hoger dan de 
Berlijnse muur. Toen wij een paar 
jaar geleden vanuit Limmen ook naar 
Bethlehem gingen, schrokken we van 
deze muur. We moesten de bus uit en 
werden gecontroleerd zoals dat op 
Schiphol gebeurt en mochten daar 
ook geen foto’s maken. Meer nog dan 
wij - als toeristen - had ik medelij-
den met de Palestijnen die dagelijks 
van hun huis naar hun werk (en weer 
terug) die muur moeten passeren. ‘Die 
muur bedreigt letterlijk het voortbe-
staan van Bethlehem’, zo sprak die 
pastor uit Engeland. En met foto’s 
op zijn namaak-muur vestigde hij de 
aandacht op de onmogelijke leefsi-
tuatie van de bevolking. ‘Die muur 
heeft invloed op alle aspecten van 
hun leven’, zo vertelde hij: ‘vrienden 
en familieleden worden van elkaar 
gescheiden, het wordt steeds moeilij-
ker om in je levensonderhoud te voor-

zien, en toegang tot medische verzor-
ging is uiterst beperkt. En dat allemaal 
in Bethlehem, waarover we zingen in 
onze kerstliederen.’

Muren in Korea, Mexico en Belfast
De situatie van Bethlehem laat zien 
dat het letterlijk moeilijk geworden 
is om toegang te krijgen tot de plek 
waar Jezus geboren werd. Maar een 
muur is tegelijkertijd ook een symbool 
van onze tijd. Muren kom je tegen in 
de Westelijke Sahara, waar Marokko 
de Sahrawi bevolking op afstand wil 
houden. Zo ook een muur in Slowakije 
tegen de Roma bevolking. En de actu-
ele bekende muren op de grens tus-
sen Noord en Zuid Korea en Mexico en 
Noord Amerika. Maar wist u dat er ook 
nog steeds muren zijn in Belfast om 
katholiek en protestant van elkaar te 
scheiden. Allemaal plekken waar let-
terlijk mensen en volken van elkaar 
gescheiden worden door muren.

Het werkelijke Bethlehem ligt in ons 
hart
Kom, laten we naar Bethlehem gaan, 
niet naar het Bethlehem dat 20 km 

Muren afbreken met Kerst...
ten zuiden van Jeruzalem ligt. Het 
Bethlehem dat ik bedoel ligt overal 
waar mensen zijn die zichtbaar maken 
hoe God mensen nabij wil zijn. In die 
mens naast je die voor jou zorgt. In de 
helpende hand aan het bed van een 
zieke. In de vrijwilligers binnen een 
vereniging die zorgen dat er koffie is 
en je thuis laten voelen. In de mensen 
die zich actief inzetten voor anderen, 
door met de collectebus voor een goed 
doel rond te gaan. Mensen wereldwijd 
die zich belangeloos inzetten en uit-
gezonden worden in het kader van het 
Rode Kruis en de zusterorganisatie 
Rode Halve Maan, of bij Artsen Zonder 
Grenzen. Het werkelijke Bethlehem 
ligt in ons hart, wanneer wij Gods 
goedheid en menslievendheid in ons 
hart opnemen en bereid zijn om in 
onze tijd zijn liefde voor alle arme 
en zoekende mensen zichtbaar te 
maken. Is dat niet de Kerstboodschap 
waar het om gaat? Muren afbreken en 
‘omzien naar de ander’.

pastor Johan Olling
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FROODS: maa & don BRUGEMANN: don & vrij t.o. Appie. Tot ziens!

Mail je kerstbestelling vóór 19 december naar 

info@froods.nl en ik zorg dat alles vers en 

compleet op donderdag/vrijdag bij je thuis 

wordt afgeleverd!  Fijne feestdagen!

           Rutger

FROODS 
AAN DE DEUR! LEKKER VOOR 

DE KERST!

Wij wensen iedereen 
fruitige feestdagen 
en een cheesy 2018!

&

FROODS: maa & don BRUGEMANN: don & vrij t.o. Appie. Tot ziens!

ZONDAG 24 DECEMBER

Witte Kerst
70-80-90 en 00’s muziek

Naalt en Plaad, Sweat le Freak
Phatos en The Grinch

Vanaf 21.00 uur

EERSTE&TWEEDE KERSTDAG GESLOTEN

DONDERDAG 11 JANUARI 

POPQUIZ
20.30-23.00 uur

VRIJDAG 19 JANUARI

Draai om je oren!!!
DJ’s Jeff & Mitch
Vanaf 21.00 uur

ZATERDAG 27 JANUARI

Keeztoernooi
20.30-00.00 uur

Inschrijven via 
caroline@lantaarnlimmen.nl

Wij wensen u Gezellige Kerstdagen 
en een Feestelijk 2018 toe!

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

www.appelenbeers.nl

appel
beers.appel
beers.appel
beers.appelappel

De Drie Linden 4,
1906 EM  Limmen
Tel.: 072 505 48 78

info@appelenbeers.nl

... Zorgeloos op reis
met een betaalbare
reisverzekering!

Fijne Feestdagen!

AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

 2007 - 10 JAAR - 2017

HEEFT U BOUW- OF VERBOUWPLANNEN? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!
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Als bij de notaris op 2 januari 2018 
alle documenten zijn getekend en 
de financiële zijde ook is afgewik-
keld, dan mag Caroline Glorie (47) 
zich definitief eigenaar noemen van 
“De Lantaarn”. Samen met haar man 
Rob Glorie (49), die een ZZP-bedrijf 
in timmerwerken heeft, hebben zij 
grote plannen met het gebouw. Er 
gaat een complete metamorfose 
plaatsvinden!

Caroline huurt nu het bedrijf al vijf 
jaar van de vorige uitbater. Er ver-
andert veel zegt Caroline binnen de 
Nederlandse bar- en café wereld. Er 
sluiten meer horecabedrijven dan erbij 
komen, de bruine kroeg verdwijnt op 

langere termijn. Je moet steeds nieu-
we initiatieven ontplooien en andere 
formules ontwikkelen om het hoofd 
boven water te houden.

De jeugd heeft een zich steeds wijzi-
gend uitgaanspatroon, drinkt elders 
eerst in en komt dan pas naar het 
café. Er is een groep die net buiten 
de boot valt vanwege NIX18, oftewel 
onder de 18 jaar geen toegang tot het 
café of alcoholgebruik. Dat neemt niet 
weg dat Caroline en Rob durf hebben 
om dit grote “avontuur” aan te gaan. 
Echter er is gerekend, een business-
plan ontwikkeld, gesproken met de 
bank en uiteraard zijn er vele teke-
ningen gemaakt omtrent een nieuwe 

herindeling. De plannen kun je gerust 
groots noemen.

Achterzaal
De achterzaal (in april 2018) gaat com-
pleet op de schop, het dak gaat er af, 
er is nog asbest aanwezig, een heel 
gebruikelijk bouwmateriaal toen de 
zaal, meer dan 50 jaar geleden, werd 
geconstrueerd. Natuurlijk extra iso-
latie met een tweeledig doel: geluid 
en energie. De bar in de zaal blijft 
gehandhaafd, die is nog in perfecte 
staat. De toiletgroepen tussen zaal 
en café verdwijnen en worden geheel 
verplaatst naar de zuidzijde van het 
gebouw (Vislaantje). De rokersruimte 
verdwijnt. In het gehele bedrijf wordt 

alle elektra gesloopt en vervangen met 
de modernste bedrading, lichtstraten, 
energiezuinige apparatuur en licht-
bronnen. Gelijktijdig een geheel nieu-
we geluidsvoorziening met moderne 
hulpmiddelen als b.v. LED of wellicht 
OLED schermen. Er komt een tussen-
wand, die zodanig geluidwerend is dat 
je kunt vergaderen en tegelijkertijd 
een andere activiteit organiseren.

Keuken
De keuken wordt niet vergroot (janu-
ari 2018) en blijft op dezelfde plek, 
echter alle apparatuur wordt vervan-
gen opdat er gekookt kan worden 
door Caroline, zodat het een heus 
eetcafé kan worden, waarbij je meer 
kunt verwachten dan kant en klare 
snacks. Kortom een heus restaurant. 
De keuken gaat Caroline samendoen 
met Inge Commandeur, geen onbe-
kende in Limmen, zij bakt de heerlijk-
ste taarten van Noord-Holland, maar 
heeft veel andere keukenkwaliteiten. 
De totale oppervlakte van het bedrijf 
bedraagt plm. 200 m2. Er zal zeker 
naar gestreefd worden om de “oude 
sfeer” te behouden, maar alles wel 
met een compleet nieuwe en moder-
ne uitstraling. De gastvrijheid en vak-
kennis van Caroline staan uiteraard 
voorop. Zij voelt zich in de horeca 
als een vis in het water.  Rob tekent 
voor de gehele verbouwing, maar met 
gebruikmaking van veel expertise die 
in ons dorp aanwezig is bij loodgieters, 
electriciëns, tegelzetters, stucadoors 
etc. Kortom het gehele scala is in ons 
eigen Limmen aanwezig. De zaal zal 
zeker klaar zijn voor Kermis 2018, nog 
altijd met een feesttent, anders kun 
je de mensen gewoonweg niet ber-
gen. Het bedrijf blijft aan de voorzijde 
nog in tact en alle activiteiten blijven 
gewoon plaatsvinden, zoals biljarten, 
kaartspelen, keezen, pub- en popquiz 

Grote verbouwing op handen!

Café Bar ‘de Lantaarn’ 
gooit het roer om!

072 505 4011 | info@toprooster.nl | www.toprooster.nl

Kijk dan eens op www.toprooster.nl. 
Een product uit ons eigen Limmen!

Bent u vrijwilliger of 
kent u vrijwilligers?

etc. Zodra de achterzaal klaar is, zal 
de voorzijde onder handen worden 
genomen (juni 2018). De bar zal wel 
“gesloopt worden” en krijgt ook een 
andere vorm, die meer mensen uit-
nodigt aan de bar. De beide biertap-
installaties gaan vervangen worden 
en de focus komt naast het “gewone” 
pils ook op meerdere speciale (streek)
bieren op de tap en uiteraard meer-
dere op de fles. De vraag naar speciaal 
bieren is ongekend hoog, zo ook het 
huidige aanbod. Kijk maar eens de 
zeer succesvolle Limmer en Heilooër 
Bokkentocht die recent is gehouden. 
Honderden enthousiaste deelnemers. 
Ook de wijnkaart gaat veranderen 
en Caroline zal zich door specialis-
ten laten bijstaan omtrent de juiste 
keuze die bij de toekomstige menu’s 
gaan passen. Het geheel wordt zeer 
laagdrempelig en vriendelijk geprijsd. 
Het ligt in het voornemen van Caroline 
om op donderdag, vrijdag en zaterdag 
een eetcafé te hebben, met een fijne 
menukaart en zodra de vraag toe-
neemt ook op andere dagen open te 
gaan. Zij is gediplomeerd kok, dus aan 
haar kookkunsten, samen met Inge 
Commandeur, zal het niet ontbreken.

In een dorp als Limmen is ‘de Lantaarn’ 
echt het laatste echte dorpscafé dat er 
is, met een zaal voor bruiloften en par-
tijen, maar ook voor vergaderingen, 
trainingen, bedrijfspresentaties etc., 
alles is mogelijk en bespreekbaar. 
Ondanks alle verbouwingen, waar de 
bezoekers niet al te veel van zullen 
merken, gaat alles gewoon door. Het 
bedrijf blijft normaal open voor alle 
feesten en partijen!
Caroline en Rob steken hun nek uit: 
het gaat ze absoluut lukken, ze zijn 
dol-enthousiast en gedreven! Veel 
succes.

Kees G. Kroone

ETEN en GENIETEN 
KERSTMENU 2017
Start met glaasje Champagne of Cava.

Plank met antipasti
• toast met zalm gegarneerd met cornichon
• stokbrood met paté en amsterdamse ui
• gedroogde worst
• ossenworst

Feestelijke ossenstaartsoep met glaasje Madeira

Rosbief  met cranberry marinade  en gesmoorde groenten in 
ovenschaal met aardappelpuree en pastinaak uit ovenschaal.

Pannacotta met amarenenkersen.

Gesmoorde groenten: dit zijn pastinaak,wortel, tomaat, courgette 
en niet te vergeten knoflook in de schil en aardappel. Was de 
groenten en snij ze op verschillende grootte en vorm. Fruit ze aan 
in een grote ovenschaal met een paar klonten ganzenvet. Doe er 
verse tijm en rozemarijn door en bestrooi rijkelijk met zeezout en 
peper uit de molen en zet 50 minuten in een oven op 180º.

Tip voor de rosbief: bestel bij de slager een mooi stuk staartstuk, 
reken 200 gr. rauw per persoon. Pel en snipper de ui en de knof-
look. Meng met de rode wijn, de cranberry compote en de soja-
saus. Voeg de rozemarijn toe. Doe het vlees met de marinade in 
een schaal en laat afgedekt een nacht in de koelkast staan. Haal 
het vlees 2½ uur van te voren uit de koelkast. Rondom aanbraden 
in koekenpan in royaal boter. De rosbief in braadpan in de oven, 
temperatuur 150º Braadpan afblussen met ½ kopje lauw water. 
Gebruik een kernthermometer, wanneer deze 45º aangeeft is het 
vlees rood, bij 50º medium. Reken op 30 minuten tot een uur 
oventijd.

Wijntip: CAP ROYAL BORDEAUX SUPÉRIEUR

EET SMAKELIJK! 
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DELIMMERHOF.NL

Informatie en verkoop:

info@rietveldlimmen.nl
Telefoon 072 5051464

Informatie en verkoop:

Parkeerplaats nodig?

In de overdekte en afgesloten stallinggarage 
onder het appartementencomplex De Citadel 
aan Het Lange Rijntje zijn nog 3 plekken 
beschikbaar voor €15.850,- v.o.n.! Neem contact 
op met Rietveld Makelaars via 072 505 14 64 om 
één van deze laatste plekken te bemachtigen.

Er zijn nog 3 plekken te koop in de 
overdekte en afgesloten stallinggarage

De Wagenmaker 16a
1851 PX Heiloo 
Tel.: 072 505 52 62
info@admiraalvalkering.nl Erkend Installateur

SEI-geregistreerd

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Wij wensen iedereen 
gezellige feestdagen 
en een gezond en 
fantastisch 2018!!!

Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

072 505 4088 | info@topmediation.nl | www.topmediation.nl

Neem contact op met TopMediation.nl: 
professionele ondersteuning uit Limmen!

Een conflict? 
Stroeve communicatie?
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De Seaside Big Band is opgericht in 
september 2011 onder auspiciën van 
de Muziekschool Heemskerk. Dirigent 
van de Seaside Big Band is Konrad 
Koselleck.   Het repertoire van de 
band bestaat uit een mengeling van 
jazz, blues, rock en latin. De meeste 
nummers zijn eigen composities van 
de dirigent, dan wel arrangementen 
van hem van bestaande composities. 
Bij ongeveer de helft van de nummers 
is er ook een taak weggelegd voor de 
zangeres van de band.
Tijdens de repetities wordt veel 

Nieuws en activiteiten 
van TIOS Limmen
Wist u dat…

...  er 2x goud was voor de selectie turnsters Linde van der Bosch en Dewi van 
Duivenvoorde tijdens de eerste competitie wedstrijd van 25 en 26 november.

...  de Pietengym van 4 december een succes was!! En de foto’s op de website staan. 

...  TIOS Limmen haar website heeft vernieuwd. De website heeft een fris en kleurrijk 
uiterlijk gekregen. 

...  in januari 2018, TIOS 60 jaar bestaat en dit wordt groots gevierd met de leden.

...  het Jubileum jaar groots wordt gevierd voor de leden op 8, 14 en 21 april 2018 met 
als afsluiting een knalfeest op 23 juni 2018 in de Enterij!

...  TIOS Limmen voor haar jubileum opzoek is naar sponsoring om er een knalfeest 
van te maken.

...  alle hulp aan sponsoring van harte welkom is. Je bedrijf/onderneming kunt aan-
melden voor sponsoring op de website www.tioslimmen.nl 

...  Op woensdag 3 januari 2018 er een Kerstvakantiecocktail  wordt gehouden van 
10.00 tot 12.00 in gymzaal ‘de Hogeweg’ voor alle kinderen vanaf 4 jaar. De kin-
deren kunnen turnen, dansen en breakdancen. Je hoeft geen lid te zijn van TIOS 
Limmen en de deelname is GRATIS. Neem gerust een vriendje/vriendinnetje mee. 
Trek makkelijk zittende (sport) kleding aan en neem wel je gympen mee voor de 
dansactiviteiten.

...  er zaterdag 27 januari 2018 er een Dansshow wordt gehouden voor de streetdan-
ce, breakdance en dancehall groepen van 17.00 tot 18.00 in sporthal de Bloemen 
in Castricum.

Alles over
extra slim zijn...

Neem vrijblijvend contact met ons op en maak desgewenst 
een afspraak voor een gratis intake-gesprek.

072 505 4088 | info@hobega.nl | www.hobega.nl

Bureau voor advies, begeleiding en coaching op het gebied van (hoog)begaafdheid.

Trainingen
voor ouders en voor scholen

Coaching, individueel
voor kinderen en voor volwassenen

Ruud Donker en Lida Wokke bij het aansnij-
den van de taart.

Lida Wokke 
al 25 jaar 
‘het gezicht’ 
van de fysio!
De redactie ontving een uitnodi-
ging voor een gezellig koffierondje 
met gebak bij de Fysiotherapie 
Donker, Waal en Hilbers in het 
Gezondheidscentrum Limmen, op 24 
november jl. Er was een jubilaris en de 
medewerkers wilden haar verrassen 
met haar 25-jarig jubileum als recep-
tioniste in de praktijk. En het was een 
verrassing want niet alleen directie 
en medewerkers waren aanwezig, 
maar ook haar man Sem en dochter 
Sanne met kleinkind Sammie.

U kunt in de prachtig versierde en ver-
lichte protestantse kerk in Limmen de 
volgende diensten bijwonen:
Traditiegetrouw is er dienst op zon-
dagmorgen 24 december om 10.00 
uur, een korte zang-/gebedsviering.
’s Avonds begint om 22.00 uur de 
kerstnachtdienst. Voorganger is ds. 
Hanneke Ruitenbeek, organist is Wim 
Boerstoel en het ‘Ensemble van het 
Projectkoor Castricum’  zal de dienst 
muzikaal opluisteren. Op eerste kerst-

Zondag 17 december vanaf 16.00 uur

Seaside Big Band
in Vredeburg

aandacht besteed aan samenspel, 
muzikale speelvreugde, persoonlijke 
mogelijkheden en ontwikkeling van 
de bandleden. Er wordt gespeeld van 
geschreven muziek, maar er is ook 
veel aandacht voor improvisatie.

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. 072-5053414 e-mail: 
timmerlimmen@kpnmail.nl

Lida Wokke- (de Ruijter), 63 lentes jong, 
was het stralend middelpunt, er waren 
bloemen, cadeaus, een mooie toe-
spraak en natuurlijk heel veel felicita-
ties. Zij was ontroerd en blij verrast bij 
zo veel lieve woorden en gelukwensen. 
Het werkzame leven van Lida begon 
bij de Rabobank, waar destijds alles 
nog in optisch leesbaar schrift naar 
een grote centrale elders in Nederland 
ging en de volgende morgen verwerkt 
en wel terugkwam bij de lokale ban-
ken. Twaalf jaar lang was zij werkzaam 
in het bankwezen en kende niet alleen 
heel veel klanten maar ook de vele 
facetten van het boeiende bank vak. Er 
werden drie kinderen geboren en tien 
jaar lang zorgde zij voor de kinderen, 
het huishouden en alles wat daarbij 
hoort. Lida zag dat zij niet meer terug 
kon en ook niet meer terug wilde in 
het bankwezen, de veranderingen en 
de automatisering waren zo groot dat 
je die achterstand niet meer zou kun-
nen inlopen. Zij solliciteerde bij Ruud 
Donker fysiotherapie, toen nog geves-
tigd in een oud bedrijfspand van voor-
malig bloembollenbedrijf van ’t Hof & 
Blokker b.v. aan de Dusseldorperweg 
81, vlakbij haar huis, gewoon schuin 
oversteken. Een jonge praktijk waar 
zij een piepkleine werkplek kreeg. Plus 
computer! In de loop der jaren groeide 
de praktijk, de behuizing werd te klein 
en de grote stap werd gewaagd naar 
een nieuw pand aan de Rijksweg 47 
(voormalig fabrieksterrein Driessen 
Aluminiumplaatwerk). Dat perceel 
was vrijgekomen na een grote, desas-
treuze brand op 19 oktober 1994. Ook 
daar groeide de praktijk en fuseerde 
met fysiotherapie Hilbers. Op initiatief 
van Rob Blom en met medewerking 
van Driessen Vastgoed en de Limmer 
huisartsen ontstond de mogelijkheid 
om intrek te nemen in het nieuwe 
Gezondheidscentrum. Door een nieu-
we fusie met Fysiotherapie Waal werd 
deze kans met beide handen aange-

grepen en werd de voormalige bibli-
otheek omgebouwd tot een prach-
tige fysiotherapiepraktijk. Lida Wokke 
heeft het allemaal van nabij mogen 
meemaken en paste zich zeer snel aan 
de veranderende tijden aan. Zij heeft 
in het nieuwe centrum een prominen-
te plek en een mooie balie. Dagelijks 
is zij daar om telefonische aanvragen 
tot behandeling in te schrijven en de 
agenda voor alle medewerkers in te 
delen. Zij kent de cliënten als eerste 
en zorgt dat zij allemaal netjes en op 
tijd behandeld kunnen worden. Zelf 
zegt zij daarover dat het een leuk 
en veelzijdig beroep is, met prima 
contacten met veel mensen. Bij het 
eerste telefoongesprek neemt zij alle 
informatie op die verstrekt wordt en 
kan zo de juiste behandelaar indelen. 
Vanzelfsprekend heeft zij dagelijks 
intensief contact met alle behande-
laars. De patiënten komen uit een 
ruime regio van zeker 25 km, maar 
de meeste natuurlijk uit Limmen. Er 
zijn vele specialismen zoals oedeem-
therapie, bekkentherapie, revalideren 
et cetera. Ook is er medische fitness 
onder begeleiding van gekwalificeerde 
medewerkers. Als groot voordeel ziet 
Lida dat cliënten rechtstreeks vanuit 
De Limmer Huisartsen naar haar toe 
komen en dat alles onder één dak is. 
Bovendien gemakkelijk bereikbaar 
en goede parkeervoorzieningen in de 
directe omgeving. Wilt u meer weten 
over de fysiotherapiepraktijk? Kijk dan 
op: www.fysiodwh.nl
Het Gezondheidscentrum voorziet in 
een zeer grote behoefte voor het dorp 
Limmen en huisvest meer dan 16 spe-
cialismen: www.gclimmen.nl 

Lida Wokke gaat, ook na 25 jaar, nog 
elke dag met veel plezier naar haar 
balie en geniet van de prettige kon-
takten met de vele bezoekers.

Kees G. Kroone

Vieringen Protestantse Kerk
dag, aanvang 10.00 uur gaat voor mw 
drs. Boon. Een gedeelte van het koor 
‘De Vredeburgers’ uit Limmen zal de 
dienst muzikaal ondersteunen en 
Sybren Boukes bespeelt het orgel én 
de piano.

De Oecumenische oudejaarsviering 
is 31 december om 19.00 uur in de 
Corneliuskerk.
U bent van harte welkom in deze dien-
sten.
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Wij nodigen alle leden en nog niet aangesloten 
Limmer ondernemers uit voor de

NIEUWJAARSRECEPTIE
Donderdag 4 januari 2018 in Bistro Limmen, Rijksweg 7.

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Wij rekenen op een massale opkomst van ondernemend Limmen!

Ondernemers
Limmer

Vereniging

Aannemingsbedrijf FRAB B.V. • Aannemingsbedrijf Jonker B.V. • Aannemingsbedrijf N. Commandeur BV. • Aannemingsbedrijf van Stralen • 
ACC-Service Limmen B.V. • Administratiekantoor Alckmaer B.V. • Admiraal & Valkering B.V. • Admiraal diervoeders • Albert Heijn • Aluminium 
Las- en Plaatwerk A. vander Velden B.V. • Anastasia • Appel & Beers • Artmiraal Grafische Vormgeving • Auto bedrijf G.Kaandorp B.V. • 
Autobedrijf Harry Levering • Autoschadespecialist P.Zonneveld BV • Bakkerij Bakker • Bakkerij Putter • Baltus Loonbedrijf • Bart Schoorl 
Contractmanagement • Bistro Limmen • Bloembinderij Suus • Bouwbedrijf C. Bos B.V. • Bouwbedrijf Ed van Duin B.V. • BouwVisie B.V. • 
Bureau J.M. van Vliet • Buter Bouwmanagement B.V. • Café bar De Lantaarn • Contructiebedrijf Mous B.V. • De Burgerij • Dibo Installatie 
Techniek • Dicx auto & motorrijschool • Dirkson Limmen Installatietechniek • Driessen Beleggingen B.V. • Drost Technical Management B.V. • 
Edmar,timmerwerken • Event4all • Formido Limmen • G.P. Groot B.V. • Gall & Gall • Gede verpakkingen • Gerard Tool Financieel Advies • Gerbie 
• Gezondheidsdrogist Aker • Glazenwasserij Admiraal • Groot Wegenbouw • Hopman ERA Makelaars Heiloo • Hoveniersbedrijf Hollander • 
Hovenierssbedrijf W. Liefting • Huis van binnen • Illudee • J. Reijnders Hovenierswerk • JackZoonTuincreaties • Jak Loodg.- en sanitair Instal.
Bedr • Kapsalon Ingrid Meerman • Kleverlaan B.V. • Kookkonst • Kroone & Liefting • Kruidenberg Timmerwerken • Kwekerij Cristian Schilder • 
Maatschap Welboren-Beemsterboer • Maison La Chasseigne • MarcoSnel.NL • Marga’s Haarmode • Melior Onderwijs • Metzelaar timmerwerken 
• Min Architectuur BNA • mr R.M. Mijnsbergen, advocaat • Novatube B.V. • NTI-NLP • Nuijens (tuin en groenshop) • Nuko Elektrotechniek • 
Oersterk Reclame Groep • Photostudioken • Rabobank West-Kennemerland • Rietveld Makelaars • Robert Bijl Reclameontwerpstudio • RS 
Advies • Schildersbedrijf P.A.J. Dekker • Schoonmaakbedrijf Maarten Min • Slaapkenner Lute • Slagerij Snel • Smaakvermaak • Spminfra • 
Sporthal de enterij • Stolp Snacks • Studio Welgraven • Stuifbergen • Teken en Bouwburo G. Th.J. Pepping • Thalia Beheer BV • Timmerbedrijf 
G. Broedersz • Transportbedrijf W.T. van der Steen • Transportbedrijf Wempe • Transportbegeleiding • Uniformkleermakerij Zwart & Zn B.V. • 
Univé Regio • v.o.f. Charo Bloemen • V.O.F. Kipgrill De Dijk • Valkering De Graaf Accountants • Van der Hoeff refractories B.V. • Van Wilsem & 
Cabri Architectuur en Management • Vanhier BV • Veldt Tegelwerken Vof • Verver Installatie techniek B.V. • Vredeburg • W. Groot Tuin & Klussen 
• Winder Limmen B.V. • Zandbergen Consultancy • Zandbergen’s Transport B.V. • Zijlstra Collection

...wensen iedereen fijne feestdagen
en een succesvol en vooral gezond 2018 toe!
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Toen Marga Koot 40 jaar geleden haar 
eerste schreden zette op het pad van 
“eigen baas” zijn, had zij niet kunnen 
dromen dat haar kappersbedrijf zich 
zou ontwikkelen tot wat het vandaag 
is in het fraaie pand “Kerckstaete”, 
recht tegenover de Corneliuskerk in 
Limmen. Het bedrijf is uitgegroeid 
tot een allround kapperszaak, bekend 
tot ver buiten Limmen. En dat bereik 
je alleen door hard werken, persoon-
lijk kontakt met al je klanten en een 
topteam van in totaal 12 medewerkers.

Enkele jaren geleden hebben wij in dit 
blad al eens een uitgebreid interview 
met Marga en haar team gehad. Toen 
gaf zij reeds aan op termijn toch het 
bedrijf te willen overdragen aan een 
nieuwe en jongere generatie. Dat is in 
de loop van 2017 gelukt.
Dochter Ila en mede compagnon 
Sandra staan nu borg voor dezelfde 
kwaliteit en dezelfde liefde en passie 
voor dit mooie beroep.

Afgelopen zaterdag 9 december is dit 
op feestelijke wijze gevierd en is “de 
schaar” letterlijk door Marga overge-
dragen aan haar team. Nabij de kapsa-
lon aan de Dusseldorperweg 105 stond 
een heuse feesttent. Aan de overzijde 
werd op dat moment de grootste 
kerstboom van Limmen geplaatst 
die de komende weken beeldbe-
palend zal zijn voor de Kerkweg en 
Dusseldorpweg.

Het team van In Stijl Kappers staat 
borg voor kwaliteit, duurzaamheid, 
gezelligheid en persoonlijke aandacht. 
Bovendien gaan zij constant mee met 
de nieuwste mode- en trendontwik-
kelingen in dit specifieke vakgebied. 
En zeg nu zelf, welke vrouw wil er niet 
op haar “Kerstbest” uitzien tijdens 
de aanstaande feestdagen en Oud en 
Nieuw?
Maar het is niet alleen de vrouw die 
zich laat verzorgen, de salon is uiter-
aard ook open voor heren en kinde-

IN STIJL kappers... 
een nieuwe naam, 
vertrouwde gezichten!

Bezoek de nieuwe website waar u ook online een afspraak kunt maken: www.instijlkappers.nl.

ren. Zorg er wel voor dat u tijdig een 
afspraak maakt om teleurstelling te 
voorkomen.

Het jaar 2017 ervaren de nieuwe eige-
naressen en het team als zeer positief. 
Steeds meer dames en heren weten 
de weg naar de salon te vinden. Voor 
het maken van een afspraak gaat u 
naar de website, in enkele eenvou-

dige stappen is uw afspraak geregeld. 
Ook telefonisch reserveren is en blijft 
mogelijk uiteraard. 
Onder het genot van koffie/thee of 
iets ander lekkers wordt u vervolgens 
in de watten gelegd.

Kijk even op: www.instijlkappers.nl of 
bel 072 5 05 24 56.

Marga Koot gaat genieten van wel-
verdiende rust, daar is zij echter niet 
direct het type naar, zij zal zich onge-
twijfeld op allerlei gebied dienstbaar 
maken.

Marga bedankt, mede namens al je kli-
enten en je gemotiveerde team!

Kees G. Kroone

In de maand december houdt de 
Lionsclub Alkmaar Phoenix voor de 
vierde maal een inzamelactie voor 
Douwe Egberts waardepunten in de 
regio Alkmaar-Heiloo-Limmen. In 
totaal zijn er 30 inzamelpunten, waar-
onder een in Limmen. De inzamelzuil 
staat bij Albert Heijn aan de Vuurbaak. 
Bij de vorige acties werden hier ruim 
180.000 waardepunten ingeleverd. Dit 
aantal waardepunten is door Douwe 
Egberts omgezet in 334 pakken kof-
fie voor de Voedselbank Alkmaar. In 
totaal leverden de vorige acties in de 
regio ongeveer 3,8 miljoen waarde-
punten op, goed voor ruim 7.000 pak-
ken koffie.

Naast Douwe Egberts waardepun-
ten hebben veel mensen ook al jaren 
vreemd en oud geld in huis en weten 
zij niet wat er mee te doen. Bij Albert 
Heijn heeft al enkele maanden een 
speciale inzamelzuil voor vreemd 
en oud geld gestaan. Die heeft meer 
opgebracht dan aanvankelijk was 
gedacht, waarvoor dank!  Mocht u 
nog vreemd en oud geld kwijt willen, 

Sneeuwpret bij kinderdagverblijf Eigen Wijs: “We hebben een echte sneeuw-
pop gemaakt.  We hebben er met z’n allen hard aan gewerkt en hij is super 
groot geworden!”

Op 22 december om 20.00 uur brengt 
het koor ‘De Witte Duif’ uit Castricum 
een bijzondere uitvoering ten gehore 
van “De Verhalen” in de Protestantse 
Kerk in Limmen. 

Op 6 Januari komen Jan Keizer en Anny 
Schilder de palingsound ten gehore 
brengen in Limmen. Zij zullen optre-
den tijdens de avond waar de naams-
verandering van de Burgerij bekend 

Volendamse Palingsound
naar de Burgerij

Met ingang van 1 januari 2018 zal de 
Stichting vriendschapsband Spitak-
Limmen haar activiteiten beëindigen. 
Na ruim 15 jaar komt er een einde aan 
de daadwerkelijke betrokkenheid tus-
sen een aantal inwoners van Limmen 
en het Armeense stadje Spitak. Er 
vonden wederzijdse bezoeken plaats, 
een groepje sportieve Limmers maak-
ten  in 2008 een pittige fietstocht van 
dwars door Armenië. En in 2010 volgde 
een motortocht vanuit Limmen naar 
het verre Armenië. En – niet te verge-
ten- in 2011 mochten we een waarde-
vol echoscopie-apparaat overdragen 
aan de lokale huisarts Ado.  Afgelopen 
jaar heeft de Stichting nog één keer 

Spitak-Limmen stopt
het jaarlijkse kinderkamp in Spitak 
kunnen mee-financieren. Maar nu is 
het geld op. Nieuwe initiatieven zijn in 
de toekomst niet meer te verwachten.  
Dankzij de vrijgevigheid van een aan-
tal Limmers, de verkoop van Armeens 
gebak op de jaarmarkt, de jaarlijkse 
fruitverkoop in de boomgaard van de 
Abdij in Egmond en meerdere giften 
van de ‘Keer-op-keer winkel in Heiloo 
hebben wij bijna 10 jaar lang zo’n 25 
kinderen in Spitak een onvergetelijke 
vakantieweek kunnen bezorgen. Het 
draagvlak onder de Limmer bevolking 
bleek –ondanks meerdere oproepen- 
te gering, om deze dankbare actie te 
blijven voortzetten. Ook kon vorig 

jaar een geheel verzorgde reis naar 
Armenië niet doorgaan wegens gebrek 
aan belangstelling. Het bestuur van de 
Stichting heeft daarom onlangs beslo-
ten, om af te zien haar verdere activi-
teiten en de Stichting Spitak-Limmen 
op te heffen. Graag willen wij alle 
Limmers bedanken, die in de afgelo-
pen 15 jaar op enige wijze ons hebben 
gesteund en geholpen. We kunnen 
terugzien op talloze hartelijke contac-
ten en waardevolle ontmoetingen met 
vele vrienden en bekenden in ‘het land 
achter de Kaukasus.’  Het was zeker de 
moeite waard………!
Namens de Stichting Spitak-Limmen, 
Frans Punt en Bill van Schie 

Opnieuw Douwe Egberts 
punten inzameling 
voor de Voedselbank Alkmaar

dan kan dat ook in de D.E. inzamelzuil 
worden gedeponeerd. Elke munt en 
ieder bankbiljet, nieuw of oud, heeft 
waarde. 
Vorig jaar bracht deze ‘bijvangst’ bij 
de D.E. waardepuntenactie landelijk 
ruim € 33.000 op voor Fight for Sight, 
een samenwerkingsverband tussen 
Lions Nederland en Wilde Ganzen. 
Dit bedrag is goed voor ongeveer 
2.200 staaroperaties in arme Derde 
Wereldlanden.

Tot en met 30 december kunt u de 
punten (liefst geteld), munten en 
bankbiljetten in de inzamelzuil depo-
neren. 
‘Geef uw DE punten een tweede leven 
door ze aan de Voedselbank te geven’ 

Op zaterdag  20 
januari is het 
Jambokoor te gast 
in de Corneliuskerk
Een viering voor jong en oud.
Op zaterdagavond 20 januari zal 
het Jambokoor uit West-Friesland 
te gast zijn in de Corneliuskerk. Ze 
zullen Afrikaanse liederen en klan-
ken ten gehore brengen. Een viering 
vol dans, klederdracht, jambo’s en 
muziek. Het belooft een swingende 
viering te worden die aansluit bij 
het werk van de WOL (Werkgroep 
O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g 
Limmen) die meer dan 30 jaar bestaat 
en nog steeds blijft inzetten voor pro-
jecten in Burkina Faso.

Je waant je weer even helemaal in 
Afrika. De viering is om 19.00 uur in 
de Corneliuskerk en de collecte is 
bestemd voor onderwijsprojecten 
die gesteund worden door de WOL. 
Yvonne Zomerdijk zal ook tijdens de 
viering kort iets vertellen en laten zien 
van haar laatste bezoek aan Burkina 
Faso en het project in Zoodo.

gemaakt zal worden. Deze avond 
zal om 17 uur zijn aanvang vinden. 
Kaarten zijn voor € 10,- te verkrijgen 
bij de Burgerij en bij Bakkerij Bakker 
aan de Vuurbaak.

Kerstcantate 
‘De verhalen’

“De Verhalen” is geschreven door 
Michaël Steehouder met muziek van 
Chris van Bruggen, Anneke van der 
Heide en Peter Rippen. Bij het luiste-
ren van de Kerstverhalen vraag je je af 
of het historisch allemaal zo gegaan 
is? Waarschijnlijk niet. Maar daar gaat 
het niet om. Zoals de verhalen over de 
geboorte van Jezus, die wellicht door 
zijn volgelingen zijn opgeschreven om 
te verwoorden wat hij voor hen bete-
kende. Dit zijn overgebleven verhalen 
waaruit wij nog steeds hoop, verwach-
ting en wat nog meer halen.

Belangrijker dan deze overgeleverde 
verhalen, zijn onze eigen verhalen. 
Onze ervaringen van momenten 
waarop je gesterkt werd in je geloof in 
je hoop, zoals de spelers in het kerst-
verhaal. De geboorte van Jezus krijgt 
pas betekenis als hún verhalen gaan 
samenvallen met onze verhalen, met 
wat we zelf beleven, geloven en hopen 
– maar ook met wat ons tot twijfel 
brengt en bezorgd maakt.

In dit zang- en vertelstuk is dat het 
belangrijkste thema, twee rode dra-
den in het stuk zijn: God komt nabij 
om mensen te bevrijden en Het kleine 
is meer dan het grote.
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072 505 4011 | info@dda.nl | www.dda.nl

Bel met DDA voor meer dan 25 jaar 
ICT-ervaring uit Limmen!

Hulp nodig bij uw 
automatisering?

■  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

■  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

■ Datanetwerken

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

Maatlat 9 • Limmen

ONTWERP INMETEN MONTAGE

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW

HOUT/KUNSTSTOF KOZIJNEN
W W W . M E E L G R O . N L

•  Loodgieter- 
werkzaamheden

• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk

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

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ  Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK
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Nieuws van de Voorzitter:

We zijn er 
weer bij….
Deze tekst was de afgelopen 
Bloemendagen te bewonderen in 
hyacintenbloemen in Limmen. De 
Bloemendagen Limmen, het oudste 
Bloemen ”corso” van Nederland. In 
1952 begonnen als Corso, met bloe-
men versierde auto’s trokken door 
Limmen, Uitgeest, Akersloot en 
Castricum. Al snel werd het Corso 
ingeruild voor vaste mozaïeken in de 
Limmer tuinen. Het groeide snel uit 
tot een groots evenement. Afgelopen 
jaar hadden wij een mijlpaal, de 65e 
editie, het was weer een fantastisch 
festijn. Het dorp was mooi versierd en 
er lagen prachtige stukken. De activi-
teiten bij zowel de Hortus Bulborum, 
Stichting Oud Limmen, in de Oude 
School en de muziek vereniging als 
ook de activiteiten in het park, met 
live muziek, en een hapje en drankje, 
de oude ambachten, auto’s en met 
name de krachtpatsers uit de Tractor 

Dit is de titel van een handzaam en 
goed leesbaar boekje, uitgave van 
Berne Media, Uitgeverij Abdij van Berne 
in Noord-Brabant. Ik kreeg dit mooie 
boekje van Pastor Johan Olling, van de 
Corneliuskerk in Limmen. Afgelopen 
weekeinde vierde hij zijn 35 jarig jubi-
leum als pastoraal werker. Gelijktijdig 
was pastor Herman Helsloot 40 jaar 
priester. Pastor Helsloot is “pastoor” 

Op weg naar Kerstmis 2017...
van de Parochie Bron van Levend Water 
in Heiloo. De beide jubilea zijn geza-
menlijk uitgebreid gevierd.
Het boekje is een meditatieboekje met 
dagkalender tot en met 01 januari 2018.
De Corneliusparochie is een springleven-
de gemeenschap in ons dorp en bruist 
altijd van de initiatieven en activitei-
ten. De parochie wordt gedragen door 
een “leger” van ong. 200 vrijwilligers 

op velerlei gebied. Johan Olling is een 
gedreven pastor, begaan met alle wel 
en wee in de gemeenschap en daarbui-
ten, inspirerend en altijd enthousiast, 
bovendien zeer reislustig, bij voorkeur 
naar “heilige” plekken in de wereld. 
Vaak wordt hij vergezeld van een groep 
andere geïnteresseerden. Onlangs 
waren zij nog in Jordanië en Israël.
Enkele jaren geleden maakte Johan, met 
een groep zeer sportieve mensen, een 
monstertocht per fiets naar Burkina 
Faso in West Afrika.Het was een fund-
raisingproject voor onderwijs in het 
straatarme land.

Het boekje “Op weg naar Kerstmis” 
staat boordevol met mooie verhalen, 
meditaties, korte gedichten en overwe-
gingen. Het leidt je door de Adventtijd 
naar het grote feest van Kerstmis, 
de geboorte van Jezus Christus in 
Bethlehem.
De Corneliuskerk heeft op Kerstavond 
(24 december) vele vieringen in de kerk, 
zie hiervoor elders in dit blad en uiter-
aard vindt u alles terug in het huis-aan-
huis blad van de parochie ”Rond De 
Limmer Toren”. En als altijd IEDEREEN 
is van harte welkom in de kerk. Het is 
een ontmoetingsplek voor u en mij. 
Een bijzondere vierring is die van 21.30 
uur, daarin zal het zeer bekende “Neva 
Ensemble”, uit Sint Petersburg, Rusland, 
schitterende orthodox russische muziek 
ten gehore brengen. Eerste en Tweede 
Kerstdag zijn er vanzelfsprekend ook 
dienste, 2e Kerstdag met Harmonie 
“Excelsior”.

Zoveel strijd voor niets gestreden,
Zoveel pijn vergeefs geleden,
Zoveel geloof met bloed beleden –
En toch zing ik
Tussen hoop en vrede.

Hoor je niet alom de bede
Dat de oorlog mag verdwijnen,
Hoe naar vrede wordt gesmacht?
Op het scherpst van de snede
Zing ik, hoe diep ook in de nacht;
Ruil het slagveld van het verleden
Voor het land dat op ons wacht.

Slecht de grenzen tussen mensen,
Vul je hart met vredeswensen,
Strooi je liefde gul in ’t rond.
Geef je leven nieuwe zin en
Laat de dommen je niet deren,
Noch hun bommen en geweren;
Laat ons samen het tij keren.

Laat de vrede in ons dalen.
Luister naar elkaars verhalen:
Hoe we toch zijn doorgegaan toen
Duizend monsters ons beslopen,
Angst en wanhoop ons bekropen,
Dichte mist ons zicht benam en
Onverwacht de zon doorkwam.

Laat ons nu opnieuw beginnen,
Laat ons heilig blijven geloven
Dat de zachte krachten winnen.
Laat het licht in jou niet doven,
Breng het beste in je boven.
Laat de muren toch verdwijnen,
Om jouw hart en om het mijne.

Zoveel strijd voor niets gestreden,
Zoveel pijn vergeefs geleden,
Zoveel geloof met bloed beleden –
En toch zing ik
Tussen hoop en vrede.

Hein Stuifkens (Bron: Abdij van Berne)

EEN LIED TUSSEN HOOP EN VREDE

Daar waar in vroeger tijden, de Pastorie 
een bastion was van de pastoor en de 
kapelaans en eigenlijk niemand verder 
kwam dan wellicht de deftige spreek-
kamer is het nu het kloppend hart van 
de gemeenschap. Daar is het secreta-
riaat gevestigd, komen alle werkgroe-
pen samen om te vergaderen of het 
“snuffelen” in de Bijbel, is het de plek 
van de huisdrukkerij van de kerk en de 
plek waar de vrijwilligers van de tuin-
ploeg samenkomen voor hun koffie. 
Elke vrijdagmiddag (14.00 – 16.00 uur) 
is het gebouw OPEN voor een ieder om er 
gezellig aan te schuiven voor een kopje 

koffie of thee en een gesprekje met de 
aanwezigen, het is een inloopplek waar 
je altijd welkom bent en je snel thuis 
voelt.

In het kader staat een gedicht uit het 
mooie boekje. Een tekst om te lezen en 
even bij stil te staan.

De redactie van de LOV krant wenst u 
allen een mooi Kerstfeest, veel inspira-
tie, en een gezellige Oudejaarsviering. 
Onze beste wensen voor het jaar 2018.

Kees G. Kroone 

Bloemendagen Limmen, 
een terug- en vooruitblik
Op het moment van schrijven ligt er sneeuw buiten en zitten de hyacintenbollen nog lekker warm onder de grond. 
Ondertussen wordt er achter de schermen alweer hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de 66e Bloemendagen. Met 
het schitterende weer nog in ons achterhoofd, een drukte van jewelste in het dorp waardoor er weer ouderwetse files 
ontstonden hebben we een mooi jubileumjaar achter de rug. Voor dit jaar hebben we enkele vernieuwingen in petto 
waarbij ook het evenement in het park niet vergeten wordt.

Pull competitie trokken veel belang-
stelling. Al met al zorgde dat weer 
voor een ouderwets druk en zeer 
gezellig weekend. Het prachtige weer 
was de kers op de taart, het was met 
recht een mijlpaal.

We maken ons dit jaar op voor de 66e 
editie. Onze PR-man Jeroen Drenth 
heeft aangegeven te stoppen met zijn 
activiteiten en we zijn daarom zeer 
verheugd dat we Liesbeth Hendrix-
Segerius bereid hebben gevonden 
om de PR activiteiten weer op zich 
te nemen. We bedanken Jeroen voor 
zijn inzet in de afgelopen jaren. Ook 
de diverse werkgroepen zijn weer zeer 
actief. Het Parkevenement zal dit jaar 
in het teken staan van Route 66, de 
bekende 3.940km lange historische 
Amerikaanse highway. Het belooft 
dan ook zeker weer een spetterend 
jaar te worden met nog meer activi-
teiten gedurende het hele weekeind.
Na overleg met diverse hyacintenkwe-
kers is de datum voor de 66e editie 
ook geprikt: de Bloemendagen 2018 
zullen plaatsvinden van 5 t/m 10 mei 
(Hemelvaartsdag) 2018.

De komende edities zal er in de rubriek 
“prikker aan het woord” een enthou-
siaste prikker 5 vragen voorgescho-
teld krijgen. De eer om als eerste de 
vragen te beantwoorden is aan John 
Scheepmaker van de prikploeg Spijkers 
met Koppijn.

Prikker 
aan het woord
Mij is gevraagd om mee te doen in 
de nieuwe rubriek “Prikker aan het 
woord”. Ik zal mij eerst even voorstel-
len: Mijn naam is John Scheepmaker 
en ben al jarenlang actief bezig met 
mozaïeken voor de Bloemendagen 
Limmen met prikploeg Spijkers met 
Koppijn.

Wat is er ten opzichte van je begin van 
je deelname aan de Bloemendagen 
allemaal veranderd?
We zijn zelfstandig begonnen met de 
prikploeg toen de huizen in plan de 
Enterij net gebouwd waren.
De mozaïeken zijn bij onze prikploeg 
vaak in formaat veranderd door wij-
zigingen in het deelnemersaantal 
bij onze Prikploeg. Vroeger hadden 
we een heuse technische dienst die 
allerlei bewegende delen maakten 
met behulp van pneumatiek, draai en 
kantelsystemen, licht en geluidseffec-
ten enzovoort…. Maar toen namen de 
meeste deelnemers uit ons team daar 
ook nog vrije dagen voor op. De huis-
vrouwen uit de buurt werkten niet en 
de kinderen deden ook gewoon mee. 
Nu gaat dat veelal niet meer doordat 
iedereen zoveel andere dingen te doen 

heeft. We hebben bloemetjes geprikt 
in de volledig gestripte en met plas-
tic afgeplakte woonkamer, later in de 
achtertuin met oranje bouwzeil afge-
dekt. Nu in een grote tent vlak bij huis.
We maken nu een prikstuk wat in 
het schema der drukke tijd past. Het 
moet nog wel te behappen zijn (en een 
beetje tijdsdruk mag wel ;-) ) Het liefst 
iets met een portret van een bekend 
persoon en eventueel indien mogelijk 
in blauw-wit.

Hoe ben je in aanraking gekomen met 
de Bloemendagen?
Het is met de paplepel ingegoten 
door mijn vader en moeder. Op de 
Meidoornlaan stonden prachtige 
mozaïeken op een rij.

Met wie maak je je mozaïek? Familie, 
vrienden, buren?

We maken een mozaïek met voorna-
melijk bevriende buren, kennissen en 
vrienden. Maar ook dorpsgenoten en 
zelfs van buiten Limmen komen hel-
pen prikken in onze tent.

Vertel ons eens over je mooiste 
moment.
Dat was nog bij mijn vader en moeder 
toen we het portret van Pastoor Ruiter 
gemaakt hadden. De beste man kwam 
langs en had een glimlach van oor tot 
oor. Hij wist niet wat hij zag!

Aan wie zou jij deze zelfde vragen wil-
len stellen en waarom?
Ik wil graag deze vragen neerleggen bij 
Gisele Goosens, gewoon uit nieuws-
gierigheid ;-)

Op de foto John Scheepmaker geconcentreerd aan het prikken...
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Opdrachtgevers bedankt 
en gefeliciteerd met de verkoop!

De Drie Linden 1
1906 EM  Limmen
T 072 505 14 64
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