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Speel mee!Prijzengeld 3.000 euro!

Bewaar dit lot goed!

Uitslag trekkingen op

www.ondernemendlimmen.nl

Bij elke besteding van € 5,- ontvangt u een lot

(bij AH en Kroone & Liefting € 10,-).

Sinterklaasloterij 2018

Trekking 19 november:

WAARDECHEQUE T.W.V. € 150,-

beschikbaar gesteld door IN|STIJL kappers

Trekking 26 november:

CHEQUE ONDERHOUD AUTO T.W.V. € 300,-

beschikbaar gesteld door Kleverlaan Autobedrijf

Trekking 6 december:

WAARDECHEQUE T.W.V. € 750,-

beschikbaar gesteld door Meelgro bouw/klussen
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OndernemersLimmer

Vereniging

We staan bijna op de grens van 
Oudjaar 2018 en Nieuwjaar 2019. 
Maar uiteraard gaan we eerst met 
elkaar een mooi Kerstfeest vieren. Op 
de website van de Stichting Welzijn 
Ouderen Limmen staan alle activi-
teiten voor december, maar ook voor 

volgend jaar vermeld. En als u vragen 
heeft neem gerust contact op met een 
van onze bestuursleden. Maar voor nu 
willen graag alle senioren in Limmen 
van harte uitnodigen om op woens-
dag 9 januari a.s. naar “Vredeburg” te 
komen voor de jaarlijkse, altijd gezel-

Al in het voorjaar begint Joop Koppes 
met het zoeken naar een geschikte 
Kerstboom voor de Corneliuskerk 
in Limmen. Dat doet hij al vanaf 
2002! Dat betekent dus dit jaar voor 
de 17e keer. En elk jaar slaagt Joop 
er weer in. Dit jaar met behulp van 
Hoveniersbedrijf Iris (Kees Hageman) 
uit Heiloo. Bij de familie Richard 
Käller aan de Curtiuslaan in Heiloo 
stond een volwassen spar in de weg 
en was te groot geworden voor de 
tuin. Na enig overleg werd besloten 
de boom te bestemmen voor de kerk 
in Limmen. Loonbedrijf Baltus ging 
polshoogte nemen inzake het zagen 
en vervoer.

Op donderdag 6 december werd de 
boom vakkundig door Piet Baltus 
gezaagd en in de kraan van Gerard 
de Nijs gehesen en vervolgens op een 
grote transportwagen gelegd.
Zaterdagmorgen 8 december om 
05.45 uur, het was toen nog heel stil 
op de wegen nam het transport vanuit 
het Blockhovenpark, op de grens met 

Majestueuze kerstboom schittert 
weer voor de kerk

Kerstgala in Conquista
Voor jongens en meisjes van 12 tot 15 jaar. Op vrijdagavond 21 december, aanvang: 19.00 uur. Met muziek van d.j. 
Jappie22, dus voetjes van de vloer! Voor vragen kun je terecht bij jongerenwerker Amber 0615396476. Ons adres: 
Kerkweg 50 in Limmen. Tot de 21e!

Kom dansen bij TIOS!
Heb je zin om ook in het nieuwe jaar 
lekker te bewegen en dansen op gave 
muziek én met onze nieuwe dansdo-
cente? Kom dan een kijkje nemen bij 
TIOS op de Hogeweg in Limmen!!
Streetdance kan worden gezien als 
een onderdeel van de Hiphop en funk-

De nieuwe opzet van de grote Sinterklaasactie van de LOV heeft 
wisselende reacties opgeleverd. Waar de èèn het makkelijker vond 
om niet alle bonnetjes te moeten invullen was een ander van mening 
dat het nakijken van alle nummers veel werk opleverde. De volledige 
uitslag is online te vinden op www.ondernemendlimmen.nl en is 
ook hieronder te lezen en op pagina 3 nog een keer gesorteerd op 
oplopend nummer.

Wij willen graag uw reactie horen. Heeft u ideeën of een opmerking 
over de LOV-actie? Wij willen dat graag weten! Stuur een mail naar: 
secretaris@ondernemendlimmen.nl en wij nemen dit mee in de 
evalutie. Alvast hartelijk dank voor uw meedenken!

HEEFT U EEN WINNEND LOT EN HEEFT U UW 
PRIJS (NOG) NIET OPGEHAALD?

Stuur een mail met uw winnend lotnummer, naam en adres 
naar: voorzitter@ondernemendlimmen.nl en wij komen uw prijs 
persoonlijk afgeven!  (Uiteraard moet u wel het lot kunnen tonen ;-)

(Zetfouten voorbehouden.)

de ringweg om Alkmaar een aanvang, 
onder begeleiding van een “Convoi 
Exceptionelle” wagen met zwaailich-
ten, en nadat de politie was ingelicht, 
naar Limmen.

Door de harde wind werd besloten 
het opzetten uit te stellen tot in de 
namiddag. Wel kwam de schenker 
‘s-morgens al met een enorme slag-
roomtaart met een spar als logo en 
het woord BEDANKT naar de pastorie 
om de aanwezigen te trakteren op 
koffie en taart. De spar kon inder-
daad in de middag opgezet worden. 
Vakkundig geleid door Piet Baltus 
en Gerard de Nijs werd de boom met 
grote voorzichtigheid omhoog gehe-
sen en op zijn plaats gezet. Vervolgens 
werd de boom zorgvuldig geschoord 
en aan de grond middels een put ver-
ankerd. Veiligheid voor alles!

De boom is maar liefst 15 meter hoog, 
met een gewicht van bijna 3.000 kg. 
In de stam waren 27 jaarringen dui-
delijk waarneembaar. Volgens de heer 
Keller is de boom 32 jaar oud. Na enkel 
uren schitterde de boom in prachtig 
licht, opgetuigd door de jongedames 
Baltus, gezekerd in een hijsbak aan de 
kraan. Ook de tuinlieden Manus Borst 
en Jan Dirkson verleenden vakkundige 
assistentie. Aan het einde kwam José 
Baltus met een heerlijke pan snert 
(sponsor Slagerij Snel), naar de pasto-
rie. Iedereen genoot van de heerlijke 

maaltijd. Hulde en dank aan alle vrij-
willigers en de schenker!

Kijk op de website van de parochie en 
op Facebook naar alle foto’s van het 
zagen, transport en opzetten van de 
kerstboom. De foto’s zijn van de hand 
van Nico Snel, hoffotograaf van de 
Corneliusparochie.

dancestylen. Er zijn geen regels, alle 
bewegingen zijn goed.
Dancehall is een mix van invloeden en 
in deze les haalt Cindy het beste uit je 
als danser en waarbij het ook om ple-
zier gaat!!!
Beide lessen worden gegeven door de, 

sinds september 2018, aangestelde 
docente Cindy Spek. Zij is zéér veelzij-
dig en gaat met veel plezier en passie 
de lessen in.

Zie de website www.tioslimmen.nl 
voor de lestijden.

Nieuwjaarsreceptie SWOL
lige, Nieuwjaarsbijeenkomst in de 
benedenzalen van de fraaie stolpboer-
derij. Tijdstip: vanaf 16.00 uur tot ong. 
18.00 uur. Daar willen wij graag elkaar 
de hand schudden en onze beste wen-
sen voor het jaar 2019 uitwisselen. Dat 
alles onder het genot van een hapje en 
een drankje. Neemt u met een gerust 
hart een vriend/vriendin, uw buren of 
familieleden mee, iedereen is meer 
dan welkom. Het is tevens een mooie 
gelegenheid veel mensen te ontmoe-
ten en wellicht kennis te maken of 
iets te vragen/horen over de activi-
teiten die elke dag in “Vredeburg” 
plaatsvinden.
Wij zien uw komst graag tegemoet!
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088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

telefoon

website

van afval 
naar grondsto� en 

en energie

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

06 288 655 09  Kerkweg 42 Limmen

Merry
Beermas

ELKE 3E ZONDAG
VAN DE MAAND

PROEF-
LOKAAL

15.00 tot
20.00 uur

IN DE
MUSEALE

HOEK VAN
LIMMEN

DAMPEGHEEST.NL

ZON 16 DEC

Wij wensen u gezellige feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2019

 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!

Wij wensen u Fijne Feestdagen
en een goed, gezond en veilig 2019!

Rijksweg 154a - 1906 BL  Limmen - Tel. (072) 505 75 15
info@kleverlaan.nl - www.kleverlaan.nl
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Het proeflokaal van Brouwerij Dampe-
gheest is zondag a.s. weer in de kerst-
sferen gehuld. De hele middag worden 
er gratis lekkere hapjes uitgedeeld bij 
de mooie bieren van Dampegheest.
Specialiteit is de Winterwit 9% alc. 
Een zacht zwaar blond winterbier. En 
dan speciaal voor de kerstdagen de 
Special Zware Hufter 11% alc. Deze is 
verrijkt met Sherry en Rum. Daar krijg 
je een warm gevoel van.
Tip: Op 5 januari staat Brouwerij 

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 alle ouders met de geboorte van deze prachtige 
baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Julot van der Steen is ‘Baby van de maand’ geworden! Extra geluk is dat er drie extra prijzen zijn gewonnen. De baby 
van de maand krijgt: een 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; een waardebon voor een unieke verjaar-
dagstaart speciaal voor de baby van de maand gemaakt als uw baby van de maand 1 jaar oud wordt!
De winnaar kan op vertoon van deze krant en het geboortekaartje de prijzen 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 volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl.

‘BABY VAN DE 
MAAND’

De rubriek 
L immer Kroost
is  powered by:

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’.

Jesse Götz
–  Geboren op 26 oktober 2018 –

Zoon van Patrick Götz en Sasha Scheerman

Timo Mooij
–  Geboren op 11 november 2018 –

Zoon van Kevin Mooij en Susan Breed

Julot van der Steen
–  Geboren op 9 november 2018 –

Dochter van Ton en Josee van der Steen,
zusje van Ticho

Ararat Arakel
–  Geboren op 1 december 2018 –

Zoon van Samwel Arakel en Naré Ohan, 
broertje van Lianna en Mané

Tel: 06-50217541
petra@mominbalance.nl

Petra
Zomerdijk

Rijksweg 31A

IJssalon

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!

studiowelgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

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. 

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 
er geen wijziging in opvanglocatie 
plaats te vinden. Hiernaast kunnen 

De Zonnebloem Limmen nodigt haar 
gasten uit voor een muzikale kerst-
middag op donderdag 20 december in 
de Heeren van Limmen. Medewerking 

Kerst in Proeflokaal 
Dampegheest

Dampegheest ook op het Happy New 
Beer 2019 festival in de Cultuurkoepel 
Heiloo op het terrein ‘Landgoed 
Willibrord’. Daar staan 8 brouwerijen 
met allemaal een nieuw gebrouwen 
bier. Wij staan daar met een nieuw 
bier ‘Postillon’. Meer info en kaarten 
zijn verkrijgbaar via www.cultuurkoe-
pelheiloo.nl
Maar eerst zondag: Proeflokaal Dam-
pegheest, Schoolweg 1 Limmen. Van 
15.00 tot 20.00 uur.

Spelenderwijs voorbereiden 
op de basisschool

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. 

Kerstviering bij De Zonnebloem Limmen 
met de StarSingers

verlenen de StarSingers  met hun pro-
gramma “ Sounds of Christmas”.
De StarSingers is een zanggroep van 
6 vrienden die kerstoptredens ver-

zorgen in Castricum en omgeving. 
De sopraan- en altpartijen worden 
gezongen door Ellen van Dam, Anja 
Boske en Sylvia de Bruijn. De tenor- en 
baspartijen door Paul Boske, Ton van 
Dam en Lex de Bruijn; Nico Zwaneveld 
en Daniël Vollers zorgen voor licht en 
geluid.

Zij brengen een breed repertoire van 
gevarieerde kerstmuziek: a capella, 
close harmony, bekende en minder 
bekende kerstliedjes en begeleiden 
zichzelf op verscheidene instrumen-
ten zoals (bas)gitaar, piano, cajon, 
fluit, ukulele etc.
Zij willen met hun optreden graag 
met de gasten delen wat kerstmis 
voor hen betekent en schenken de 
opbrengst aan een goed doel.
Inspirerende muziek, gezelligheid en 
sfeer voeren de boventoon tijdens 
deze middag  zodat iedereen met een 
warm kerstgevoel weer naar huis gaat.

De kerstviering wordt gehouden in de 
sfeervol versierde zaal van de Heeren 
van Limmen op donderdag 20 decem-
ber, aanvang 14.00 uur De zaal is open 
om 13.30 uur. Voor  vervoer kunt u Ria 
Hooijboer bellen: 5052235.
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“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

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

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

Een conflict? 
Stroeve communicatie?

Ook voor hulp 
bij

(echt)scheiding!
Kerstavond 24 december vanaf 21.00 uur

WITTE KERST
80-90-en 00’s muziek met o.a. Sweet le Freak, 

Naalt en Plaad & DJ Jo-ep

1e Kerstdag gesloten

2e Kerstdag vanaf 16.00 uur geopend. 
Deze dag hebben wij een heerlijk Kerstmenu 

voor u samengesteld (zie hieronder).

3e Kerstdag gesloten

Zaterdag 12 januari  HOW FAST IS YOUR GLASS?! 
VOL.2: THE BATTLE OF THE BUCKETS

 
Donderdag 17 januari  POPQUIZ

Zaterdag 26 januari  PUBQUIZ
Inschrijven via: caroline@eetbarlekker.nl

All-in feestarrangement al vanaf € 26,- p.p.

Wij wensen u Gezellige Feestdagen 
en een Feestelijk 2019!

AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

HEEFT U BOUW- OF VERBOUWPLANNEN? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!

Fijne Feestdagen!

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

SEI-geregistreerd
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Hij maakte in zijn leven meer dan 
10.000 zweefvluchten en heeft vele 
avonturen beleefd...
Ter nagedachtenis aan de markante 
dorpsbewoner Jan van Os zullen wij 
de door hem geschreven avonturen 
blijven publiceren in de LOVkrant. 
Deze keer:

Christian
Wat mij nou het meest boeit van het zweefvliegen, is het bestuderen 
van mensen. In al die jaren heb ik eeen feilloos systeem kunnen ontwik-
kelen om mensen te beoordelen en zelfs hun beroep te raden. Ook kan ik 
aan de manier waarop vliegers hun bier drinken, de nationaliteit van 
de drinkers bepalen. Engelsen houden hun glas voor de borst, terwijl 
ze dicht bij de tap blijven staan praten, dus altijd in de weg. (Dit komt 
omdat het bier niet schuimt en het glas tot de rand wordt gevuld; je 
kúnt er niet mee lopen...). Duitsers daarentegen slepen hun geschuimde 
glazen naar lange tafels, gaan iets wijdbeens zitten en wisselen dan de 
avonturen van de vliegdag uit.
Beroepen raden is iets moeilijker; je moet erg goed opleten. Gepoetste 
schoenen, naam duidelijk uitgesproken, krachtige hand: vertegenwoor-
diger. Gepoetste schoenen, kortgeknipt haar, rechtop; beroepsmilitair.
Ik heb beroepen geraden van dominees, huisschilders en een veearts 
(maar dat zag ik aan de sticker op zijn Volvo).
Met deze kennis gewapend, is het dus niet lastig om op het heerlijke 
Asperden (Pinksteren 1998) het beroep van Christian; een aardige vijf-
tiger te raden. Hij heeft een half brilletje en zijn rechteroor staat ‘iets’ 
uit (door het timmermanspotlood denk ik dan). Hij bezit meer dan 500 
lijmtangen en heeft de hele staartloze Fauvel opnieuw gebouwd. Een 
makkie voor me, dit keer...
‘Chris, ben je meubelmaker of timmerman’, vraag ik. ‘Nee’, zegt 
Christian. ‘Ik sta met een suikerspin op de kermis en verkoop ook pop-
corn’.

Dit jaar organiseert Limmen Cultuur voor de vijfenveertigste keer de exposi-
tie Artistiek & Creatief. Dé expositie van de regio. Wij zijn op zoek naar expo-
santen die het leuk vinden om hun werk in Cultureel Centrum Vredeburg, 
Dusseldorperweg 64 te Limmen, te laten zien aan de bezoekers. 
Ieder jaar komen zij in groten getale langs om de kunstwerken met eigen 
ogen te aanschouwen. 
Dit jaar staat de expositie gepland in het weekend van 9 en 10 maart 2019. 
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, misschien wel voor de eerste keer, 
is dit een uitgelezen mogelijkheid. Het aanmeldingsformulier is vanaf 28 
december 2018 te downloaden via onze site www.limmencultuur.nl. 

U kunt zich tot 20 januari 2019 inschrijven. We hopen op veel enthousiaste 
aanmeldingen.

Zaterdag 22 december is er vanaf 17 
uur in Heeren van Limmen een gezel-
lig kerstfeest met optredens van de 
Limbeats en Ideale schoonzonen. U 
wordt getrakteerd op gezellige kerst-
muziek en lekker tapas eten. 
De Limbeats, het welbekende koor 
onder leiding van Mia Ploegaert, zul-

Heeren van Limmen is momenteel 
nauw betrokken bij de Corneliuskerk 
en kent al een lange historie met 
elkaar. Hierdoor is een nieuw bier op 
de markt gekomen, Bier van Cornelius. 
Dit Gouden bier heeft een warme 
kleur en is een ongefilterd Pilsener 
van lage gisting. Gebrouwen volgens 
het Duitse ‘Reinheitsgebot’, waardoor 
een puur en eerlijk bier ontstaat.
Bier van Cornelius is herkenbaar aan 
het vaandel van de kerk op het eti-
ket. Het is verkrijgbaar bij Heeren van 
Limmen zowel op de fles als op de tap. 
Flesjes zijn ook te koop bij Gall & Gall 

Vol verwachting toog de redactie naar 
“Heeren van Limmen” voor de uit-
voering van het toneelstuk “Verbaal 
Proces”, op zaterdag 24 november jl. 
Het was een avond in een serie van 
meerdere optredens van de vereni-
ging. De première was voor de gasten 
van “De Zonnebloem” en direct een 
groot succes. Het kan ook bijna niet 
anders bij een blijspel, bijna altijd 
is de uitkomst voorspelbaar, maar 
er doen zich regelmatig zeer komi-
sche gebeurtenissen voor. Het stuk 
bestaat uit zgn. “twee bedrijven”, 
oftewel 2 gedeeltes, met daartussen 
een gezellige pauze, waar opmerke-
lijk veel Corneliusbier werd geproefd, 
het nieuwe bier genoemd naar de 
kerk aan de overzijde van het voor-
malige Parochiehuis. Als je naar de 
rolverdeling kijkt kom je diverse keren 
dezelfde persoonsnamen tegen, zij 
vervulden met glans een dubbelrol, 
een kunst apart.
In totaal spelen er 22 personages een 
rol, met op de achtergrond via de tele-
foon mevrouw van Lierop, die gedu-
rende het gehele stuk in “de wacht” 
staat, en met enige regelmaat meldt 
er een agent(e) dat “er aan haar zaak 
wordt gewerkt”, intussen hangt de 
hoorn rustig in de prullenbak……

Een korte inhoud van het toneelstuk:
Hoofdcommissaris Godefroot Dekkers 
komt met de mededeling dat hij een 
paar dagen weg moet. Iemand moet 
voor hem waarnemen. Elke diender 
hoopt dat hij of zij dit mag doen. Tot 
overmaat van ramp kiest commissaris 
Dekkers voor zijn onervaren neefje. 
Een jonge man met veel noten op zijn 
zang. Neef Wolf ziet meteen Shelly, de 

De Limbeats met Tapas
len deze avond kerstnummers zin-
gen maar ook andere bekende mooie 
nummers. Daarnaast treden de Ideale 
schoonzonen op, met hun akoestisch 
geluid (waaronder een Contrabas) zin-
gen zij bekende nummers in eigen-
tijdse stijl. Tijdens deze avond zal de 
bediening rondlopen met verschil-
lende fingerfood waarvan u onbeperkt 
kunt proeven. Al uw zintuigen worden 
deze avond geprikkeld zodat u een 
complete avond uit heeft. 
Kaarten à € 20,- zijn te verkrijgen bij 
Heeren van Limmen en Gall & Gall aan 
de Vuurbaak.

Bier van Cornelius
aan de Vuurbaak. 
Van elk verkochte 
fles zal 25 cent 
ten goede komen 
aan de opbouw 
van de kerk.

Leuk voor de feestdagen is ook de 
cadeauverpakking, een kistje bier met 
Bier van Cornelius, winterbier, Heeren 
van Limmen glas en bierchocolade 
gemaakt van ons bier. Deze cadeau-
verpakking is alleen verkrijgbaar bij 
Heeren van Limmen. contact@hee-
renvanlimmen.nl

Toneelvereniging ‘de Limmer 
Plankeniers’ sterk op dreef!

sexy agente, wel zitten. Jacques, een 
stoere agent, heeft moeite met rela-
ties. Toos, de werkster, geeft hem een 
tip om dat via internet te proberen. Hij 
doet dit en krijgt contact met Myléne. 
Hij heeft zich echter voorgedaan als 
vrouw en gezegd dat ‘zij’ de hoofdlei-
ding heeft over het politieteam. Dan 
krijgt hij een mailtje van Myléne. Zij 
is journaliste van een pittig zakelijk 
blad voor dames en wil een artikel 
schrijven over leidinggevende dames. 
Jacques moet een spoedcursus vol-
gen: “hoe word ik een vrouw”. ... Het 
begin van veel verwarring en ellen-
de.....

De acteurs en actrices.
Zonder iemand tekort te doen, alle-
maal subliem gespeeld. Er is een souf-
fleur, echter wij denken dat zij geen 
keer behoeft te souffleren, allen ken-
nen hun rol van binnen en van buiten. 
Ook hebben zij het talent om zich 
volledig in te leven in hun rol. Vooral 
bij de dubbelrollen zie je de perso-
nen 100% veranderen in de andere 
rol, chapeau! Er moeten zich bij de 
repetities al hilarische situaties heb-
ben afgespeeld en dan wordt het heel 
moeilijk om serieus te blijven zodra 
je daadwerkelijk op de planken staat. 
Wij noemen graag alle namen en tus-
sen haakjes staat wie een dubbelrol 
had: Frank Donker (d), Mark Bonne, 
Bart Winder, Pauline Boersen, Ronny 
Koevoets, Petra Castricum, Monique 
Groot, Nina Zoon, Mariëtte Hoeben, 

Tineke Groot (2x d), Mary Winder (2x 
d), Pieter Mors (2x d), Otto Bruschke. 
Allemaal bekende namen/gezichten 
die gezorgd hebben voor een heerlijk 
en ongecompliceerd toneelstuk, waar 
echt snelheid in zat. De scènes volg-
den zich in snel tempo op en de diver-
se personages waren steeds uniek in 
hun bewegingen en stem.

Veder werkten mee : regie Stina Hof, 
souffleur Marit Venneker, grime 
Marjoka Groot, kapster Margret 
Castricum, rekwisieten, kleding en 
decor Otto & Tiny Bruschke en Arie 
Zoon.
Na afloop was er een gezellige verlo-
ting en bleven velen nog na voor ont-
moeting met de cast onder het genot 
van een drankje. De toneelvereniging 
heeft opnieuw een succes geboekt 
met dit gecompliceerde stuk, met 
zoveel personages en dubbelrollen. 
De Limmer Plankeniers mogen trots 
op zichzelf zijn! 

Jeugdtoneel
Er werd medegedeeld dat er een 
opleiding komt voor jeugdtoneel, 
met in het voorjaar van 2019 een uit-
voering. De toneellessen worden op 
dinsdagmiddag gegeven. Meer infor-
matie bij het bestuur van De Limmer 
Plankeniers.
Kijk ook even op: www.facebook.com/
limmerplankeniers  

Kees G. Kroone

Exposanten gezocht voor 
Limmen Artistiek&Creatief 2019



	 P A G . 	 6 	 L O V - K R A N T 	 D E C E M B E R 	 2 0 1 8

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Een ongeluk 
zit in een 
klein hoekje!
Zeker aan het einde van 
het jaar, waar we met 
zijn allen knallend het 
nieuwe jaar inluiden is 
bijv. brandschade niet 
ondenkbaar!
Bent u goed verzekerd? 
Kom gerust eens 
vrijblijvend bij ons langs 
en laat uw verzekeringen 
checken en herbereken.

Denise Winter, uw 
verzekeringsadviseur van 
Limmen en omgeving.

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

IDEE    ONTWERP    PRINT/DRUKWERK    INTERNET    SIGNSnel en voordelig drukwerk 
Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzĳdig in reclame

Stap eens binnen

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl
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Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
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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

Wij wensen u fijne feestdagen 

en een veilig nieuwjaar.

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

Fijne feestdagen 
en een kleurrijk

2019

HH
Kijk voor meer informatie op heerenvanlimmen.nl

Heeren
vanLimmen  ✆ 072 505 5220

contact@heerenvanlimmen.nl
heerenvanlimmen.nl

Vergadering | Verjaardag | Toneel | Uitvaart | Feesten | Optredens | Buffetten | Bruiloften

22 december Kerstfeest
 m.m.v. De Limbeats en Tapas
12 januari Frans Duijts
Nu verkrijgbaar: Bier van Cornelius
Wij wensen iedereen gezellige feestdagen en een goed 2019

Fijne Feestdagen 
en een Gezond 
enVeilig 
2019

Tevens vakkundige gazonaanleg

Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen  
www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 - 072 5051337

Graszoden
1e Kwaliteit tuinaarde, 
potgrond, tuinturf, zand,
compost en vulgrond!
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Vers: en dat al meer dan 100 jaar
Om je te onderscheiden moet je inven-
tief zijn, steeds op zoek naar nieuwe 
ideeën, uitdagingen aangaan, spelen 
met de producten die je kunt maken, 
inspiratie op doen in binnen- en bui-
tenland, immers de samenstelling van 
onze bevolking wijzigt zich constant, 
zo ook de smaak, de ingrediënten en 
het eetpatroon. Bovendien mensen 
die werken hebben minder tijd voor 
het zelf bereiden van de maaltijd, 
dus zijn zij altijd op zoek naar gemak 
producten, die toch èn lekker smaken 
èn toch supergezond zijn, met een 
accent op duurzaam, beter leven enz. 
Dat is nu juist waar Slagerij Snel zich 
onderscheidt van anderen en met kop 
en schouders boven het gemiddelde 
uitsteekt.

Vers vlees en fijne vleeswaren
Vlees dat met de hand wordt uitge-
zocht, dieren die bij de veefokker al 
zijn geselecteerd, daar worden de 
beste delen van gebruikt en komen 
uiteindelijk in de vitrine terecht. De 
slagers hebben van tevoren het vlees 
op de juiste wijze gesneden, bewerkt 
en weten zeker dat het 100% gega-
randeerd is en u het thuis met gemak 
kunt bereiden. Van diverse producten 
kunnen ook samenstellingen worden 
gemaakt, even in de pan en snel op 
het bord. Dat geldt ook voor de fijne 
vleeswaren, alles met de hand en met 
zorg vers afgesneden, ook in een klei-
ne portie als u dat wenst. Worst wordt 
in eigen huis gemaakt en uiterst vak-
kundig gerookt. Er is niets lekkerder 
dan een lauwwarm stuk grillworst zo 
uit de worstmakerij op de toonbank! 
Als je op de Kerkweg bent dan komt 
de heerlijke geur je reeds tegemoet.

Vers bereide maaltijden
Heeft u even geen tijd (of geen zin) om 
te koken, maar u wilt wel een lekkere 
en verantwoorde maaltijd op tafel? 
Maak het u dan gemakkelijk met de 
kant-en-klare maaltijden. Heerlijk 
bereid met verse ingrediënten. Zij 
maken elke week nieuwe gerechten 
zodat u altijd gevarieerd kunt eten. 
Handmatig bereid door een team 
van specialisten dat altijd op zoek is 
naar de mooiste ingrediënten en met 
gevoel voor smaak de mooiste crea-
ties voor u op het bord tovert. Maak 
uw keuze, thuis even opwarmen en u 
kunt aan tafel. Eet smakelijk.

De Barbecue en vanzelfsprekend ook 
Gourmet
Eigenlijk in elk jaargetijde te doen. 
Veel tuinhuizen zijn tegenwoordig 
aan de buitenzijde voorzien van glas 
of zeildoek en daardoor is het binnen 
snel warm. De BBQ aan en genieten 
met elkaar. Een zeer uitgebreid assor-
timent met de lekkerste creaties ligt 
voor u klaar en u kunt in overleg met 
uw slager vele pakketten samenstel-
len. Kijk eens op de website voor de 
mogelijkheden, bijna onbeperkt. 

Gourmet wil eigenlijk zeggen: 
Fijnproever – Kenner van de keuken 
– Lekkerbek – Smulpaap en natuurlijk 
Vleesmaaltijd. Als wij het hebben over 
Gourmet dan associëren we het met 
een hete plaat, direct op de plaat of in 
kleine pannetjes op en onder de plaat, 
met of zonder boter/olie, kortom alles 
is mogelijk: gewoon genieten met 
elkaar. Uw slagers stellen graag een 
mooie maaltijd voor u samen. Bij BBQ 
en Gourmet horen uiteraard ook sala-
des, stokbrood, sausjes e.d. En niet te 

vergeten een mooi glas wijn of 
bier. Maar drink ook altijd voldoende 
water!

Kerstmis 2018
Sint Nicolaas en zijn Pieten zijn inmid-
dels weer veilig in Spanje terugge-
keerd en genieten van een heerlijke 
rust na een drukke periode om jong 
en oud blij te maken met kadootjes 
en lekkernijen. Dan wordt het tijd 
om huis en haard te gaan inrichten 
voor Kerstmis, een Kerstster, guirlan-
des met verlichting, een Kerststal en 
Kerstboom, inkopen doen, kortom 
veel voorbereidingen. Kerstmis valt 
dit jaar “gunstig”. Dinsdag 25 en 
woensdag 26 december zijn de beide 
kerstdagen. Dat betekent voor velen 
wellicht vrijaf van zaterdag 22 decem-
ber t/m woensdag 2 januari 2019. 
Heerlijk toch. Gezellig met de familie 
en vrienden Kerst vieren, wellicht een 
mooi concert bezoeken, een kerk-
dienst bijwonen, samen kerstliederen 
zingen en met elkaar spreken over wat 
gaan we eten? Daar heeft uw slager 
zeker een oplossing voor. Al enkele 
maanden voorafgaand aan Kerstmis 
wordt met elkaar binnen het team 
gesproken over vlees, maaltijden, etc. 
Er ligt een prachtige Kerstflyer voor u 
klaar en u vindt die ook op de website 
van Slagerij Snel. U kunt uw bestel-
ling vooraf opgeven en op zondag 23 
december is uw slager geopend van 
09.00 – 17.00 uur. Op 24 december zijn 
de openingstijden van 07.00 – 17.00 
uur.

Groente en Fruit
Om alle maaltijden te completeren 
heeft de slagerij een separate afdeling 
in de winkel voor de mooiste groenten 

en fruit, alles bijna al kant-en-klaar 
gesneden waar mogelijk, uitstekend 
verpakt voor optimale versheid en 
dagelijks nieuw aangevuld. Het wordt 
u toch maar gemakkelijk gemaakt 
bij de drukke voorbereiding voor uw 
kerstmaaltijd. En door vakmensen pur 
sang voor u bereid!

De geheel vernieuwde keuken, 
worstmakerij en groenteafdeling
Begin dit jaar schreven wij al in de 
LOV krant dat het gebouw achter de 
winkel compleet op de schop zou 
gaan. Alle werkzaamheden zijn inmid-
dels bijna afgerond en de keuken 
etc. zijn compleet vernieuwd, alles 
voldoet aan de allerlaatste eisen van 
de NVWA = Nederlandse Voedsel en 
Waren Autoriteit, een afdeling van het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. Een waarborg voor 
hygiëne en gezondheid!
Wij namen samen met John de Boer 
een kijkje achter de schermen. Het erf 
links van de winkel is gelijktijdig onder 
handen genomen en ligt er in donkere 
straatklinkers strak bij. Inclusief fiet-
senstandaards aan de muur. De wer-
kruimtes zijn in drie afdelingen ver-
deeld: Vlees en worst bereidingen, de 
warme keuken waar dagverse maal-
tijden worden bereid en aansluitend 
de groenteafdeling. Bij mijn bezoek 
wordt er vers gehakt gedraaid, in de 
keuken staan ossenstaartsoep, snert 
en groentesoep klaar om in een liter 
emmertje afgevuld te worden en ook 
ruikt het er heerlijk naar suddervlees. 
Boven de werkplek staan vele heerlijke 

Slagerij Snel, passie en 
liefde voor eten sinds 1906...
Slagerij Snel staat synoniem voor lekker. Alles wat zij maken is bedoeld om u lekker, gevarieerd 
en gezond te laten eten. Het assortiment is huisgemaakt. Kwaliteit van het beste vlees, met 
pure ingrediënten en bereid met passie voor lekker. Vers vlees, fijne vleeswaren, ambachtelijke 
worstsoorten en specialiteiten. Voor een heerlijke maaltijd, wanneer u zelf uitgebreid wilt koken, voor 
een tussendoortje of wanneer u visite krijgt. Altijd vers, altijd van topkwaliteit en natuurlijk altijd 
lekker!

kruiden om alles op de juiste smaak te 
brengen. De groenteman maakt dag-
verse (fruit)salades en overige groen-
ten (pan)klaar voor de vitrines. Er wor-
den juist op dat moment prachtige 
snij- en sperziebonen aangevoerd, 
alsmede grote dieprode aardbeien. In 
de verschillende koelcellen worden de 
producten na bereiding tijdelijk opge-
slagen tot zij richting de winkel gaan. 
Alles spic & span: brandschoon en een 
geur van verse producten.

Het team
John en zijn team bestaan uit 29 
personen, waaronder uiteraard vele 
parttimers, die allemaal vol pas-
sie en met groot plezier werken. Bij 
Slagerij Snel zijn ze blij met zoveel 
gemotiveerde mensen. Helaas is er 
weinig aanwas van jongeren die voor 
dit bijzondere en mooie vak kiezen: 
er zijn stageplaatsen beschikbaar! 
Trots meldt John dat zoon Jesper -18-, 
inmiddels een slagers vakopleiding 
volgt (SVO food = een brede opleiding 
voor de voedselindustrie). Een vak 
waar je met je handen, ogen, reuk en 
smaak werkt.
Dit team staat de komende weken 
graag voor u klaar bij de keuze voor 
uw kerstdiner en andere maaltijden. U 
kunt uw keuze ook bepalen door het 
bezoeken van de website en invullen 
van de bestelformulieren. Deze bestel-
lijsten liggen ook in de winkel klaar.

www.slagerijsnel.nl

Kees G. Kroone

Wij wensen u smaakvolle feestdagen en een gezond 2019!
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Autorijles
Motorrijles
Bromfietsles

Theoriecursussen
Voor auto, motor en bromfiets

Partner van:

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Autorijles
Motorrijles
Bromfietsles

Theoriecursussen
Voor auto, motor en bromfiets

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

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 

MUIZENGIF & VALLETJES
vanaf € 2,95

NIEUW! HARTOG PAARDENSNOEPJES
emmertje 1 kilo, per stuk € 3,95 2 stuks € 7,50

Diverse vogelvoer-systemen
buitenvogels vanaf € 5,50

Wij wensen iedereen 
fruitige feestdagen 
en een groen 2019!

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

Tot ziens op maandag en donderdag op de Vuurbaak t.o. Appie.

Deze week bij besteding 
van € 10,- Een gratis zak
vers gesneden Hutspot!

Volg ons op Facebook

Vers gesneden
Nieuw bij Froods:

groente

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
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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

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!

De laatste exemplaren 
zijn te koop bij Dorps-
winkel Stuifbergen voor 
€ 10,- of online te 
bestellen op 
www.studiowelgraven.nl

Succesvol debuut schrijver Cees Winter  

‘Je bent Limmer als...’
Cees Winter (1968) is geboren en getogen in Limmen. Samen 

met twee broers en een zus groeit hij op aan de Burgemeester 
Nieuwenhuijsenstraat. Hier beleeft Cees (bijnaam: Winnie) zijn 

avonturen: vissen, slootje springen en hutten bouwen. Het is een fijne jeugd! 
Op de lagere school schrijft hij zijn eerste verhaal en het smaakt naar meer. 
Cees woont nu aan de Rijksweg, in het hart van Limmen. De plaats waar 
hij zoveel van houdt. Aan de keukentafel schrijft hij zijn verhalen. Door de 
vele leuke reacties op de vertelsels heeft Cees in samenwerking met uitgever 
Studio Welgraven en redacteur Fred van Kaam de verhalen gebundeld. 

“ Volkomen terecht dat de verhalen van plaatsgenoot Cees Winter enorm 
worden gewaardeerd. Waar gebeurd, soms fictie maar altijd met de nodige 
humor brengt Cees herinneringen uit zijn jeugd of die van andere Limmers tot 
leven. En hier is dan de bundel van zijn verhalen waar hij trots op mag zijn. Hij 
pretendeert niet een volleerd schrijver te zijn maar ik heb groot respect voor zijn 
keus de Limmers een paar gezellige uren leesplezier te brengen.” - Fred van Kaam

“ De nu al legendarische verhalen van Cees Winter hebben mij geholpen tijdens 
mijn inburgering in Limmen. Hoe Wimpie tijdens luilak door het dorp raast met 
wastrommels achter z’n fiets gebonden totdat hij z’n achterwiel verliest en dat 
de financiële zaken van de Rabobank tussen de luiers in de woonkamer werden 
afgehandeld. Ik zie het voor me! Door een geestige mix van fictie en non-fictie 
schetst Cees een mooi beeld van de karakteristieke bewoners van dit dorp.Als 
niet Limmenees geniet ik van deze verhalen en voelt het alsof ik Wimpie nu ook 
ken.” - Jacqueline Oostdijk

TIP:
ORIGINEEL
KADO VOOR DE 
FEESTDAGEN!

Beter lezen en schrijven, het is voor 
veel mensen heel moeilijk. Er zijn 
achterstanden in lezen en schrijven 
ontstaan in de jeugd. Het probleem 
is wellicht niet tijdig onderkend op de 
school en laten we eerlijk zijn, tot voor 
kort werd er niet veel aan gedaan, laat 
staan dat men het woord dyslectie 
kende. Dyslectie, oftewel dyslexie, 
is een Grieks woord en betekent vrij 
vertaald “beperkt met woorden”. Het 
duidt op problemen met het lezen 
van woorden wat in sommige geval-
len ook wel woordblindheid genoemd 
wordt. Er bestaat veel onduidelijk-
heid over dyslectie. Vaak voelt deze 
groep mensen zich onbegrepen in 
de maatschappij. Dyslectie is overi-
gens niet altijd de “schuldige” van 
een achterstand in lezen en schrijven. 
Toch kampen in ons hoogontwikkelde 
Nederland maar liefst 2,5 miljoen vol-
wassenen met dit probleem en heb-
ben zij moeite met lezen, schrijven 
en rekenen. Zij zijn “laaggeletterd”, 
een beladen woord, immers het is 
verre van plezierig om te horen dat 
jij dit probleem hebt. Zij lopen tegen 
een heleboel problemen aan, b.v. sol-
liciteren. Probeer maar eens een fout-
loze brief (of email) aan een bedrijf te 
sturen als je een taalprobleem hebt. 
Of wat denkt u van het voorlezen 
voor kinderen, wat heel belangrijk is 
voor een goede taalontwikkeling van 
het kind. Maar er kan ook iets aan 
gedaan worden. Er zijn vrijwilligers 
die u en vele anderen met een taal-
probleem graag terzijde staan. Dat is 
fijn om te weten. Immers, het kan je 
leven aanzienlijk prettiger maken als 
je zelf kunt brievenschrijven, goed 
kunt lezen, formulieren kunt invul-
len, gemakkelijker met PC of Laptop 
omgaan.

Wat kun je eraan doen, samen met 
anderen?
Herken de signalen: problemen met 

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?

het omgaan met computers: kunt u 
even iets voor mij invullen?..., Ik vul 
het thuis wel in…, o ja, ik heb mijn bril 
vergeten…
Ga het gesprek aan: Niemand behoeft 
zich ervoor te schamen! Niemand is 
ooit te oud om te leren! Er zijn vele 
cursussen voor volwassenen om zich 
verder te bekwamen in onze taal. Ook 
in kleine groepen en soms zelfs één-
op-één.

Wijs mensen op de mogelijkheden 
die er zijn. U kunt bellen met 0800 
023 44 44 of kijk op de website www.
lezenenschrijven.nl  Maar u kunt ook 
in de gemeente Castricum terecht. De 
Bibliotheek Kennemerwaard (ook in 
Limmen nabij de scholen). Zij helpen 
u graag verder. Het Taalhuis Castricum 
is bereikbaar onder 0251 65 56 78, 
email: taalhuiscastricum@bknw.nl 

Iedereen is van harte welkom in Het 
Taalhuis. In een gesprek kijkt u samen 
met vrijwilligers naar wat er voor u 
persoonlijk mogelijk is. En: de activi-
teiten zijn gratis! Vanzelfsprekend is 
uiterste discretie gewaarborgd.

Onlangs heeft de Stichting Welzijn 
Ouderen Limmen kennis gemaakt 
met Het Taalhuis. Hierbij waren ook 
het Ouderenplatform Castricum 
aanwezig: KBO, De Zonnebloem, 
De Stichtingen Welzijn Castricum, 
Akersloot en Limmen, Het Rode Kruis 
en PKN Akersloot-Uitgeest. Zij staan 
allemaal vierkant achter deze waarde-
volle initiatieven.
U mag altijd kontakt opnemen met 
de SWOL. Kent u iemand met dit pro-
bleem, wij helpen u en de ander graag 
op de goede “taalweg”!

Kees G. Kroone 
(Stichting Welzijn Ouderen Limmen) 

Kent u het Taalhuis 
Castricum?

Alle medewerkers aan de LOVkrant 
   wensen u  Fijne Feestdagen 
     en een Goed en Gezond 

       2019
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www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 

■  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

Bouwbedrijf  C.  Bos  bv  
www.bouwbedrijfcbos.nl
Liefde voor Bouwen Bouwbedrijf C. Bos bv

WAAR WIL JIJ NAARTOE GROEIEN?

Hoe sta jij in het leven? Wil je jezelf beter begrijpen

of makkelijker kunnen communiceren? Wil je minder

in je hoofd zitten en meer in je lijf?

Wij inspireren je met trainingen waarop hoofd, hart 

en lijf elkaar beter leren kennen. Je krijgt praktische 

handvatten waarmee je steviger in het leven staat

en kunt gaan voor wat jij belangrijk vindt. 

Nieuwsgierig? Je bent welkom op onze gratis info-

avonden en op onze open dagen. En vanaf komend

voorjaar in de Tweedaagse Instaptrainingen in NLP,

Systemisch Werken of Self-Connection. Meer info en

vrijblijvend een optie nemen? Ga naar ntinlp.nl.

NIEUWSGIERIG BLIJVEN
IS DE BESTE MANIER
OM JE LEVEN
TE VERRIJKEN

NIEUW:

TWEEDAAGS
E

INSTAP-
TRAININGEN
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‘Klanten waarderen het enorm dat ik ook vijf avonden in de week ben geopend...’

Kapsalon Kim
Limmen - Het is een regenachtige 
dag als wij op een woensdagoch-
tend Kim Kerssens-Jonker ontvan-
gen in de studio voor een gesprek 
over haar nieuwe kapsalon. SInds 
kort is zij gevestigd in het mul-
ti-functionele bedrijfspand van 
Dibo Installatietechniek aan de 
Schipperslaan 4h in Limmen. De kap-
salon straalt ruimte en rust uit en is 
heel mooi ingericht.

Geboren en getogen in Limmen, 
getrouwd en moeder van 3 kids. 
Vertel eens wat over jezelf en hoe je er 
toe kwam om voor jezelf te beginnen?
“Na mijn schooltijd heb ik stage gelo-

LEUK ALS  U EEN KEE R  B IJ  M IJ  LANGS KOMT
Schipperslaan 4h-2a, 1906 BG Limmen, telefoon 0640355542, www.kapsalonkim.com

WIJ KLEUREN/KNIPPEN HE REN ,  DAMES &  K INDE REN

5 AVONDEN IN DE WEEK OPEN

MAANDAG -  DINSDAG -  DONDE RDAG VAN 19.00  -  21 . 30  UUR
WOENSDAG &  VR IJDAG VAN 9.00  -  21 . 30  UUR
ZATE RDAG GEOPEND VAN 9.00  -  17.00  UUR

WASSEN

KNIPPEN

DROGEN

€20,-

pen en full-time gewerkt bij Equipe. 
Daarna heb ik een tijd van huis uit 
geknipt en na de geboorte van ons 3e 
kind ben ik tijdelijk gestopt. Ik wilde 
echter al weer redelijk snel aan het werk 
en heb allerlei kantoorwerk gedaan. Het 
kappersvak bleef echter altijd kriebelen 
en toen de kans voorbij kwam om een 
eigen professionele ruimte te huren in 
het pand van Dibo hoefde ik eigenlijk 
niet lang na te denken om mijn droom 
te verwezenlijken.”

Was het moeilijk om na een paar jaar 
afwezigheid het kappersvak weer op 
te pakken?
“Nee, dat was het niet. Doordat ik het 

jarenlang met plezier heb ‘geknipt’ zit 
het vak van kapper toch in je vingers. 
Ook heb ik weer verschillende trainin-
gen gevolgd. Zo ben ik onlangs naar 
Utrecht gegaan voor een super-profes-
sionele workshop en daar leer je dan de 
nieuwste technieken en trends.”

Ik als leek denk altijd dat je een 
schaar en een kam hebt en dat het 
knippen al honderd jaar hetzelfde is... 
kan je daar wat meer over zeggen?
“Kim (lachend); er is enorm veel ver-
anderd in het kappersvak. Er wordt 
heel anders geknipt en dat is ook sterk 
afhankelijk van het modebeeld. Het is 
gewoon van belang dat je daarin bij-
blijft. Ik werk met de merken L’Oreal en 
Goldwell. Ook daarin is heel veel ver-
anderd. Shampoo of conditioner is ook 
enorm verbeterd en sluit veel beter aan 
bij de verschillende haarsoorten. Voor 
elk type haar haar is tegenwoordig wel 
een passend product te verkrijgen.”

Wie kunnen er bij jou terecht?
“Eigenlijk iedereen... van jong tot oud 
en zowel mannen als vrouwen krijgen 
een complete behandeling. Dat begint 
bij een wasbeurt en iedereen gaat weer 
top-verzorgd de deur uit. Het totaal-
plaatje begint bij de wasbak en je weet 
vooraf door heldere afspraken precies 
waar je aan toe bent.”

Werk je alleen op afspraak?
“Ja. Je kan altijd bellen (06 403 555 42) 

of online een afspraak maken op mijn 
website www.kapsalonkim.com. Let op 
dat dit met .com is op het eind. Waar 
ik mij ook in onderscheid is dat ik vijf 
avonden in de week ben geopend. Dus 
vooral de mensen die het overdag te 

druk hebben kunnen s’avonds makke-
lijk een afspraak maken!”

Wij wensen Kim heel veel succes in 
haar nieuwe kapsalon!

Michel Welgraven

De afgelopen maanden is er gezocht 
naar een oplossing voor de komende 
Kerstvieringen. Verschillende locaties 
zijn de revue gepasseerd en besproken 
met de betrokkenen. We hebben de 
knoop doorgehakt.
We gaan alle vieringen - zoals we die 
gewend waren, houden in ‘Heeren van 
Limmen’. Dat is de afgelopen maan-
den onze thuishaven geworden. Vlak 
onder de Corneliustoren kunnen we 
makkelijk bij onze koormappen en 
liturgische attributen. Er kunnen per 
viering maar 300 mensen binnenge-
laten worden. Het gaat lukken, maar 
om niemand teleur te hoeven stel-
len, zal er met gratis kaarten  worden 
gewerkt. 

Waar en wanneer: Parochiecentrum 
en na de Adventsvieringen
De kaarten voor de verschillende 
Kerstvieringen kunnen vanaf 7 decem-

(Er kunnen max. 300 mensen per viering in ‘Heeren van Limmen’ en we willen niemand teleurstellen...)

Kaarten nodig bij Kerstvieringen 
in ‘Heeren van Limmen’

ber op de vrijdagmiddagen van 14.00 
uur tot 16.00 uur in het Parochie-
centrum op de pastorie en ook na 
de Adventsvieringen op de zondag-
ochtenden in ‘Heeren van Limmen’ 
opgehaald worden. Deze kaarten zijn 
gratis. Kaarten die nodig zijn om de 
kerkgangers goed te verdelen over de 
verschillende vieringen om zo teleur-
stellingen te voorkomen. We hebben 
de afspraak gemaakt dat er per per-
soon maar 4 kaarten meegenomen 
kunnen worden.

Om welke vieringen gaat het:
•  maandag 24 december: de kleuter-

kerstvieringen om 16.00 uur
•  maandag 24 december: de kleuter-

kerstvieringen om 17.00 uur
•  maandag 24 december: de Kerst-

gezinsviering om 19.30 uur met 
kinderkoor

•  maandag 24 december: de 

Informatieavond op 24 januari a.s.
In een tijd dat de kerken leeglopen, 
stroomt Taizé vol. Vooral jongeren 
weten de weg naar deze gemeenschap 
te vinden. Wat is het geheim van 
Taizé? De christelijke oecumenische 
kloostergemeenschap Taizé is gesticht 
door Roger Schutz, beter bekend als 
broeder Roger. Hij kocht aan het begin 
van de Tweede Wereldoorlog een huis 
in Taizé (vlak langs de snelweg tus-
sen Lyon en Dijon in Frankrijk) om er 
oorlogsvluchtelingen in op te vangen. 
Gaandeweg sloten zich broeders bij 
hem aan, die samen de gemeenschap 
van Taizé vormden. Nadat broeder 
Roger in 2005 tijdens een dienst door 
een verwarde vrouw werd doodge-
stoken, nam broeder Alois het stokje 
over. Inmiddels bestaat de gemeen-

schap uit zo’n 100 celibatair levende 
broeders uit verschillende denomina-
ties. Wekelijks ontvangen ze duizen-
den, meest jonge bezoekers uit alle 
hoeken van de wereld.

Wie gaat er mee van 27 april t/m 5 
mei 2019
We vertrekken op zaterdagavond 27 
april 2019 en komen zondagochtend 5 
mei 2019 weer thuis. De busreis naar 
en van Taizé kost €154 – en het ver-
blijf daar ongeveer 10 euro per dag. 
De parochies in onze regio sponsoren 
deze jongerenreis met 70 euro per per-
soon.

Voorbereiding en aanmelding
Bij deze reis hoort ook een voorberei-
ding. Naast een informatieavond op 
24 januari 2019 zal er ook nog een bij-
eenkomst worden georganiseerd waar 
muziek, zang en achtergrondinforma-
tie gegeven zal worden over Taizé. Als 
je belangstelling hebt, stuur dan een 
email naar Johan Olling:
pastor@corneliuskerk-limmen.nl 

Na de eerste bijeenkomst in janu-
ari 2019 meld je je definitief aan. Ook 
oudere Taizé-reisgenoten mogen con-
tact opnemen. Misschien kan er met 
auto’s gereden worden.

Pastor Johan Olling

Kerstnachtviering om 21.30 uur 
met spontaan koor

•  maandag 24 december: de 
Kerstnachtviering om 23.30 uur 
met Liturgisch koor.

•  25 december: Eerste 
Kerstdagviering om 10.30 uur met 
Gemengd koor.

•  26 december: Tweede 
Kerstdagviering om 10.30 uur met 
Harmonie Excelsior

Liturgisch Beraad Corneliusparochie

Al een aantal jaar is de kerstpakket-
ten actie van Werkgroep Caritas een 
enorm schot in de roos. Ook dit jaar 
gaan we samen de minder bedeelden 
binnen de gemeenschap een handje 
helpen met de kerstdagen. Vorig jaar 
zijn er 70 huishoudens geholpen met 
dank aan jullie gulle giften. Iedereen 
kan hier aan mee helpen door een 
kerstpakket te doneren. U kunt uw 
kerstpakket bij ons inleveren van 17 tot 
en met 20 december tussen 19:00 en 
21:00 in de Pastorie (Dusseldorperweg 
74, 1906 AL Limmen). Een deel van uw 
pakket is natuurlijk ook welkom. Ook 
(tweedehands) spellen/speelgoed zijn 

welkom. Let wel: gelieve geen afdan-
kertjes.
Helpt u mee de kerstpakketten actie 
2018 tot een succes te maken?

Verspilling bestaat niet
Voor alle spullen die eventueel over-
blijven zal een passende bestemming 
gezocht worden.
Naast uw kerstpakket kunt u ook hel-
pen door uw statiegeld bon te done-
ren bij de AH in Limmen, dit kan tot 
21 december.
Daarnaast is ook een financiële bij-
drage welkom. U kunt het bedrag 
overmaken op bankrekening num-

mer: NL32RBRB0900833025 t.n.v. PCI 
Limmen.
Vragen en/of opmerkingen kunt u 
richten tot: Kerstpakkettenlimmen@
gmail.com

Bij voorbaat onze hartelijke dank en 
fijne feestdagen!

Werkgroep Caritas

Geef ook dit jaar uw kerstpakket weer een mooie bestemming...

Kerstpakketten-actie Caritas 2018

Ben je tussen de 15-30 jaar oud?

Jongerenreis naar Taizé
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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,  

■  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

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

VAKKENNIS ADVIES SERVICE

ONTWERP INMETEN MONTAGE

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW

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

MEELGRO
Service Bouwmarkt
MAATLAT 9 - LIMMEN - TEL. 072 505 1788

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ  Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

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

Wij wensen iedereen 
Fijne Feestdagen 

en proosten op een 
Gelukkig en Gezond 

2019

studiowelgraven.nl

idee • vormgeving • opmaak
drukwerk • websites

Wij wensen iedereen gezellige feestdagen en 
een gezond en inspirerend 2019
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Bescherm uw 
planten 
tegen de vorst! 

VLIESDOEK
4.00 meter breed,
los van de rol 

Prijs € 1.20
per strk.mtr.

•  Loodgieter- 
werkzaamheden

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

Visweg 52 • 1906 CS  Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

Het vertrek is woensdagochtend 8 mei 
en de terugkomst is zondagmiddag 12 
mei 2019.

Onder leiding van ervaren KNMV 
instructeurs, nemen we je binnendoor 
mee langs mooie wegen en plaat-
sen via de Duitse Eifel naar de Franse 
Vogezen. De heenreis is verdeeld over 
2 dagen, met een overnachting in 
Duitsland, ter hoogte van Luxemburg.
In de Vogezen verblijven we 3 nachten 
op basis van halfpension, in een zeer 
gezellige motorherberg. Vanuit hier 
rijden we 2 dagen mooie routes door 
het prachtige, voor motorrijders zeer 
mooie gebied van de Franse Vogezen.

De terugreis op zondag 12 mei rijden 
we in 1 keer terug van de Vogezen naar 
Nederland. De indeling van de hotel-
kamers geschiedt op basis van 2 of 
meer personen per kamer. Eventuele 
wensen met betrekking tot de inde-
ling van de kamers kunnen bij de aan-
melding kenbaar worden gemaakt. 
Wij zullen proberen hier zo veel moge-
lijk rekening mee te houden.
Voor wat betreft de indeling van de 
groepen, zullen de deelnemers wor-
den ingedeeld in verschillende groe-
pen al naar gelang wensen en erva-
ring, waarbij tijdens het ochtend-deel 
van de routes ruimte is voor coaching 
en uitleg over bochtentechniek en het 
rijden in bergachtig gebied.

Tijdens deze  bergtraining / bochten-
training is er technische back-up aan-
wezig, verzorgt door  “Bart Sassen 
Motorservice”.

Nb. Door u aan te melden verplicht u 
zich bij vertrek met een in goede staat 
van onderhoud verkerende motorfiets 
te verschijnen. Met een minimaal pro-
fiel van 4 mm op de banden. Raadpleeg 
in geval van twijfel uw dealer of  “Bart 
Sassen Motorservice”. Tel. 0611116002

Wat is niet inbegrepen ?
•  Reis- en annuleringsverzekering en 

de kosten van repatriéring van u en/
of uw motor in geval van pech of 
ongeval (u bent hier zelf voor verant-
woordelijk).

•  Kosten voor brandstof.
•  Kosten van de lunch tussen de mid-

dag.
• Persoonlijke uitgaven

De kosten van de 5 daagse tour, incl. 
4 overnachtingen, op basis van half 
pension (overnachtingen incl. avond-
eten) bedragen € 345,- p.p.

Aanmelden kan uitsluitend via email: 
dicxrijschool@me.com

Wil je mee ? Wacht dan niet te lang 
met aanmelden, want de deelname 
wordt bepaald in volgorde van aan-
melding  en vol is vol!

De 67e Bloemendagen Limmen vindt 
plaats van zaterdag 4 mei tot en met 
woensdag 8 mei 2019. De voorberei-
dingen zijn alweer begonnen en we 
zijn bezig om ook het weekend weer 
in te vullen met bijzondere attracties

Onze publiekstrekker van vorig jaar, 
Tim Coronel hebben we mogen ver-
welkomen tijdens het parkgebeuren 
op zondag. Tim was reuze enthousiast 
en is met vele bezoekers op de foto 
gegaan. Ook is hij mee geweest met 
de aubade aan de prijswinnaars van 
de Bloemendagen. Om hem te bedan-
ken voor zijn komst hebben Aad Koot, 
John Twisk en Max Nuijens van de 
Hortus Bulborum hem vorige maand 
een mooi bloembollen pakket over-
handigd met bollen van de Hortus. 
Hierbij kreeg Tim meteen een lesje 
in bollen planten. Als hij de plantles 
goed naleeft, krijgt hij een schitteren-
de tuin in het voorjaar.

In maart vindt de aftrapavond plaats 
waarbij iedereen weer welkom is, dit 
jaar vooral de nieuwe prikploegen 
die zich afgelopen jaar hebben aan-
gemeld. Vele oude rotten in het vak 
zullen ze aankomend jaar met raad en 
daad te woord staan. Waarschijnlijk 
wordt er een soort van handboek/
stappenplan geschreven voor nieu-
we prikploegen. De film van 1999 zal 
iedereen weer laten genieten van hoe 
het er vroeger aan toe ging, een feest 
van herkenning.

De feestavond/prijsuitreiking zal op 
zaterdagavond 4 mei plaatsvinden. 
In verband met de Dodenherdenking 
begint de avond om 21.00 uur. 

Namens de Stichting Bloemendagen 
Limmen wensen we iedereen een 
Bloemrijk 2019 toe.

Voorbereidingen weer gestart...

Bloemendagen Limmen 
van 4 mei t/m 8 mei 2019

DICX motorrijschool organiseert

Bergtraining/bochtentraining
in de Franse Vogezen
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Wij nodigen alle leden en nog niet aangesloten 
Limmer ondernemers uit voor de

NIEUWJAARSRECEPTIE
Donderdag 10 januari 2019 in EetBarLekker, Dusseldorperweg 56.

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 Home Decoration • Appel & Beers • Artmiraal Grafische Vormgeving • Autobedrijf Harry Levering 
• Autoschadespecialist P.Zonneveld BV • Bakkerij Putter • Baltus Loonbedrijf P. • Bart Schoorl Contractmanagement • Bistro Limmen • Bloedjes 
Advies & consultancy • Bloembinderij Suus • Bouwbedrijf C. Bos B.V. • BouwVisie B.V. • Buter Bouwmanagement B.V. • Constructiebedrijf Mous 
B.V. • De Koet Hoveniers • De Project Partners B.V. • Dibo Installatie Techniek • Dicx auto & motorrijschool • Dirkson Limmen Installatietechniek 
• Drost Technical Management B.V. • Edmar Timmerwerken • EetBarLekker • Event4all • Florijn Investments B.V. • Froods • G.P. Groot B.V. • Gall 
& Gall • Gede verpakkingen • Gerard Tool Financieel Advies • Gerbie • Gezondheidsdrogist Aker • Glazenwasserij Admiraal • Groot Wegenbouw 
• Heeren van Limmen • Hopman ERA Makelaars Heiloo • Hoveniersbedrijf Hollander • Hovenierssbedrijf W. Liefting • Huisvanbinnen • Illudee • 
In Stijl Kappers • J. Reijnders Hovenierswerk • JackZoonTuincreaties • Jak Loodg. en Sanitair Inst.Bedr. • Kapsalon Ingrid Meerman • Kleverlaan 
B.V. • Kookkonst • Kroone & Liefting • Kruidenberg Timmerwerken • Kwekerij Cristian Schilder • Maatschap Welboren-Beemsterboer • Maison La 
Chasseigne • Meelgro Bouw • 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 • Studio Welgraven • Stuifbergen • Teken en Bouwburo G. Th.J. 
Pepping • Thalia Beheer BV • Transportbedrijf W.T. van der Steen • Transportbedrijf Wempe • Transportbegeleiding • 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. • vof Handelsbedrijf Ed van Duin • Vredeburg • W. Groot Tuin & Klussen • We All Share 
VOF • Winder Limmen B.V. • Zandbergen Consultancy • Zandbergen’s Transport B.V. • Zijlstra Collection • Zwart Uniformkleding

...wensen iedereen fijne feestdagen
en een succesvol en vooral gezond 2019!
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Het spel met de vuist en de open hand
Een vader speelde met zijn dochtertje 
het spel van vuist en open hand. Met 
grote vastberadenheid sloot vader zijn 
grote mannenhand, en zei tegen zijn 
dochtertje: “Sterke meid, als jij die open 
krijgt!” Het kind vergat alles om zich 
heen, en ging helemaal op in het spel 
van bevrijden. Eerst de duim, met een 
aandacht van nu of nooit. Het lukte! 
Vader zuchtte, en gaf de grote duim 
gewonnen. Het dochtertje schaterde 
van plezier! Toen vinger voor vinger, de 
rest van de hand. Bij elke vinger die zich 
tenslotte overgaf, kraaide het kind het 
uit. En toen vader met een diepe zucht 
de hele hand gewonnen gaf, schaterde 
het kind het uit en riep: “Pappa, nóg 
een keer!” Zo herhaalde zich dat spel, 
tot vader het zat en dochtertje het moe 
geworden waren. 

Harde mensentaal
‘s Avonds, toen het kind in bed lag, 
hoorde het opeens een vreemd geluid. 
Het was harde mensentaal, een felle 
woordentwist tussen vader en moeder. 
Het kind begreep nog niet wat ruzie 
was, maar het voelde er wel  de angst en 
de dreiging van. Luidkeels begon het te 
schreeuwen. Het ruziegeluid verstomde. 
De moeder haalde het kind uit bed, en 
nam het mee naar de kamer. Maar wat 
ze ook probeerden, vader en moeder, - 
beurtelings en hopeloos -  het kind bleef 
huilen. Tenslotte probeerde vader - ten-
einde raad - het spel van de vuist ... Als 
bij toverslag werd het kind stil, en greep 
naar de grote, gesloten hand. Driftig en 
angstig trok het aan duim en vingers. 
Het was geen spel meer,  maar werke-
lijkheid, voor alle drie! Pas toen de hele 
hand geopend was, zuchtte het kind 
van verlichting, en riep: “nóg een keer! 
nóg een keer!”

De gebalde vuist openen tegen de 
stroom in
Het verhaal van het kind en vaders 
grote vuist. Een ontwapenend verhaal: 
Een ontwapenend kind. ‘Nog een keer, 
papa, nog een keer’, en die grote vuist 
laat zich opnieuw veroveren, opent zich 
voor het kind. Ik vond het verhaal in 
1996, en sindsdien speelt het elk jaar, 
zo rond deze tijd, weer door mijn hoofd. 
Altijd zijn er wel redenen waarom ik 
mijn vuisten zou kunnen ballen, maar 
dit verhaal, dit kind, kijkt me aan en 
zegt: wil je dat echt? Of wil je toch niet 
liever weer je handen openen. Je handen 
openen om ruimte te maken voor die 
ander. Er te zijn voor die ander. Ik weet 
waarom ik ook dit jaar weer Kerstmis 
wil vieren. Het kind van Kerstmis, en elk 
kind sindsdien, roept in mij het verlan-
gen wakker om het eelt van mijn ziel te 
schrapen en die gebalde vuist toch weer 
te openen; tegen de stroom van ‘het 
heeft toch allemaal geen zin’ in, tegen 
de macht van (hardheid en) rechtlijnig-
heid; tegen de macht van (ikke ikke ikke 
en de rest kan stikken) Een open hand. 
“Nog een keer! Nog een keer!” Ik wens U 
allen van harte een ontwapenend, open 
en gezegend kerstfeest. En voor 2019 
veel inspiratie en vooral gezondheid.

pastor Johan Olling

Caroline en Rob Glorie mogen terug-
kijken op een grandioze opening op 27 
september jl. Het totaal vernieuwde 
interieur voldoet aan hun wensen en 
de bezoekers zijn enthousiast over de 
gezelligheid en intimiteit die eetBar-
Lekker uitstraalt. De culinaire hoog-
standjes van de keukenbrigade zijn 
populair bij de bezoekers en geeft 
lovende reacties. Toch, zegt Caroline 
toen de redactie haar sprak: “Er zijn 
ook wel eens dingen fout gegaan 
in de aanloopperiode, we hebben 
dit besproken met onze gasten en 
direct “opgelost”, meer kun je op 
dat moment niet doen”. Ooit zei een 
restaurateur, maar dit geldt eigenlijk 
overal: “Gaat het goed zeg het ande-
ren, is er iets fout zegt het ons!”. Een 
waarheid als een koe. Er kan altijd wel 
eens ergens iets niet helemaal gaan 
zoals de gast of cliënt het wil of had 
gedacht, direct ter plekke oplossen is 
het middel.

Met Caroline kijken we even over de 
schouders terug naar de recente eve-
nementen: De Kermis, mooi weer, veel 
bezoek, gezellige muziek voor jong en 
oud, een jaarlijks evenement wat je 
niet wilt missen. Het is wel heel veel 
werk, het opbouwen van een feest-
tent, toiletvoorzieningen, veiligheid 
binnen en buiten het horecabedrijf, 
het opruimen van plastic afval en het 
verkeer op de Dusseldorperweg. Alles 
verliep in goede harmonie, vooral ook 
met de buren. Dat is heel belangrijk 
benadrukt Caroline. Daarna kwam de 
tweedaagse Bokkentocht langs vele 
horecabedrijven in Limmen en Heiloo. 
Het evenement is verspreid over twee 
dagen om piekdruktes te vermijden, 
schitterend weer, iedereen op de 
fiets, lekker genietend van de nieuwe 
herfstbockbieren.

Het bezoek aan het eetcafé is boven 
verwachting, velen uit Limmen, maar 

ook uit de omgeving weten de weg 
te vinden naar deze mooie locatie. 
Vooraf een heerlijk drankje, een van de 
speciaalbieren, vers op de tap in het 
juiste glas, de kaart bezien, kiezen en 
daarna genieten. De tafels zijn gezel-
lig gedekt, er is veel sfeerverlichting, 
“tweetjes”, en “viertjes”, ook tafels 
aan elkaar schuiven en je kunt met elk 
gewenst aantal gasten aan tafel. Nu 
gaan Caroline en Rob verder werken 
aan de akoestiek om geluiden binnen 
de ruimtes te “dempen”. Op zondag-
middag, na afloop van thuiswedstrij-
den van V.V. Limmen kan het druk zijn 
met aanloop van veel jonge mensen, 
die gezellig de “derde helft”, komen 
vieren. Dat vereist snel werken, er is 
veel vraag naar drankjes, maar ook 
naar kleine gerechten, en dat alles in 
goede harmonie met de gasten die 
enkele uren blijven om aangenaam te 
dineren. Caroline heeft goede men-
sen in haar team zegt zij. Dat is ook 
belangrijk voor de gasten: een vast 
gezicht of aanspreekpunt stelt men 
op prijs. 

Kerstmis 2018
Nu Sinterklaas voorbij is prepareert 
het horecateam zich op Kerstmis. 
Als altijd op Kerstavond 24 decem-
ber gezelligheid met een DJ. Eerste 
Kerstdag gesloten, Tweede Kerstdag 
open voor een heel mooi keuze diner. 
Zie de website voor details en een tip: 

reserveer tijdig om teleurstelling te 
voorkomen. Kerstmis is naast een ker-
kelijk feest ook bij uitstek een periode 
van gezelligheid met familie en vrien-
den. Natuurlijk wordt er ook goed 
voor uw kinderen gezorgd.

Oudjaar-Nieuwjaar
Beide dagen gesloten, ook Caroline, 
Rob en de kinderen willen gezellig 
met elkaar feestvieren. Vanaf donder-
dag 3 januari 2019 is iedereen weer van 
harte welkom! En, Caroline en haar 
gedreven keukenbrigade zullen begin 
januari een nieuwe menukaart lan-
ceren. Daarbij natuurlijk vertrouwde 
specialiteiten, maar er is ook naar de 
gasten geluisterd!

Ook in het nieuwe jaar gaan de 
bekende items als Pub- en Popquiz 
weer gewoon door. Er zijn ook al veel 
(bedrijfs)feesten, verjaardagen, jubilea 
e.d. geboekt voor 2019.
In januari staat een bezoek aan de 
internationale beurs Horecava in de 
RAI Amsterdam genoteerd. Kennis 
op doen, collega’s ontmoeten en 
horen/luisteren hoe doen andere 
horecabedrijven het, wat is de trend, 
wat gebeurt er in andere delen van 
Nederland, wat kunnen wij in Limmen 
daarvan opsteken? Caroline ’s ogen 
stralen als zij over nieuwe ideeën 
spreekt, zij bruist van energie. We 
spraken nog even over het verleden, 
zij loopt inmiddels ook al 30 jaar mee 
in dit bijzondere vak, dat veel vergt 
van een mens en waar de werktijden 
zich vaak tot laat in de avond afspe-
len. Daarnaast heb je toch nog je 
echtgenoot en kinderen…, ook die zijn 
heel belangrijk!

Een gezellige sfeer, binding met je 
gasten, inventief zijn, kwaliteit hoog 
in het vaandel, allemaal aandachts-
punten en speerpunten van Caroline 
en het team.

Het gehele team van eetBarLek-
ker wenst u een vredig en mooi 
Kerstfeest, een veilige overgang naar 
2019 en gezondheid en liefde toe in 
het nieuwe jaar.

Kees G. Kroone

EetBarLekker 
kent een 
‘vliegende’ start!

 
 
 
 

Streetdance 
Breakdance 
Dancehall 

Bodyfit 
Bodyshape 

Zumba 
Ouder & kind gym 

Kleutergym 
Turnen 

Jongens freestyle gym 
 

Meer informatie vind u op  
www.tioslimmen.nl 

 
Een fijne sportvereniging voor jong en oud. 

                      Begin 2019 met sporten bij 
                                TIOS Limmen voor €5 

                     
 

 
 

 

 
 

                                                                       
 
 
 

         BON:  4 lessen voor €5 bij TIOS Limmen
  
    Ik/mijn kind wil graag 4 lessen afnemen voor € 5,00  
    Lesgroep…………………………………………………………………. 
    Op………………………………………………………………….....dag  
    Naam ………………………………………………………………………   
    Leeftijd …………………………………………………………………… 
    Telefoonnummer………………………………………………..….. 
    Email ……………………………………………………………………… 
     
   Handtekening ………………………………………………………… 
 
Deze bon is geldig van 7 januari t/m 2 februari 2019. 
De bon ingevuld inleveren tijdens de eerste les met geld in 
contanten bij de docent. 
 

LESROOSTER TIOS 2018-2019 
MAANDAG 
15.10-16.00 Turnen groep 1+2 Caroline Welboren 
16.00-17.00 Turnen groep 3-4-5 Caroline Welboren 
17.00-19.00  Turnen selectie/ jong talent Caroline Welboren/ Samantha 

Droog/ Svea Rijnders
19.00-20.00 Bodyshape dames Angélique Liefting 

DINSDAG 
09.00-10.00 Bodyfit dames(Enterij) Lea Dam 
16.30-18.00 Streetdance/ Hiphop groep 4-8 Cindy Spek 
19.00-20.00 Zumba/aerobic dames Susanne Huissen 
20.00-21.00 Zumba dames Susanne Huissen 

WOENSDAG 
09.15-10.15 Ouder en kind gym Samantha Droog 
18.00-19.30 Streetdance/ Dancehall groep vgo 1-4 Cindy Spek 
19.30-21.00 Streetdance/ Dancehall groep vgo 4 > Cindy Spek 
21.00-22.00 Breakdance 15+ Falko de Graaf 

DONDERDAG 
08.45-09.45 Bodyfit dames Lea Dam 
16.00-18.00 Turnen selectie onderbouw Samantha Droog/ Svea Rijnders
17.00-19.00 Turnen selectie bovenbouw Samantha Droog/ Svea Rijnders
18.00-19.00 Turnen groep 6-7 Jamie Bakker 
19.00-20.00 Turnen groep 7-8 VGO 1 Jamie Bakker

ZATERDAG 
09.00-10.00 Jongens freestyle gym Falko de Graaf 
10.00-11.00 Breakdance (semi-gevorderd) Falko de Graaf 
11.00-12.00 Breakdance (gevorderd) Falko de Graaf

Weten waarom je Kerstmis 
wilt vieren...
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Wij wensen u fijne feestdagen!

Sterk in 
huiswerk
Sterk in 
huiswerk


