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The Café Battle een nieuw concept in 
de Lantaarn. Organiseer met je vrien-
dengroep een gezellige avond in de 
Lantaarn.

Probeer zoveel mogelijk publiek 
d.m.v. muziek, aankleding, thema etc. 
naar de Lantaarn te krijgen. Er doen 8 
teams mee, degene met de hoogste 
omzet wint de hoofdprijs van € 750,-.

Zaterdag 7 november de 1e Café- 
Battle American Party What’s up!
Met leuke drankacties een beerpong-

Nieuw concept The Café Battle 
en Popquiz in de Lantaarn

tafel en om de avond compleet te ma-
ken zorgt DJ Ivan voor de muziek.

Zaterdag 14 november de 2e Café- 
Battle!
Jullie worden ontvangen met een wel-
komsdrankje, de hele avond heerlijke 
hapjes en DJ Juicy Jugs draait allerlei 
soorten muziek op jullie verzoek, dus 
vraag je nummertje maar aan!

Vrijdag 27 november de 3e Café- 
Battle Draai om de oren!
Deze Battle is nog 1 grote verrassing!!

Alleen, met zijn tweeën of met een 
groepje vrienden genieten van mooie 
wijnen met heerlijke hapjes. Margret 
Weijers, Register Vinoloog en Wijn-
spijsspecialiste, is deze avond uw 
gastvrouw. Zij schenkt bij alle hapjes 
mooie wijnen die uitstekend com-
bineren en geeft informatie over de 
geschonken wijnen zonder de gezel-
ligheid uit het oog te verliezen. Wild 
smaakt heerlijk mits het op de juiste 
wijze bereidt is en daar weet Trudy 
van Bistro a Gogo in Castricum wel 
raad mee. Zij staat bekend om haar 
(h)eerlijke en kleurrijke smaken: 
puur, lekker en origineel. De proe-
verij begint om 20.30 bij Kookstudio 
De Hofsteede in Limmen en de kos-
ten zijn €40,- p.p.

Zaterdag 21 november organiseert Smaakvermaak de wijnproeverij 
Wijn & Wild bij Kookstudio De Hofsteede in Limmen

Genieten van wijn en spijs 
bij Smaakvermaak

Tip:  Deze proeverij is een zeer leuk en 
origineel sinterklaas- of kerst-
kado. Op verzoek pakt Smaakver-
maak de kadobon uniek voor u in.

Meer weten?
Er zijn nog plaatsen beschikbaar 
voor deze avond. Voor aanmelden 
kunt u een email sturen naar info@
smaakvermaak.nl. Ook kunt u veel 
informatie vinden op de website 
www.smaakvermaak.nl.

Met hartelijke groet, Margret Weijers

John de Boer van Keurslagerij Snel 
vertelt trots: “Voor Keurslagerij Snel 
is kwaliteit de normaalste zaak van 
de wereld. Het is voor ons heel mooi 
dat een professionele vakjury het nu 
ook nog eens beloont met een mooie 
gouden oorkonde.

Na het behalen van een gouden prijs 
voor de rookworst, is het gehakt nu 
beloond met het cijfer 10. Hierbij is 
gelet op kwaliteit, versheid en er is 
een bacteriologisch onderzoek ge-

Kwaliteit...,
dat maakt het verschil!

daan. Mooi dat al het werk dat we 
doen om alles zo vers mogelijk te ma-
ken en te kopen bij de boeren die wij 
kennen, allemaal beloond wordt met 
de erkenning en waardering dat puur 
vlees verdient. Uiteindelijk zal puur 
vlees van goede kwaliteit, gelet op 
diervriendelijkheid en met oog voor 
milieu en versheid, het winnen van 
vlees met eigenschappen die ver van 
vlees staan. Dan maar liever iets min-
der maar lekker en verantwoord, dan 
veel en niet lekker.”

Ondernemers uit Limmen gingen 8 
oktober eens snuffelen bij elkaar in 
de keuken.  Jacob Hooy en Alumi-
nimum Lasbedrijf Van der Velden 
openden de deuren voor zo’n 60 
nieuwsgierige leden van de Limmer 
Ondernemings Vereniging (LOV).

Jacob Hooy, een mooi maar voor velen 
mysterieus bedrijf, liet het magazijn 
zien. Het bleek een heuse keuken. 
Deelnemers waren met recht onder de 
indruk van de rekken vol kruiden en 
de heerlijke geur. Daar wordt dagelijks 
wat af gemengd. Verbaasde blikken 
ook omdat je diezelfde kruiden veelal 
in je eigen kruidenrek hebt staan.

Onsterfelijkheidsthee, bourbon va-
nillepoeder en vitamine E crème, het 
wordt allemaal gemaakt in Limmen 
en gaat de hele wereld over. Het be-
drijf mag dan wel ruim 200 jaar oud 
zijn, het is zeker geen ingesuft bedrijf. 
In tegendeel. Het is een bedrijf met 
200 jaar ervaring en trots drager van 
het predikaat Koninklijke Hofleveran-
cier. 

Bij Aluminimum Lasbedrijf Van der 
Velden pakten ze de dag strak aan. 
Het personeel ‘moest’ overwerken 
zodat de deelnemers alle indrukwek-
kende machines in actie konden be-
wonderen. Daar komen mooie en in-
novatieve producten van aluminium 
en roestvrijstaal tot stand. Leuk om 
te zien dat er ook nog aan hand-
werk wordt gedaan. Wielklemplaten, 

scheepskisten en afvalbakken zijn  
een paar van de standaard producten. 
Creatiever is toch echt de op maat 
gemaakte gangway van 11 meter en 
de Bacardi-bar. De heren Arie, Ron en 
Sam van der Velden lieten met gepas-
te trots zien dat zij zeer geavanceerd 
en veelzijdig bezig zijn met alumini-
um en roestvrijstaal.

De tijd vloog. Om al die indrukken te 
verwerken werd in de sfeervolle oran-
gerie van Jackzoon Tuincreaties rust 
en harmonie gezocht en gevonden. 
Ook dit was een bedrijfsbezoek. Toon 
Konst, nog zo’n Limmer ondernemer, 
had hapjes gemaakt en dat werd ver-
volgens met een Limmer bockbiertje 
weggespoeld. Het mag gezegd wor-
den, mooie dingen van eigen bodem.

Een week later was de LOV aanwezig  
tijdens een bijeenkomst van retail 
deskundige Paul Moers in Heiloo. Paul 
gaf duidelijk aan dat internetverko-
pen zeker niet de ondergang van het 
klassieke winkelen gaat betekenen. 
Hij waarschuwt dat de detailhan-
del wel inventief moet blijven. Als 
voorbeeld noemde hij de in Utrecht 
gelanceerde ‘mannenhoek’ ook wel 
mancave. Terwijl de juffrouw gaat 
winkelen in Hoog Catharijne kan de 
man de mancave bezoeken voor een 
glas whiskey, voetbal kijken op groot-
scherm of de nieuwste gadgets tes-
ten. Iets voor Limmen?
Paul gaat ook aan de slag om winkel-
stad Alkmaar op de kaart te zetten.

Op 9 november is de jaarlijkse Cal 
ondernemersverkiezing in het Ruiter-
huis te Castricum. Ondernemers zijn 
welkom. Aanmelden? www.onderne-
mersprijscastricum.nl.  Genomineer-
den zijn: Jan Hes, Hotel  Akersloot en 
Dil Vis. Wie vindt jij het waard? Je kunt 
nog stemmen!

Het ondernemende jaar wordt op 12 
november in boerderij Vredeburg met 
de jaarlijkse Bourgondische avond af-
gesloten. Ondernemers, wees er rap 
bij en meld je aan!

Het wordt zo langzamerhand een 
traditie en ook dit jaar is het de LOV 
weer gelukt om een spetterende 
Sinterklaasactie te organiseren!
 
Dit jaar is er bij elke weektrekking een hoofdprijs.
 
1e Trekking 23 november
  Hoofdprijs: WINTERBUFFET 10 PERS.  

beschikbaar gesteld door Kookkönst
 
2e Trekking 30 november
 Hoofdprijs: REISCHEQUE € 250,- Zonvaart reizen
 beschikbaar gesteld door de LOV
 
3e Trekking 7 december 
 Hoofdprijs: KADOBON TWV € 500,- 
 beschikbaar gesteld door Kroone & Liefting
 
De actie start op  16 november en duurt t/m zondag 7 december 2015. 
Bij besteding van € 5,00 aan boodschappen (AH- € 10,00) ontvangt 
u een Sinterklaaslot. De loten kunt u inleveren bij de deelnemende 
winkeliers. Deze zijn herkenbaar aan het speciale raambiljet.
 
Naast de eerder genoemde hoofdprijzen zijn er bij elke trekking ook 
LOV-cadeaubonnen te winnen.
Er zijn 3 trekkingen van elk €  550,00
 
1x LOV-bon t.w.v. € 100,00
3x LOV-bon t.w.v. € 50,00
10x LOV-bon t.w.v. € 20,00
10x LOV-bon t.w.v. € 10,00
 
De winnaars krijgen persoonlijk bericht. De trekkingslijst is te 
bekijken op de website  www.ondernemendlimmen.nl
 
Koop bij de LOV winkeliers en maak zo kans op die prachtige prijzen!

Sinterklaasactie  2015

Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Aantal loten 90.000.

Inleveren bij deelnemende winkeliers, herkenbaar aan het raambiljet.

Sinterklaasloterij 2015

Trekkingen: 23, 30 november en 7 december 2015

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

Speel mee:

23-11: WINTERBUFFET VOOR 10 PERSONEN

 beschikbaar gesteld door KookKönst 

30-11: REISCHEQUE ZONVAART T.W.V. € 250,-

 beschikbaar gesteld door de LOV 

07-12: KADOBON T.W.V. € 500,-

 beschikbaar gesteld door Kroone & Liefting 

Naam

Adres

Postcode
Plaats

PRIJZENPOT
€ 2.650,-! OndernemersLimmer

Vereniging

Ondernemers
Limmer

Vereniging

Zaterdag 19 december de 4e Café- 
Battle  zonder naam!
Deze Café Battle schijnt een erotisch 
tintje te hebben!!

Ben je nieuwsgierig geworden en heb 
je zin in een leuke avond?

Kom dan gezellig en kijk wat de  teams 
ervan hebben gemaakt.

Vanaf november hebben we elke 2e  
donderdag van de maand de popu-
laire Popquiz gepresenteerd door John 
Besteman van 20.30 tot 23.00 uur.

Inschrijven kan via email:
caroline@lantaarnlimmen
of 06-54235682.

Binnenkort ook mannenhoek in Limmen?



	 P A G . 	 2 	 L O V - K R A N T 	 N O V E M B E R 	 2 0 1 5

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 

WINTERWORTELEN
NET 10 KILO € 2,50

BUFFALO OREN + VLEES
normaal € 0,75 NU € 0,50 5 stuks € 2,25 25 stuks € 9,95

LEUKE SPELLEN: KWARTET, DOMINO,
PAARD-OPOLY e.a. vanaf € 8,95

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org

... Zorgeloos wonen
met een passende
hypotheek!

Vuurbaak 3
Tel. 505 390219.95

 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

Vroeger
hadden wij ook
‘n groot-boek...

Clemens

Jan

Jan Jaap
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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

Eet smakelijk!

SOUS VIDE GEGAARDE 
HERTENBIEFSTUKJES MET SAUS
Benodigdheden:
•  4 hertenbiefstukjes à ± 125 gr. 

(laat bij de slager vacuüm verpakken)
• ½ pot wildfond
• 2 dl rode port
• 2 jeneverbessen
• 1 laurierblaadje
• ½ theel verse tijm
• ½ theel rozemarijnnaaldjes
• 1 stukje prei
• 1 stukje wortel
• 1 sjalotje
• 1 teen knoflook
• ½ plak kruidkoek

WIJNTIP: 
NATURA Merlot uit Chili

E T E N  e n  G E N I E T E N 

Bereiding:
Leg de biefstukjes in een ovenschaal helemaal onder water en zet 
deze in de oven op 54º C. en laat de biefstukjes minstens 90 minuten 
garen (langer kan geen kwaad)

Voor uitserveren:
De biefstukjes uit de zakjes halen en aan iedere kant ca. 20 seconden 
bakken in boter in een hete pan, peper en zout toevoegen en meteen 
uitserveren.

Saus:
Snipper de sjalot en de knoflook fijn. Snij de prei en de wortel in fijne 
brunoise. Bak de sjalot en de knoflook glazig en voeg na 2 minuten de 
wortel en de prei toe en laat deze even meebakken. Voeg vervolgens 
alle kruiden toe en blus af met de port. Laat de massa inkoken tot 1/3 
van de hoeveelheid. Zeef de saus en doe hem terug in de pan  en voeg 
wat kruidkoek toe. Kook de saus verder in tot de gewenste dikte. Voor 
opdienen monteren met een paar klontjes koude boter.
Lekker met aardappelpuree en kleine spruitjes. 

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

Kijk op:
www.aannemersbedrijfjonker.nl
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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!

‘BABY VAN DE MAAND’L I M M E R  K R O O S T

Jaylen Mayson Andries Visser
– Geboren op 11 oktober 2015 –

Zoon van Jelle Visser en Bianca van der Gracht

Luus Ise Maria Huijsmans
– Geboren op 20 oktober 2015 –

Dochter van Ton Huijsmans en Nienke Hopman,
zusje van IveMees Vreeburg

– Geboren op 9 oktober 2015–

Zoon van Ruud en Charissa Vreeburg,
broertje van Senn.

De rubriek L immer Kroost
is  powered by

Door loting is Luus Ise Maria Huijsmans ‘Baby van de 
maand’ geworden. Voor de ‘Baby van de maand’ stelt 
Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje 
beschikbaar!! Deze kan de winnaar, op vertoon van 
deze krant en het geboortekaartje, in ontvangst nemen 
in de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen.

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden 
geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als ’Baby van de Maand’.

Een boek dat niet mag ontbreken 
in uw boekenkast!

Dampegeest,
een Herenhuis in Limmen
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Door Kees Druijven

De geschiedenis van dit Huis en zijn bewoners

De Hofstede 
 Dampegeest
 onder Limmen
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H
et grote Huis Dampegeest stond daar, waar nu het 

middenterrein van de voetbalvereniging Limmen 

ligt. Terwijl de toeschouwers zich via de Achterweg 

naar het voetbalterrein begeven, rijdt een koets met verre neven 

en nichten van de Heer en Vrouwe van Limmen, via de Groote Postweg naar de lommerrijke 

Dampegeesterlaan. Op het terrein van de Hofstede Dampegeest, rijd de koets langs de 

recht aangelegde grachten en strak geschoren hagen, tot vóór het grote Huis. De ontvangst 

in de entreekamer is hartelijk en er worden vóór de maaltijd wordt opgediend, nog wat 

wetenswaardigheden uitgewisseld. 

Terwijl de spelers zich opmaken voor de wedstrijd en de scheidsrechter fl uit, klinkt de bel van 

de hoofdbediende voor de aanvang van het diner. De livreiknechten brengen in volgorde het 

eten naar binnen. De wedstrijd ontbrandt, het eten wordt genuttigd. De bal rolt daar waar ooit 

de entreekamer lag, de grote zaal, de keuken, de provisiekamer, de mangelkamer etc. Prachtige 

ruimtes, schitterend ingericht, de houten vloeren bedekt met dure Smirna tapijten en de hal 

met marmeren vloertegels. De pendule slaat, de wedstrijd is afgelopen, de spelers verlaten het 

veld en het publiek verlaat het sportcomplex van “De Dampegheest”. De Heer en Vrouwe en de 

gasten verpozen zich na de maaltijd in een spelletje kolf op de vlakke oprijlaan voor het huis. 

Een gouden zonnetje schijnt over dit tafereel, het terrein van de Dampegheest ligt er rustig en 

vredig bij.Het boek is onder meer verkrijgbaar bij Stuifbergen te Limmen en 
ook verkrijgbaar bij de Stichting Oud Limmen op de maandagen 
van 10.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

ORIGINEEL
SINT

KADO!

Afgelopen dinsdag heeft Kleverlaan 
Lease een grote taart bij de plaatse-
lijke bakker besteld om mee te nemen 
naar Inco Installatie- en Elektrotech-
niek BV in Alkmaar. De directie van 
het snelgroeiende bedrijf kreeg uit 
handen van Jan Kleverlaan de taart en 
de sleutels van het nieuwe wagenpark 
overhandigd.
Na een uitgebreid vergelijk tussen 
verschillende merken en een inven-
tarisatie van de wensen van de mede-
werkers is een wagenpark samenge-

Limmen - Anna Lansbergen van de 
decoratie en cadeau winkel Anasta-
sia Creative Gifts houdt vanwege het 
succes van voorgaande jaren ook dit 
jaar weer een WINTERFAIR.  Op zater-
dag 14 en zondag 15 november is heel 
Limmen en omgeving van harte wel-
kom in de overdekte tenten naast en 
achter de winkel op de Dusseldorper-
weg 97 in Limmen.

De grote belangstelling, de gezellig-
heid en het enthousiasme geven Anna 
en Wim voldoende aanleiding om de 
traditie van de kleinschalige, ambach-
telijke en knusse Winterfair voort te 
zetten. Kom je daarom ook dit jaar 
weer verbazen. Terwijl je wegdroomt 
in een sprookjesachtige sfeer, doe je 
inspiratie op om voor de komende 
feestmaand heel creatief je eigen huis 
gezellig te maken of iemand heerlijk 
te verrassen. Bewonder de landelijke 
woonaccessoires met een tikje nos-
talgie, tafeldecoraties, handgemaakte 
sieraden en winterse deurkransen. 
Vrolijk de donkere dagen op met licht-
jes en warme geuren of verras iemand 
met een romantisch cadeautje met 
een persoonlijke touch. Alleen al het 
prachtige inpakken maakt het een 
mooi cadeau. Bij Els kan je een work-
shop doen om je eigen cadeaudoosje 
te maken of bewonder de fotokaarten 
met pakkende teksten van By Tas.

VV Limmen is trots met de uitbrei-
ding van sponsoring van sponsor 
Deining aan Zee van Richard en Julia 
Groot.
Op zaterdag 1 november hebben on-
der grote belangstelling de mini-pu-

Voor alle ouders gaat de kinderop-
vangtoeslag omhoog per 1 januari 
2016. Goed nieuws, want de kinderop-
vang wordt daardoor goedkoper voor 
u! Kinderopvang Kits Oonlie heeft een 
rekentool ontwikkeld waarmee u de 
hoogte van uw uiteindelijke maande-
lijkse kosten kunt berekenen!
U vindt deze rekentool op onze web-
site, www.kits-oonlie.nl onder de tab 
financieel.
In onderstaand overzicht vindt u bij 
verschillende jaarinkomens een aan-

tal voorbeelden van maandelijkse 
kosten voor opvang bij Kinderopvang 
Kits Oonlie.
Neem voor meer informatie of hulp 
bij de rekentool contact op met onze 
Centrale administratie op 072-5323576 
of info@kits-oonlie.nl.

Rekentool Kinderopvang
Kits Oonlie

Deining aan Zee Castricum 
sponsor van de jeugd van VV Limmen

pillen t/m A-junioren van zowel veld- 
als zaalvoetbal van VV Limmen een 
trainingspak uitgereikt gekregen van 
sponsor Deining aan Zee bij de locatie 
aan het strand.
Nadat de ruim 400 jeugdleden hun 

pak hadden ontvangen is er een 
mooie luchtfoto gemaakt.
Namens de gehele jeugd van VV Lim-
men willen wij hierbij Richard en Julia 
Groot van Deining aan Zee ontzet-
tend bedanken!

Wegens groot succes geprolongeerd...

Winterfair bij Anastasia!
Ook dit jaar kan je weer de heerlijke 
Limmense biertjes proeven van de 
brouwerij Dampegheest of de heer-
lijke Indische spekkoeken van Vero-
nique. Ervaar bij Monica dat lekkere 
hapjes ook gezond kunnen zijn. Ver-
warm je met de huisgemaakte erw-
tensoep van KookKönst.
Voel je welkom tijdens de Winterfair 
en neem de warmte in je hart mee 
naar huis.     

Taart naar
Alkmaar..!

steld van 9 compacte bestelwagens, 
1 servicebus en een personenauto 
voor een uitvoerder. Na een offerter-
onde tussen verschillende leasemaat-
schappijen kwam Kleverlaan Lease als 
beste uit de bus en zal Kleverlaan het 
totale wagenparkbeheer van Inco de 
komende jaren verzorgen.
“Op dit moment groeit onze lease-af-
deling gestaag door de aantrekkende 
economie en de vraag naar flexibel, 
betaalbaar en betrouwbaar vervoer. 
Doordat we door onze schaalgrootte 
veel inkoopvoordeel kunnen behalen, 
kunnen we scherpe tarieven bieden. 
Omdat onderhoud, schadeherstel 
en beheer door ons zelf worden uit-
gevoerd hebben bedrijven één aan-
spreekpunt en één reparatieadres 
waardoor medewerkers productief 
blijven en het management zich kan 
richten op de activiteiten van het be-
drijf. Het wagenparkbeheer nemen we 
zo volledig uit handen, dat wordt door 
onze klanten als zeer prettig ervaren”, 
aldus Jan Kleverlaan.
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T: 06 - 103 50 910
E: info@edmartimmerwerken.nl
I: www.edmartimmerwerken.nl

Jan Valkeringlaan 18
1906 AS  Limmen
Tel. 06 103 50 910
E-mail: edmar.timmerwerken@quicknet.nl
Internet: www.edmartimmerwerken.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

Oòk in isolatieglas!

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer mooie folders voor de 
feestdagen. De Cadeaufolder en de Sinterklaasfolder heeft u als 

het goed is al ontvangen en de Kerstfolder volgt over enkele 
weken. Eventueel kunt u nog een exemplaar in de winkel

halen of kijk op onze Facebook pagina.

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

Schoolweg 8 • 1906 AD Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl
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Aan de Rijksweg 31A was ooit het si-
garenmagazijn van de familie Jan de 
Goede gevestigd. In later jaren werd 
er naast de sigarenwinkel een super-
markt gevestigd, weer later een Chi-
nees restaurant en daarna nog een 
showroom voor bakstenen.
Enkele jaren geleden werd Limmen 
verrijkt met een heuse ijssalon, met 
de toepasselijke naam “Onder Nul”.
Toen Joey Severijnse (22) op 10 juni 
2015 de IJssalon Onder Nul overnam 
zag hij direct al dat er in het pand op 
de hoek van de Rijksweg en de Hoog-
eweg, meer mogelijkheden zaten. IJs 
verkopen gedurende het gehele jaar 

‘Joey’s Lunchroom Onder 
Nul’ geopend..!

is niet eenvoudig en daarom besloot 
hij om in de herfst/wintermaanden 
het roer om te gooien en de naam 
te wijzigen in Lunchroom Onder Nul. 
Joey is een enthousiaste, jonge onder-
nemer, gesteund door zijn ouders en 
met hulp van zijn vriendin Melissa is 
de zaak binnen en buiten omgetoverd 
tot een echte lunchroom. Joey zelf is 
een horecaondernemer pur sang die 
zijn 4 jarige horecaopleiding heeft ge-
noten aan het ROC in Heerhugowaard. 
Hij kent dus alle kneepjes van het vak. 
Buiten is een mooi terras waar het in 
de zomer en bij mooi weer in voor- en 
najaar goed toeven is. Gezelligheid 

van voorbijgaande fietsers en wande-
laars en het verkeer op de Rijksweg en 
intussen genieten van iets lekkers uit 
de mooie zaak binnen. Daar is de sfeer 
allesbehalve onder nul, maar heerlijk 
warm. Er staat een top italiaanse es-
pressomachine, die van het merk 
LavAzza de mooiste koffies maakt, 
uiteraard is er ook thee in heel veel 
heerlijke smaken. Beste koffie en thee 
voor een prima prijs. Verder uiteraard 
een flink assortiment frisdranken. 
Overigens Joey beschikt niet alleen 
over zijn horecadiploma’s, maar heeft 
ook een prima opleiding voor het 
schenken van alcohol achter de rug. 

Op dit moment ligt de aanvraag voor 
bier en wijn schenken bij de gemeente 
Castricum. Aan een tapvergunning 
worden strenge eisen gesteld en Joey 
voldoet hier 100% aan. Bij de koffie 
en thee is heerlijk gebak verkrijgbaar. 
De kaart vermeldt verder een grote 
keuze aan overheerlijke broodjes, rijk 
belegd, met een keuze uit 5 soorten 
kadetten/pistolets en bollen. Verder 
zijn er ook Panini’s verkrijgbaar. Het 
bedrijf van Joey Severijnse is ook in 
staat om uw catering te verzorgen. 
Het zou te ver voeren om dat allemaal 
in dit artikel te beschrijven, maar de 
mogelijkheden zijn heel groot. Daar-
voor moet u even contact opnemen 
met Joey.
Op 20 oktober jl. is de zaak begonnen 
met de lunchkaart en de uitbater is al 
uiterst tevreden over de belangstel-

ling van klanten en bezoekers. Omdat 
het pand direct aan de Rijksweg ligt 
krijg je ook al snel passanten die op 
doorreis zijn over de vloer.
De lunchroom is elke dag geopend 
van 10.00 – 19.00 uur, maar op maan-
dag is er een vrije dag en is de zaak 
dus gesloten.
Joey vertelde mij dat al zijn ijssoor-
ten (maar niet op dit moment) in ei-
gen huis en op ambachtelijke wijze 
worden gemaakt. Voor je het weet 
is het weer voorjaar en komt er weer 
heerlijk schepijs in veel smaken in 
de toonbank. Nu maar even genieten 
van de overheerlijke en best belegde 
broodjes.
Voor catering mogelijkheden en vra-
gen kunt u contact opnemen met 
Joey via 06 27 43 58 54.

Kees G. Kroone

Als je regelmatig door ons mooie dorp 
fietst dan ontgaat het je niet dat er 
op heel veel plaatsen grote bouwac-
tiviteiten zijn. De economie trekt een 
beetje aan, gelukkig maar, de banken 
zijn iets soepeler geworden. Kortom 
de bouwbranche leeft op, er zijn nog 
altijd veel woningzoekenden, er is ook 
doorstroming naar appartementen, 
waardoor bestaande, mooie wonin-
gen te koop staan. Nu toeslaan is het 
devies, de rentes zijn ongekend laag. 
Voor aan- en verkoop, maar ook voor 
huur en verhuur van een woning ga je 
vanzelfsprekend naar een vertrouwde 
makelaar in je omgeving. Dat deed 
ik ook, want ik zag dat er in de r.k. 
Pastorie hard gewerkt werd aan een 
verbouwing en navraag leerde mij dat 
Hopman ERA Makelaars Heiloo maar 
liefst vijf wooneenheden in de Pasto-
rie in de verhuur heeft. Hoofdzakelijk 
bedoeld voor jonge mensen uit de 
kern Limmen als starters op de wo-
ningmarkt.
Wonen in een Pastorie, met daarach-
ter een heus “Pastoorsbos”, met vij-
ver, grote oude bomen en heel veel 

rust, met soms een heftig timmeren-
de specht in de hoge bomen.

KERK EN PASTORIE
De zeer fraaie gebouwen, geheel in 
originele staat en beschermede Rijks-
monumenten, zijn gebouwd in 1902, 
eerst de kerk en binnen een jaar ook 
de Pastorie. Vanaf dat tijdstip tot eind 
2013 is de Pastorie altijd bewoond 
geweest door Pastoors, Kapelaans, 
“Pastoorsmeiden”, huisgenoten en 
laatstelijk door Pastor Johan Olling 
en zijn gezin. Toen het gezin Olling de 
inmiddels te groot geworden Pastorie 
verruilde voor de vroegere onderwij-
zerswoning nabij de kerk, rees bij het 
Parochiebestuur de vraag: “En wat nu, 
met de lege ruimtes?” Er werd snel be-
sloten om het Parochiesecretariaat te 
verhuizen naar de benedenverdieping 
van de Pastorie, de vroegere ruimtes 
van de administratie in het Pius ge-
bouw werden omgetoverd tot een 
zeer mooie woning. Besloten werd om 
een aanvraag bij het Bisdom Haarlem-
Amsterdam in te dienen voor de rea-
lisatie van vijf appartementen. Het 

De Pastorie van de Cornelius Kerk staat in de steigers

Prachtige nieuwe studio’s
en appartementen

duurde even, maar in de zomer van dit 
jaar kwam er groen licht en werden de 
plannen onmiddellijk en voortvarend 
ter hand genomen. Uitgangspunt 
werd: betaalbaar voor jonge mensen, 
liefst uit eigen omgeving. Op dit mo-
ment is de verbouwing nog in volle 
gang, maar het einde en de opleve-
ring komen in zicht. Er zijn al enkele 
gegadigden!

HOPMAN ERA MAKELAARS
In het kantoor in Heiloo maak ik ken-
nis met een kleine staf van 2 dames 
en 2 heren, die tezamen de basis 
vormen van een degelijk team ma-
kelaars, met kennis van zaken. Mark 
Bonne, die zelf de Pastorie heeft be-

woond als Anti Kraak wacht, vertelt 
heel enthousiast over de bouw en 
laat mij de tekeningen zien. De gehele 
benedenverdieping blijft in tact en in 
gebruik bij de kerk. Aan de achterzijde 
is een fraaie stalen trap gemaakt die 
naar de eerste etage voert, waar twee 
studio’s en een appartement zijn ge-
maakt, met veel privacy. Binnen leidt 
de bestaande fraaie trap je naar de bo-
venste verdieping, daar komen twee 
grotere appartementen, met aan de 
zuidzijde (veel zon) een eigen beslo-
ten loggia, om heerlijk te zitten. Bui-
ten zijn voor elke bewoner afsluitbare 
opslagruimtes, en er kan gezamenlijk 
gebruik worden gemaakt van de zeer 
fraaie en grote tuin. Het parkeren ge-
beurt op “eigen erf” oftewel aan de 
noordzijde van de kerk, maar er is ook 
parkeerruimte op de hoek van de Dus-
seldorperweg en Vredeburglaan. Er 
komen dus geen auto’s naast de pas-
torie of op het kerkplein. Mark vertelt 
graag over de grandeur van het toch 
indrukwekkende gebouw met een 

grote historie. Het gebouw bevindt 
zich in een uitstekende staat van on-
derhoud, mede dankzij een perfecte 
technische commissie binnen het al-
tijd actieve Parochiebestuur. De gehe-
le verbouwing staat onder de bekwa-
me leiding van Bouwbedrijf Tervoort 
Egmond die de inschrijving wist bin-
nen te halen. Elke woonruimte heeft 
eigen sanitaire en eigen warmwater/
cv voorzieningen. En uiteraard op-
nieuw geheel geïsoleerd. Hopman ERA 
Makelaars Heiloo en met name Mark 
Bonne kan alle overige informatie ver-
strekken. Bel hem gerust even via
(072) 5 33 40 95. Hij heeft ook alle ge-
detailleerde tekeningen tot zijn be-
schikking.
Zoekt u een andere woning of wilt u 
uw woning verkopen: neem contact 
op met het kantoor van Hopman ERA 
Makelaars Heiloo. Erkende NVM ma-
kelaars met een groot netwerk! Zie 
ook: www.hopmanmakelaars.nl 

Kees G. Kroone 
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Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

website? studiowelgraven.nl

AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL? 
KLEVERLAANVERHUUR.NL

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

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

HUUR BINNEN 
3 STAPPEN 
EEN VOERTUIG:

1. Selecteer uw 
voertuig naar keuze

2. Selecteer huurperiode 
& opties

3. Reken af

ext
ra 

    
 

ONLINE
EEN AUTO

HUREN

ONLINE
EEN AUTO

HUREN

ONLINE

Sinterklaas, weet u wat ik graag wil vragen?
Een kadobon van Marga’s Haarmode 
Waarom???
Daar krijg je een heerlijke wasmassage 
Goed en eerlijk advies 
Je mag zeggen wat jij wilt 
Ze hebben lekkere koffie, thee of cappuccino 
Ze zijn bekend met de modelijn 
Zijn up-to-date en weten waar ze over praten 
Sfeer en vakmanschap staan hoog in het vaandel 
Op donderdag en vrijdagavond doorlopend geopend
en dan onder het genot van een biertje of wijntje 

Dus Sint, geef mij graag een kadobon,
dan kan ik wederom, naar...

Dusseldorperweg 105
072 505 24 56
www.margashaarmode.nl
margashaarmode@hotmail.com

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!

Proef onze met Goud
bekroonde producten:

AMBACHTELIJKE 
ROOKWORST
• 2 stuks

KEURSLAGER SNEL
Kerkweg 18 - 1906 AW LIMMEN - Tel. (072) 505 12 63

POND RUNDERGEHAKT 
+ 4 HAMBURGERS
• samen

4.50

6.95
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

www.gpgroot.nl 

Van afval naar  
grondstoffen en energie

infra en engineering  |  inzameling en recycling  |  brandstoffen en oliehandel
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Herkent u nog iemand op deze foto ?
Deze foto is uit de klas van juffrouw Jannie Dirkson uit 1982 rond Sinterklaastijd. Zij gaf les bij de Woelwaters aan de 
Kapelweg. 
Op de vorige foto van de scouting kwamen vele reacties binnen, zoals ook deze reactie van mevrouw Nel Tuijn- Mooij.
De foto is uit de zomer van 1938 vanuit Volendam. De scouting was toen nog de kruisvaartgroep (katholiek) later werd 
het de verkennerij en in 1973 de scouting (gemengd in religie).
Bovenste rij, vlnr: Jaap Commandeur, P.z, Jan Dekker, Jan Tuijn (balju), Bart Wokke, onbekend, Piet Mooij- G.z, onbe-
kend, Gerrit Min, Mollenaar-C.z, onbekend.
Onderste rij, vlnr: Jan Hogenboom- Jaap.z, Jaap Bakker, Wim Hogenboom, Verver, Jan Admiraal (balju), Wil Pepping-
Jaap.z, daaronder Pe Pepping en een de Graaf- Nic.z
Reacties graag naar: oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig langs op maandagochtend van 10.00 - 12.00 uur, of 
maandagavond van 19.00 - 21.00 uur aan de Schoolweg. Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar!

De kinderen van de vestigingen van 
Forte Kinderopvang in Limmen berei-
den zich weer voor op een gezellige 
novembermaand! De voorbereidingen 
voor de Sinterklaasviering gaan tra-
ditiegetrouw deze maand van start 
bij kinderdagverblijf Eigen Wijs, peu-
terspeelzaal Klein Duimpje, BSO Het 
Avontuur en BSO Hogeweg.

De kinderen van BSO Het Avontuur 
en BSO Hogeweg gaan weer mooie 
sinterklaasknutsels maken en lekker-
nijen bakken om alles in Sinterklaas-
sfeer te brengen. En ook de peuters 
van Klein Duimpje komen door knut-
selen, liedjes en verhalen helemaal in 
de stemming. Bij kinderdagverblijf Ei-
gen Wijs bakken de kinderen peperno-
ten en worden er echte Pietenmutsen 
gemaakt. En omdat Sinterklaas altijd 
wel wat hulp kan gebruiken leren de 

Na het geweldige optreden vorige 
maand van T-RACE and the Old Dix  
(oude stijl jazz) nu iets geheel anders, 
maar zeker net zo leuk:  CooL BlenZ.

Cool BlenZ speelt na onder andere 
optredens op Royal Jazz Zaandam en 
Jazz in het Dorp in Amstelveen op 15 
november a.s. weer met plezier in de 
Vredeburg. 
Cool BlenZ speelt bekende jazz 
standards en popstukken overgoten 
met een sprankelende jazzy, funky, la-
tin flavour. Het voor de band herken-

bare blended geluid is ontstaan door 
de vermenging van diverse muziekin-
vloeden en de persoonlijke inbreng 
van elk lid. Luisteren naar en reageren 
op elkaar maken de muziek levendig 
en uitdagend voor de muzikanten 
zelf. Tijdens het optreden zoekt de 
band op passende manier het contact 
met het publiek. Kortom, plezier voor 
de band zelf en het publiek. 

NB: de komende sessiedata:  15 no-
vember, 20 december, 24 januari, 21 
februari, 20 maart, 17 april.

Twee jaar geleden is de Stichting Wel-
zijn Castricum gestart met het op-
zetten van wekelijkse ontmoetings-
ochtenden. De eerste groep is begon 
op vrijdagochtend in het Rode Kruis 
kantoor aan het Kooiplein, een jaar 
later een tweede groep op woens-
dagochtend in hotel Borst. Wekelijks 
komen er bij beide groepen zo’n 10 a 
12 oudere  dames en heren die samen 
met de begeleidende vrijwilligers een 
gezellige ochtend hebben.  Persoonlij-
ke  verhalen worden gedeeld,  actuele 
gebeurtenissen besproken, maar vaak 

Dit schooljaar is de Muziekwerkplaats 
Limmen van start gegaan. De Muziek-
werkplaats is een nog jonge muziek-
school in Limmen.
Een team van docenten geeft piano-, 
blokfluit-, drum-, zang-, keyboard- en 
gitaarlessen aan kinderen en volwas-
senen. 

De lessen zijn in alle stijlen, van klas-
sieke muziek tot popmuziek en im-
provisatie. Beginners kunnen hier 
hun eerste muzikale stappen zetten 
maar ook gevorderde leerlingen zijn 
welkom. Alle docenten zijn op het 
conservatorium opgeleid.

LIMMEN – Het kan u bijna niet ontgaan 
zijn. Begin deze zomer heeft stichting 
Limmen Ludiek een gooi gedaan naar 
hun 3de Guinness World Record. Na 
jaren van kurken sparen, sorteren en 
drukken werd met ruim 1.000 enthou-
siaste vrijwilligers gewerkt aan het 
grootste kurken mozaiek van de we-
reld. Met ruim 400.000 kurken stond 
daar opeens een groots panorama 
mozaiek van bekende Nederlanders 
met een oppervlakte van maar liefst 
180 m2. 
Qua afmetingen en het gebruikte 
aantal kurken zou het 3de wereldre-
cord op papier al binnen zijn geweest. 
Maar eerst moest het Records Ma-
nagement Team van Guinness World 
Records alles nog narekenen om of-

ficieel te kunnen melden dat het een 
feit was. Na 5 maanden van rekenen 
en controleren, foto’s en video’s be-
kijken, wikken en wegen was het af-
gelopen week dan eindelijk zover!

Na de grootste Bierkratten piramide 
in 2005 en de hoogste LEGO toren in 
2010 nu dus het grootste Kurken mo-
zaiek in 2015.
Vrijdag 20 november organiseert 
Limmen Ludiek een reünie filmavond 
voor alle kurken donateurs, kurken 
sorteerders, kurken drukkers, eve-
nement vrijwilligers en sponsoren in 
Café – Bar De Lantaarn om dit met 
elkaar te vieren. Op de website www.
limmenludiek.nl zullen verdere de-
tails spoedig volgen.

3e Guinness World Record
officieel toegekend!

Zondag 15 november 2015 vanaf 16.00 uur

Cool Blenz bij de Jazz Session 
Club ‘Vredeburg’

Voor kinderen vanaf groep 3 die nog 
niet weten welk instrument bij hen 
past is er een opstap cursus, de Mu-
ziekinstrumenten-speurtocht. In deze 
cursus kunnen de kinderen verschil-
lende instrumenten uitproberen en 
op een speelse manier kennismaken 
met muziekles. 

Naast de wekelijkse lessen leren de 
leerlingen ook samenspelen in een 
groep. Twee keer per jaar zijn er sa-
menspelmiddagen en voorspeelavon-
den. 
De lessen worden na schooltijd gege-
ven in de basisschool De Kerkuil. 

zijn het vooral de kleine dingen die 
een saamhorigheidsgevoel teweeg 
brengen. Een gedichtje, een mop, een 
lach,  echt contact en het idee dat je 
niet alleen staat. In Limmen is Maison 
la Chasseigne  een jaar geleden ge-
opend. De eigenaresse Annabelle en 
haar vader Jan hebben van dit  oude 
pand aan de Dusseldorperweg 58  een 
gezellig restaurantje in Franse sferen 
gemaakt. Bij binnenkomst voel je je 
door de nostalgische inrichting met-
een thuis. Een zeer geschikte locatie 
om ook in Limmen een wekelijkse 
ontmoetingsochtend te gaan organi-
seren. We starten op dinsdagochtend 
10 november in de ouderenweek die 
de gemeente Castricum voor haar in-
woners organiseert. Ook hier wordt 
de groep door vrijwilligers begeleidt. 
U bent welkom tussen 10.00 en 12.00 
uur. De kosten voor de bezoekers is de 
prijs van de koffie . Aanmelden is niet 
nodig.

Start Open Inloop Limmen

Forte Kinderopvang is klaar 
voor de Sint

kinderen tijdens de Pietengym ook 
nog eens voor echte Piet!

De allerkleinsten van de babygroep 
van kinderdagverblijf Eigen Wijs 
vieren op hun eigen manier Sinter-
klaas mee: bijvoorbeeld door liedjes 
te zingen, samen knutselwerkjes te 
maken en muziek te luisteren. In de 
babygroep worden alleen de kinderen 
van 0-2 jaar opgevangen. Zo blijft er, 
ook tijdens het drukke Sintfeest, aan-
dacht en ruimte voor geborgenheid 
en het vaste dagritme. Zo kunnen ook 
de allerkleinsten meegenieten van de 
Sinterklaasviering.  
 
Bent u benieuwd op welke manier 
kinderen van 0-4 jaar worden opge-
vangen bij kinderdagverblijf Eigen 
Wijs in Limmen? Kom dan langs bij 
onze open dag op woensdag 2 de-

cember van 7.30 tot 18.30! Bezoekers 
ontvangen een leuke goodiebag en 
maken bovendien kans op een gratis 
dag extra opvang!  Naast een rondlei-
ding, uitleg en de goodiebag staat er 
natuurlijk koffie, thee en wat lekkers 
klaar. Kijk voor meer informatie op 
www.fortekinderopvang.nl. 

Op vrijdagochtend 13 november start 
er om 10.00 uur een wandeling vanaf 
de Vredebrug door en rondom Lim-
men. De wandeling wordt begeleid 

Wandeling Limmen

Muziekwerkplaats Limmen 
van start!

door Paul Kranendonk en Wil van der 
Schaaf van de SWOL. De wandeling 
wordt georganiseerd voor senioren, 
het is een moment om te bewegen en 

om met andere ouderen in contact te 
komen. Er wordt in rustig tempo ge-
lopen zodat het voor een ieder goed 
te doen is. Na afloop drinken we ge-
zamenlijk koffie. De kosten hiervan 
zijn voor eigen rekening. Aanmelden 
is niet nodig.

Proeflessen zijn gratis en de eerste 
lesmaand is een vrijblijvende proef-
maand. 
voor meer informatie kunt u kijken op 
de website:
www.muziekwerkplaatslimmen.nl
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Vuurbaak 3
Tel. 505 3902

WWW.KUILMANMEESTERSCHILDERS.NL

KERKWEG 11
1906 AT L IMMEN
T  06 51 85 77 89

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

SEI-geregistreerd

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN

DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN 
TELEFOON 072-505 24 24  -  FAX 072-505 16 09

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

www.ncommandeur.nl

Met nog vier wedstrijden voor de boeg kan TTV Limmen 
1 mogelijk de titel binnen slepen in de NTTB competitie 
3e klasse regio Holland-Noord.  De laatste wedstrijd kan 
nog een kampioenswedstrijd worden daar de nr. 2 Exo-
pus uit Wognum tegen Limmen speelt. In de 4e klasse 
staat het tweede team van Limmen stevig op een 2e 
plaats doch TTV Noordkop uit Den helder hebben al 21 
punten voorsprong en zijn dit seizoen onverslaanbaar.

De jeugd is vertegenwoordigt in de competitie met vier 
teams, twee in de 3e klasse en twee in de 5e klasse.  
Team 4 met in hun gelederen Ward Beentjes, Job Stolte 
en Lisa Keesom doen het zeer goed in de 5e klasse. Jam-
mer dat ze de laatst gespeelde wedstrijd met 2 invallers 
moesten spelen tegen mede titel kandidaat Duintref-
fers uit Schoorl waardoor 6-4 nederlaag werd geleden. 
Maar met drie wedstrijden voor de boeg en met maar 
1 punt achterstand op koploper duintreffers maken zij 
zeker nog kans op het kampioenschap.

De 14 jarige tafeltennistalent Sanne Briefjes die trouw 
alle dinsdagavonden nog meetraint met de jeugd van 
Limmen is een maatje te groot geworden voor haar 
leeftijdsgenoten binnen de club. In Haarlem volgt zij 
wekelijks drie tafeltennistrainingen en sinds kort een 
fitnessprogramma bij Full of Life te Limmen. In de com-
petitie speelt zij bij TTV Spaarne in de landelijke C-klas-
se met een 50% scorepercentage. Het verzoek aan de 

NTTB om ook uit te komen in de seniorenklasse zodat ze 
ervaring kan opdoen en zich nog meer kan ontwikkelen 
is helaas voor dit seizoen afgewezen. 
Als 14 jarige cadet bezit zij een A-licentie. De speelsterk-
te wordt aangegeven met een Licentie. De top van de 
jeugd heeft een A-licentie daarna volgen de B-licenties 
en de overige. Op 15 november zal zij het moeten opne-
men tegen de 9 andere kadetten meisjes met A-licenties 
uit heel Nederland. En op 6 december is zij geplaatst 
voor de landelijke kwartfinale jeugdmeerkampen te Al-
mere. 

Tafeltennisvereniging Limmen

Veilig op vakantie
Met uw goedgekeurde auto, caravan of camper

Reparatie, onderhoud, APK keuring en verkoop 
van auto’s, caravans en campers

ACC voor vakantie- en rijplezier

ACC Service in Limmen

Een nieuwe naam op een vertrouwd adres. 

Naast de caravan- en camperservice, repareren 

en onderhouden we nu ook uw auto. Van een 

ruim assortiment kampeeraccessoires tot een 

mover voor uw caravan of een complete maat-

bouw camper. Niets is onmogelijk.

Alle merken

Oplossingen op maat

De beste service

ACC Service

Rijksweg 49 B, 1906 BD Limmen

Tel: 072 505 1889

E-mail: info@acc-service.nl ACC Service is BOVAG gecertificeerd

www.acc-service.nlwww.acc-service.nl
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Jacco van Duin (l.) en Olof Masteling, de nieuwe gezichten van ACC-Service (v/h Konijn Caravans).

Het bedrijf vestigt zich onder de naam 
ACC-Service. De letters staan voor 
Auto – Caravan – Camper. Het bedrijf 
staat op een mooie AAA-zichtlocatie 
aan de Rijksweg, nabij de straat En-
terij. Een groot pluspunt is ook dat 
direct aangrenzend het dit jaar 40 
jaar jubilerende bedrijf Autoschade P. 
Zonneveld b.v. is gevestigd, zodat je 
bij een eventuele schade nooit ver be-
hoeft te gaan. Een goede buur is beter 
dan een verre vriend.

Toen ik de eerste berichten omtrent 
ACC-Service via Facebook vernam 
heb ik direct contact met Jacco opge-
nomen, die ik al heel lang kende uit 
zijn 20 jarige periode bij Middelbeek 
Cars b.v. in Alkmaar. Dus een afspraak 
gemaakt om met Jacco in gesprek te 
gaan en het pand te bekijken. 

Jacco, je hebt de unieke kans om Ko-
nijn Caravans over te nemen direct ge-
pakt. Hoe was het om bij Middelbeek 
te gaan vertellen dat je ontslag ging 
nemen?
Middelbeek was mijn eerste “echte” 
werkgever, nadat ik vanaf de MTS in 
Beverwijk had stage gelopen bij toen 
nog de Opel dealer Baltus in Castri-
cum. Middelbeek was in die tijd nog 
in Limmen gevestigd, hoe toevallig 
ook bijna op dezelfde plaats als waar 
ACC-service nu gevestigd is. Ik heb bij 
Middelbeek Cars de kans gekregen 
om mij te ontwikkelen met trainingen 
en cursussen, daar ben ik ze dan ook 
zeer dankbaar voor. Afscheid nemen 
van een bedrijf waar je 20 jaar hebt 
gewerkt was dus niet gemakkelijk en 
ik heb daar dus ook best wel een paar 

slapeloze nachten van gehad. Geluk-
kig heb ik nadat ik het verteld had di-
rect de steun gevoeld van het bedrijf 
voor deze mooie kans. 

Kun je ons iets zeggen over je oplei-
dingen in het automotive vak, en wat 
ga je doen om nog meer kennis te ver-
krijgen omtrent caravans en campers? 
Ik ben begonnen na de basisschool 
op de LTS in Alkmaar aan de Vondel-
straat, daar heb ik gekozen voor de 
elektrotechniek, waarna ik de MTS in 
Beverwijk heb doorlopen ook in de 
richting elektrotechniek. Daarna een 
kopklas motorvoertuigen techniek op 
die zelfde MTS. Via Middelbeek Cars 
mijn eerste monteursdiploma ge-
haald en daarna de bevoegdheid voor 
APK-keurmeester. Na een paar jaar 
begon het toch weer te kriebelen en 
ben ik begonnen met de avondschool 
diagnosespecialist, hierbij kwam 
mijn elektrotechnische achtergrond 
natuurlijk zeer goed van pas. Daarna 
diverse opleidingen gedaan o.a. voor 
aircospecialist en alarm-inbouwspe-
cialist. Natuurlijk ook het hoogste 
opleidingsniveau bij Chrysler/Jeep/
Dodge gehaald en de laatste twee 
jaar 3e geworden in de Top technician 
competitie van Jeep, dit is een “wed-
strijd” voor de beste Jeepmonteur van 
Nederland. 

Je hebt bijna 20 jaar gewerkt in een be-
drijf met automobielen in het hogere 
prijssegment. Op welk segment ga jij 
je nu richten, want het is een sterk 
concurrerende markt?
Dat segment ligt inderdaad iets lager 
bij ACC-Service, wij willen ons gaan 

richten op nette auto’s tussen de 
€ 5.000,- en € 25.000,-, uiteraard ligt 
de voorkeur bij auto’s die een cara-
van kunnen trekken, mede om mooi 
bij de caravantak van het bedrijf 
aan te sluiten. In het segment cara-
vans en campers kan dit oplopen tot 
€ 80.000,-, geheel afhankelijk van de 
wensen van de cliënten.

ACC-Service wordt een allround auto-
mobielbedrijf, wat gaan jullie de toe-
komstige klanten allemaal bieden?
De opzet is een one stop full service 
auto/caravan/camper bedrijf, de klan-
ten kunnen hun caravan brengen 
voor onderhoud, maar ook dan met-
een hun auto laten onderhouden. Zo 
hoeven ze maar naar 1 bedrijf toe en 
hebben ze met 1 persoon te maken 
die al hun zorgen uit handen neemt. 
Tevens krijgen we de beschikking over 
een extra grote hefbrug die speciaal 
geschikt is om campers te onderhou-
den. Deze voertuigen zijn vaak voor 
een normale garage te groot om op 
een hefbrug te plaatsen. Natuurlijk 
kunnen de klanten ook terecht voor 
aircoservice en APK keuringen. Voor 
caravans te onderhouden hebben we 
ook een speciale hefbrug met een 
remmenbank om de remwerking van 
de caravan te controleren. Achter in 
de hoek van de showroom hebben we 
ook nog een caravanshop waar we de 
meest voorkomende campingattribu-
ten gaan verkopen. Tevens is er een 
web-shop in de lucht om caravanon-
derdelen en accessoires te bestellen.  

Ben je trots om een BOVAG certifice-
ring te verkrijgen en ook als officieel 
APK station te boek te staan?
BOVAG en RDW erkenning (waar de 
APK onder valt) Is zeer belangrijk 
voor ons, omdat het voor de klanten 
vertrouwen uitstraalt en staat voor 
een bepaalde kwaliteit die wij willen 
nastreven. Wij willen een laagdrem-
pelig bedrijf zijn waar mensen graag 
even binnen lopen en dan direct met 
de juiste persoon kunnen praten 
over het probleem dat ze hebben of 
vragen hebben over een nieuw aan 
te schaffen auto, caravan of camper. 
De klanten hebben dan de zekerheid 
dat de kwaliteit wordt gecontroleerd 

en gewaarborgd door instanties zoals 
de BOVAG en de RDW*. (*Rijksdienst 
voor het Wegverkeer).

Wat kun je bestaande en toekomstige 
klanten bieden op het gebied van ca-
ravans en campers? Wat betekent een 
camper op maat?
We kunnen niet alle soorten cara-
vans en campers op voorraad hebben, 
daarom gaan wij op zoek naar een ca-
ravan die het meest bij de wensen van 
de klant aansluit, dit geldt natuurlijk 
ook voor een auto of camper. Daarbij 
is het internet tegenwoordig een heel 
goed hulpmiddel. Tevens mogen wij 
hierbij nog steeds terugvallen op de 
kennis en expertise van Ernst Konijn, 
die 41 jaar ervaring in het vak heeft. 
Met een camper op maat willen we 
zelf campers gaan bouwen op basis 
van een VW transporter waar wij dan 
naar de wens van de klant een camper 
interieur kunnen inbouwen. Het grote 
voordeel van deze camper is dat het 
kleiner is als een “gewone” camper 
waardoor je er wat makkelijker mee 
kunt rijden en tevens de steden mee 
in kan rijden. We kunnen ze zo aan-
passen dat er toch 4 slaapplaatsen in 
zitten. 

Komen er nog andere mensen bij je 
werken? En wie gaat de commerciële 
kant doen, want je geeft duidelijk aan 
dat techniek echt jouw sterke zijde is? 
Mijn hart ligt natuurlijk bij de tech-
niek, al heb ik de laatste 6 jaar van-
wege mijn functie als werkplaats chef 
natuurlijk ook te maken gehad met 
de commerciële kant van het bedrijf, 
bestaat het team voorlopig uit twee 
mensen. Olof Masteling ken ik nog 
uit het verleden, omdat hij ook bij 
Middelbeek Cars heeft gewerkt. Via 
Autoschade Zonneveld, waar hij wel 
eens wat auto’s heenbracht die hij uit 
Duitsland importeerde, zijn wij weer 
in contact gekomen en gaat hij per 1 
december de commerciële kant van 
het bedrijf voor zijn rekening nemen. 
Hierbij kunnen wij natuurlijk nog veel 
van elkaar leren, ik iets meer commer-
cieel en hij iets meer op het technisch 
vlak.

Nu ben je per 1 november verant-
woordelijk voor het nieuwe bedrijf, 
wat gaat er gebeuren, tot de officiële 
opening per 1 januari 2016? Er zijn al 
auto’s te koop zie ik?
Op 2 november worden de eerste ver-
anderingen aan het pand al zichtbaar, 
aan de voorgevel komt een nieuwe 
ingang met elektrische schuifdeuren. 

Nieuw in Limmen:

ACC-Service, een vertrouwd gebouw, 
een nieuwe naam en gezicht!
Één ding moet je Jacco van Duin (42) nageven: doorzettingsvermogen, 
durf, lef en moed! Al langere tijd wilde hij zich in zijn specialistisch vak 
van automobielen zelfstandig vestigen. En daar deed zich de gelegen-
heid voor: Konijn Caravans aan de Rijksweg 49B, een oude en vertrouwde 
naam, kwam ter overname te koop, wegens gebrek aan bedrijfsopvolging. 
Jacco behoefde niet lang na te denken en mag zich vanaf 1 november 2015 
trots “hèt nieuwe gezicht” noemen van het bedrijf dat in de loop der jaren 
een uitstekende naam op het gebied van caravans en campers heeft op-
gebouwd. Maar Jacco gaat meer doen, het wordt een allround bedrijf van 
automobielen, in- en verkoop, zowel nieuw als gebruikt, onderhoud en 
reparatie, APK keuringen en handel in caravans, ook nieuw en gebruikt, 
alsmede campers, met als specialiteit, het op maat maken van een “per-
sonalized” camper, dus helemaal naar ideeën en wensen van de klant.

Tevens wordt de voor- en zijgevel in 
een andere kleur geschilderd, en de 
naam Konijn Caravans gaat van de ge-
vel af. Achter de schermen wordt er de 
komende maanden hard gewerkt om 
de inrichting en werkplaats te trans-
formeren naar de nieuwe activiteiten 
die we uitvoeren, waaronder dus een 
extra grote hefbrug en equipment 
installeren om APK keuringen te mo-
gen uitvoeren. Tevens ga ik bijscholen 
voor het onderhouden en repareren 
van schade aan caravans. 
We zijn inderdaad voorzichtig begon-
nen met het inkopen van auto’s en de 
eerste auto’s hebben we dan ook al 
verkocht. Als het allemaal volgens het 
draaiboek gaat verlopen moeten we 1 
januari 2016 volledig in bedrijf zijn.
  
Wat zijn de plannen voor een Kerst-
show? Gaat dat lukken?
We gaan proberen een speciale kerst-
show te organiseren, eventueel met 
een aantal andere lokale onderne-
mers. Daar kan ik nog niet zo veel 
over zeggen, omdat het een verras-
sing moet zijn.

Je bent recentelijk naar een grote ten-
toonstelling in Duitsland geweest. 
Waar was dat, hoe groot en nieuwe 
ideeën opgedaan?
Dat was de Caravan Salon Messe Düs-
seldorf, de grootste ter wereld op dit 
gebied. Duitsland is van oorsprong 
het grootste caravan- en camperland 
van Europa, wat je op deze tentoon-
stelling ziet zie je nergens in de we-
reld. Er staan caravans van 10 meter 
lang en touringcars omgebouwd tot 
campers compleet met een garage 
aan de achterkant waar de auto au-
tomatisch ingezet kan worden. Hier 
hebben wij met verschillende leve-
ranciers gesproken, onder andere over 
het campers op maat idee.

Wat zijn je grote pluspunten om straks 
ACC-Service te gebruiken?
Het one-stop-full-service-principe is 
denk ik het grootste pluspunt, het 
ontzorgen van de klant. Auto en cara-
van onderhouden op hetzelfde adres, 
tevens kunnen klanten terecht voor 
schade aan auto en caravan. Daarbij 
staat kwaliteit natuurlijk hoog in het 
vaandel. 

Je hebt geen slapeloze nachten gehad 
bij je besluit om je als zelfstandig on-
dernemer te vestigen? Het is wellicht 
na je huwelijk de grootste stap in je 
leven.
Natuurlijk was het geen makkelijke 
beslissing om mijn “vaste” baan op 
te zeggen, maar met hulp van diverse 
mensen is het mogelijk gemaakt om 
deze stap te nemen. Natuurlijk staat 
mijn gezin er voor 100% achter en zal 
mijn vrouw Mildred zoveel mogelijk 
vrije uurtjes opofferen om bij te sprin-
gen in het bedrijf. Deze kans krijg ik 
maar één keer en heb hem met beide 
handen aangegrepen. 

Jacco van Duin gaat er vol energie “te-
gen aan”, hij bruist van enthousiasme 
en passie. Een vakman in hart en nie-
ren en uiterst aangenaam in de om-
gang. Fijn om te zien dat er nog altijd 
jonge mensen zijn die zich in hun vak 
gedegen scholen, kennis hebben van de 
markt en niet bang zijn om in het diepe 
te springen. Een bedrijf als ACC-Service 
op een mooie locatie aan een door-
gaande provinciale weg met dagelijks 
duizenden voorbijgangers, die kans 
heeft Jacco terecht aangegrepen. Heel 
veel succes! Het bedrijf heeft ook al een 
prima website: www.acc-service.nl en 
er zijn al acties! En vanaf 1 januari 2016 
“open for business”. En vergeet niet de 
Kerstspecial te gaan bezoeken. 

De laatste woorden van Jacco: Bij ACC 
is niets onmogelijk!

Kees G. Kroone    
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Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

Uw kind voelt zich bij ons thuis
Een geruststellende gedachte: bij Forte Kinderopvang voelt uw 
kind zich helemaal thuis. Bij ons staan deskundige en betrokken 
medewerkers voor uw zoon of dochter klaar, die zorgen voor  
een veilige omgeving en een stimulerende sfeer. Maar van  
Forte Kinderopvang mag u meer verwachten. Door het rijke  
aanbod van activiteiten, toegespitst op leeftijd en belangstelling 
van uw kind, is bij ons veel ruimte om de wereld te ontdekken!

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Kinderdagverblijf Eigen Wijs, Lage Weide 1B, Limmen
BSO Het Avontuur, Lage Weide 2, Limmen
BSO Hogeweg, Hogeweg 55, Limmen

Kom kijken en kennismaken!  
Kijk op www.fortekinderopvang.nl of bel 0251-658058

Forte Kinderopvang 
Thuis in Limmen

WINTERFAIR

CREATIEVE CADEAUS
&

LANDELIJKE WOONDECORATIES

U bent van harte welkom bij de 
overdekte winterfair.

14 en 15 november 2015
Dusseldorperweg 97 - Limmen

Zaterdag 
11:00 - 21:00 uur

Zondag
11:00 - 17:30 uur

• cv en gas • koeling • dakbedekking
 • water • zinkwerken  • sanitair

www.dibolimmen.nl

072-505 27 24
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen

Snel en betaalbaar je rijbewijs?

DICXRIJSCHOOL.NL
iTheorie-cursus Gratis • Gebruik motorkleding Gratis

Bel nu 06-506 484 99

VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen 

Tel. 072-505 20 26 www.valkeringgroep.nl

controle.comcontrole.com

ONDERNEMERS GEZOCHT
Ik ben Laura Meijland, heb een 
achtergrond in de Agrarische en de 
Grafi sche sector.
Ik heb het roer in 2013 om gegooid.
Persoonlijke ontwikkeling, meer 
kansen, meer zekerheid en zelf het 
heft in hand hebben!

Ben jij ondernemer of een onder-
nemend type? Ben je toe aan een 
nieuwe uitdaging, zonder pand en 
personeel?
Dan ben ik op zoek naar jou.
Bel voor afspraak: 06 54 69 63 28

■  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

KERKEVEILING 
LIMMEN OPNIEUW 
GROOT SUCCES!
Het was bijna niet te geloven hoe snel en tegen beste 
prijzen alle 332 kavels uit de catalogus van de Kerke-
veiling t.b.v. Kerk en Jeugd onder de hamer kwamen.
De start op vrijdag jl. was om precies 19.30 uur en om 
00.40 uur viel de hamer voor de laatste keer. Traditie-
getrouw was dit een paling van plm. 100cm. lengte, 
gerookt en wel, en geveild door Pastor Johan Olling. 
Kort daarna kon de pastor de opbrengst, incl. giften en 
de loterij bekend maken: € 42.430,00. Een fantastisch 
hoog bedrag en weer een record t.o.v. voorgaande ja-
ren. De animo om te kopen was heel groot, vandaar 
dat de prijzen voor sommige kavels recordhoogtes 

bereikten. Bijzonder in 
trek waren de groeps-
uitjes en evenementen, 
maar ook paling, taarten, 
fruitmanden, dranken en 
diners, als mede Keez-
avonden gingen zeer vlot 
weg. Een flink bedrag van 
deze opbrengst gaat naar 
de jeugdverenigingen in 
Limmen, die op basis van 
hun financiële positie en 
andere criteria een dona-
tie uit de opbrengst krij-
gen. Velen dragen kerk 
en gemeenschap, die een 
belangrijke plaats in het 
dorp inneemt, een zeer 
warm hart toe.

De pastor uitte zijn dank 
dan ook naar allen die 
hieraan een bijdrage heb-
ben geleverd.
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De Zonnebloem Limmen nodigt alle 
ouderen en gasten van Limmen uit 
voor een gezellige, muzikale kerst-
middag op zaterdag 19 december in 
De Burgerij. Aanvang 14.00 uur. De 
middag wordt verzorgd door de zes 
zingende zussen Dekker :“ Zes van 
Zeven”. 
Het repertoire van de zussen is ge-
varieerd en internationaal: Keltisch, 
Hebreeuws, Engels, Nederlands etc.,  
ze zingen het allemaal. Zij geven een 
aantal keren per jaar concerten en tre-
den op bij feesten en partijen. Gezel-
ligheid en sfeer vormen de boventoon 
in een prachtig programma, zodat 
ieder met een warm kerstgevoel weer 
naar huis gaat.
De gasten worden tevens uitgenodigd 
om desgewenst tevoren de kerstlunch 
te gebruiken in De Burgerij. Graag wil 

Dit jaar dacht Grote Piet, kom ik ga 
eens leren steppen. Iedereen kan het, 
dus ik ook. Hij nam een autoped van 
de autopeddenplank en gaat de straat 
op. Opeens moet Grote Piet een scher-
pe bocht nemen en je raadt het al. Hij 
valt met zijn hoofd op straat en weet 
opeens niets meer. Hij is zijn geheu-
gen kwijt! Gelukkig voor Grote Piet 
komt hij de zwerfster Pulkie tegen, 
zij neemt hem mee naar haar huis en 
trekt hem een joggingpak aan. 
De kleine pietjes zijn ondertussen op 
zoek naar Grote Piet en zij vinden de 
autoped bij twee Chineesjes terug. 
Zij besluiten om gezamenlijk Grote 
Piet te gaan zoeken en vinden hem 
terug in zijn zwerversjoggingpak. Hij 
is zijn geheugen nog steeds kwijt en 
probeert te verzinnen, wie en wat ben 

ik eigenlijk? Hij zou een rapper, een 
agent, zelfs een Chinees of een zwer-
ver kunnen zijn. Een tovermadam-
meke gaat proberen om daar achter te 
komen door haar toverkunsten te ge-
bruiken. Iedereen helpt mee. De Chi-
nezen doen een Chinese dans in een 
drakenpak. De kleine pietjes bouwen 
een schoorsteen en laten Grote Piet 
er doorheen klimmen. Zoals jullie wel 
weten komt ook dit jaar weer alles op 
zijn pootjes terecht en Grote Piet ook.
Alle kinderen van 3 t/m 9 jaar zijn van 
harte welkom in Vredeburg, Dussel-
dorperweg 64 te Limmen, waar Lim-
men Cultuur in samenwerking met 
toneelverenigingen Forento en Pan-
cratius uit Castricum het traditionele 
Sinterklaasvoorstelling organiseert. 
Dit jaar spelen Naomi Verdonk, Susan-
ne van de Ven, Wendela Weel, Maaike 
Kerssens, Hans Moll, Monique Butter, 
Rachella Brand en Iris Vervoort. 
Uiteraard zijn ook alle papa’s, ma-
ma’s, opa’s en  oma’s van harte wel-
kom. De voorstelling begint om 15:00 
uur en de zaal is al geopend vanaf 
14:30. De kaarten zijn alleen aan de 
kassa van Vredeburg verkrijgbaar.
Kijk voor verdere informatie en prijzen 
op www.limmencultuur.nl of telnr. 
072-5055260.

Joseph Oubelkas is één van Neder-
lands snelst in populariteit stijgende 
schrijvers en sprekers. En dat allemaal 
door dat ene aangrijpende boek: “400 
brieven van mijn moeder”. Dit boek 
beschrijft het waargebeurde verhaal 
van Joseph die op 24-jarige leeftijd 
in Marokko wordt veroordeeld zon-
der bewijs of onderzoek tot tien jaar 
celstraf voor iets wat hij niet heeft 
gedaan. Tijdens zijn gevangenschap 
wordt hij gesteund door duizenden 
brieven en kaarten van vrienden, 
maar vooral door de brieven van zijn 
moeder.

In het vervolg op zijn lezing van 15 
februari 2015 vertelt Joseph nu over 
de worsteling met de vrije, maar zeer 
sceptische wereld. Hij houdt zich 
staande ondanks alle veranderingen, 
tegenslagen en onzekerheden en pro-
beert langzaam weer een succesvol en 
gelukkig leven op te bouwen.

In dit verhaal staan de thema’s ge-
zondheid, liefde en vrijheid als de drie 
pijlers van de auteur centraal. Joseph 
Oubelkas is een zeer begenadigd ver-
teller en houdt zijn publiek geboeid 
tot de laatste minuut.

“Ohkommuruskijkun!”  Onder deze 
titel vindt er een Sinterklaasshow 
voor volwassenen plaats in de Bur-
gerij. Talenten en interessante per-
sonen uit Limmen en omstreken tre-
den op met muziek, dans, cabaret en 
entertainment.

Dit alles onder het toeziend oog en 
luisterend oor van de Goedheiligman 
(Geen onbekende in de  Limmer ar-
tiestenkringen) die uiteraard ook zelf 
aan deze voorstelling zal  bijdragen.
De muzikale begeleiding wordt ver-
zorgd door het huisorkest onder lei-
ding van Gerard van der Schaaf.
Kaarten à  12,50 euro (incl. koffie/thee 
met gebak) zijn verkrijgbaar bij bak-
ker Bakker en (zolang voorradig) aan 
de zaal.

De opbrengst komt ten goede aan de 
Stichting “Zelfstandig Wonen Heiloo” 
voor personen met een lichte verstan-
delijke beperking. Dit  ter realisatie 
van een appartementencomplex  voor 
deze mensen.  De bewoners zelf ont-
vangen een minimale uitkering (Wa-
jong). Vandaar dat de Stichting op 
zoek is naar fondsen om het project 
te kunnen voltooien. De extra’s die de 
bewoners zelf niet kunnen financie-
ren zijn bijvoorbeeld: de meerkosten 
voor een gemeenschappelijke keuken, 
meubels en verdere inrichting van de 
gemeenschappelijke ruimte, de in-
richting van de tuin, een te planten 
haag etc.: 
De avond vindt plaats op zaterdag 
21 november in de Burgerij. Aanvang 
20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Ter gelegenheid van het 20-jarig ju-
bileum van de stichting dorpshart 
limmen wordt op 12 december a.s. de 
derde feestavond gehouden met een 
optreden van The Cats Aglow.
Deze naam is ontleent aan een van de 
vele succesvolle lp’s die deze onverge-
telijke groep, The Cats, uit Volendam 
in de jaren 60, 70 en 80 uitgebracht 
hebben. Wel 45 hits worden live ge-
speeld en gezongen en zal zeker voor 

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Secondlife cartridges. Goedkoper dan origineel
en met meestal meer inhoud. Alle gangbare 

types op voorraad en de rest eventueel
op bestelling!

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Schrijver Joseph Oubelkas
verteld verder in Vredeburg

Deze mooie, interessante avond 
wordt georganiseerd door Limmen 
Cultuur op vrijdag 13 november 2015 
om 20:00 uur in Vredeburg, Dussel-
dorperweg 64 
te Limmen. Kijk voor verdere informa-
tie, reserveringen en entreeprijzen op 
onze nieuwe website www.limmen-
cultuur.nl of bel naar 072-5053274

Zaterdag 21 november in de Burgerij

Sinterklaasshow in Limmen

Kerstmiddag bij
de Zonnebloem Limmen

de organisatie weten hoeveel perso-
nen hiervan gebruik willen maken. 
Daarom is het noodzakelijk dat men 
zich vóór 14 december aanmeldt bij 
Ria Hooijboer,tel. 5052235.
De kerstviering wordt gehouden in de 
sfeervol versierde Burgerij op zater-
dag 19 december.
Aanvang kerstlunch 12.30 uur; zaal 
open 12.00 uur; ontvangst met koffie.
Wie vervoer nodig heeft kan bellen 
met bovenstaand telefoonnummer.

Zaterdag 12 december in de Burgerij:

The Cats Aglow
de fans en de liefhebbers van deze 
muziek een optreden worden om 
nooit te vergeten. Zeven top muzi-
kanten zetten met  hun jarenlange 
ervaring als eerbetoon aan deze Vo-
lendamse groep een live act neer met 
muziek uit een tijd die, zoals bewe-
zen, nooit is weggeweest.
Aanvang: 20.30 uur (zaal open 20.00 
uur). Kaarten:  Euro 10,--  voorverkoop: 
Gall&Gall, limmen en De Burgerij.

Een bijzonder jubileum in 2015 dat 
feestelijk is en wordt gevierd door de 
Harmonie.
Een van die hoogtepunten was de 
feestelijke kerkelijke viering met het 
volledig Harmonieorkest o.l.v. Lies-
beth Zonneveld. Er werd een bijzon-
der muziekstuk over het leven van de 
aartsvader Abraham gespeeld en ver-
teld, moeilijk te spelen, maar op een 
uitstekende wijze door het orkest ver-
tolkt. Abraham is een zeer belangrijke 
persoon in de joodse de christelijke, 

Harmonie Excelsior 
viert 90 jarig jubileum

maar ook in de Moslim religie (vaak 
aangeduid als Ibrahim). Abraham was 
getrouwd met Sara en op zeer hoge 
leeftijd baart zij nog een zoon, ge-
naamd Isaäc, waarbij God Abraham 
op de proef stelt en hem vraagt zijn 
zoon Isaäc voor Hem te offeren. God 
grijpt echter zelf tijdig in om dit te 
verhoeden. Het gehele verhaal van 
Abraham en zijn familie staat in het 
eerste boek uit het Oude Testamant, 
genaamd Genesis. Het harmonieor-
kest speelde ook nog een aantal an-

dere, ook lichtere muziekstukken en 
had na afloop van de kerkdienst een 
feestelijk samenzijn in de ontmoe-
tingsruimte achter in de kerk. Het 
volgende kerkelijke optreden van het 
orkest zal, als altijd, zijn op Tweede 
Kerstdag, zaterdag 26 december. Na-
dere berichten hieromtrent komen 
t.z.t. in het kerkblad Rond De Limmer 
Toren.
Harmonieorkest Excelsior mag zich 
nog altijd verheugen in een grote 
aanwas van jonge muziektalenten en 
geeft bijna dagelijks muziekonderwijs 
in de schitterende eigen accommoda-
tie in de Museale Hoek. 

De jeugdvisclub Samen Beet uit Lim-
men vist jaarlijks een sponsorwed-
strijd voor een goed doel. We pro-
beren onze kinderen hiermee enige 
maatschappelijke betrokkenheid mee 
te geven en de respons hierop is door-
gaans goed.

Dit jaar hadden we gekozen voor een 
donatie aan “Help Zelda Verder”, een 
fonds dat bedoeld is om Zelda van 
Boheemen te helpen met dolfijnthe-
rapie op Curaçao. Zelda heeft vanaf 
haar geboorte de nodige achterstand 
opgelopen en zou zeer geholpen zijn 
met dolfijntherapie, wat haar juist in 
de jonge jaren van haar ontwikkeling 
een grote stap voorwaarts kan geven. 

Jeugdvisclub Samen Beet 
vist voor Zelda

Haar ouders proberen met allerlei ini-
tiatieven geld bij elkaar te sparen voor 
deze reis en wij vonden het een mooie 
kans hier wat aan bij te dragen.
Op zondagochtend 11 oktober kwa-
men 8 koppels vissers naar het Stet 
om zoveel mogelijk vis te vangen en 
daarmee sponsorgeld bijeen te vis-
sen. Het was prachtig maar fris weer 
en de vangsten vielen wat tegen. In 
totaal werden er 156 vissen gevangen, 
waarvan koppel 1, Rick de Groot met 
Bart Lieferink, zowat de helft ving. 
Gelukkig hadden de meeste sponsors 
een vast bedrag ingeschreven en was 
de opbrengst niet erg afhankelijk van 
de vangsten. Vismeester Rien Faasse 
ging de week erna nog even met de 

pet rond bij de baarscompetitie en 
vulde de pot nog verder aan. Handy 
Fish uit Heiloo verzorgde een deel van 
de prijzentafel.
Afgelopen zondag konden we een en-
velop met € 375 overhandigen en op 
de foto kun je zien dat Zelda hier erg 
blij mee is. Vind u dit doel ook sym-
pathiek, er mag nog heel veel gestort 
worden op NL17 RABO 3035.332.673 
tnv Z van Boheemen te Limmen.

Zondag 29 november voorstelling in Vredeburg...

De nare valpartij van Grote Piet

“Tinie Hanck is voor de derde 
keer op rij genomineerd in de lan-

delijke wedstrijd ‘Schilderij van 
het jaar’. Er zijn dit jaar 60 geno-
mineerden uit 939 inzendingen. 
Om de 15 finalisten te bepalen, 

kan iedereen tot 1 december zijn 
stem uitbrengen op zijn favoriete 

schilderij. Wie haar schilderij 
mooi vindt, kan stemmen op de 

volgende link: 

www.schilderijvanhetjaar.nl/
schilderij/349.”
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VOOR EEN GOEDE MORGEN

Slaapkenner Lute bestaat 80 jaar!

In november viert Slaapkenner Lute hun 80-jarig bestaan. 
Begonnen in 1935 met  een winkeltje genaamd ‘De Wolbaal’ 
aan de Rijksweg, uitgegroeid tot een grote speciaalzaak met 
woningtextiel en slaapcomfort.
Waar oma Lute ‘de Wolbaal’ runde aan de Rijksweg en zoon 
Gerard en schoondochter Gonnie het voortzette aan de Kerkweg 
met Lute Interieur, namen Peter en Annemieke de zaak in 
2000 over onder de naam Slaapkenner Lute.  

Vanaf 2005 ook weer terug  aan de Rijksweg wat resulteerde 
in 2015 in een zeer succesvolle zaak in woninginrichting en 
slaapcomfort. Samen met hun team  doen zij waar ze voor staan. 
Vakmanschap, service, klantvriendelijkheid en Betrouwbaar.

Peter en Annemieke zijn trots op hun medewerkers. Samen 
zorgen zij ervoor dat alles tot in de puntjes eruit ziet en 
geregeld is in de winkel, maar vooral voor de klant. De Klant 
staat voorop. En of het nu gaat om tapijten en gordijnen of 
een passend advies in matrassen, bedbodems, kasten of 
boxsprings, Slaapkenner Lute heeft het. Ervaar het verschil.

Om het 80-jarig jubileum te vieren zijn er in de 
maanden november en december leuke aanbiedingen.

WWW.SL AAPKENNERLUTE.NL

heiloo@hopmanmakelaars.nl   |   www.hopmanmakelaars.nl

Uniek wonen in het hart van het dorp!
Dat is nu mogelijk in de voormalige pastorie van de Corneliuskerk. In dit 
karakteristieke gebouw worden 5 appartementen vervaardigd, helemaal fris en 
nieuw, maar wel met de authentieke kenmerken die passen bij dit monument. 

Op de eerste etage zijn 2 studio’s en een 2-kamerappartement gerealiseerd. 
Op de tweede etage bevinden zich een 2- en een 3-kamerappartement, beide met 
een inpandig balkon op het zuiden.
De appartementen op de eerste verdieping mogen een deel van de kerktuin 
gebruiken en alle appartement kunnen gebruik maken van een privé berging.

Studio: 33 m² huurprijs € 325,- per maand
Studio: 38 m² huurprijs € 350,- per maand
2-kamerappartement: 59 m² huurprijs € 650,- per maand
2-kamerappartement: 54 m² huurprijs € 650,- per maand
3-kamerappartement: 59 m² huurprijs € 675,- per maand
Huurprijzen exclusief € 50,- per maand servicekosten

Heb jij interesse of weet jij iemand die interesse heeft om 1 van deze woningen 
te huren, neem dan nu contact op met Hopman ERA Makelaars, 072-5334095, 
heiloo@hopmanmakelaars.nl

Bijzonderheden:
-   In 2015 geheel gerenoveerde appartement in verschillende grootte en 
     prijsklasse
-   Alle te huren met huursubsidie
-   Alle appartementen hebben een eigen buitenruimte en berging
-   Alle appartementen hebben een privé badkamer en keuken
-   Alle appartementen hebben eigen bemetering
-   Oplevering medio januari 2016

VRI JDAG 6  NOVEMBER

HARDSTYLERZ
MET MENTAL THEO - 21.00u.

Za te rdag  7  NOVEMBER

1STE CAFÉ BATTLE
AMERICAN PARTY WHAT’S UP!  - 21.00u.

DONDERDAG 12  NOVEMBER

POPQUIZ van JOHN 
BESTEMAN 20.30-23.00u.

INSCHRIJVEN KAN VIA:
CAROLINE@LANTAARNLIMMEN.NL

ZATERDAG 14  NOVEMBER

2e CAFÉ BATTLE 21.00u.

VRI JDAG 27  NOVEMBER

3e CAFÉ BATTLE 21.00u.
DRAAI OM DE OREN!

ZATERDAG 19  DECEMBER

4e CAFÉ BATTLE
BATTLE ZONDER NAAM!

24 DECEMBER 

KERSTAVOND
WITTE KERST MET DIVERSE DJ’S

DE LANTAARN OP ZIJN KOP

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming


