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

Dit jaar bij elke weektrekking weer een 
schitterende hoofdprijs! 
De Sint Nicolaasactie is van maandag 
13 november t/m 6 december 2017
 
1e Trekking 20 november
  Hoofdprijs: WAARDECHEQUE T.W.V. € 150,-  

beschikbaar gesteld door Nuyens Tuin en Groenshop
 
2e Trekking 27 november
 Hoofdprijs: REISCHEQUE T.W.V. € 300,- Zonvaart reizen
 beschikbaar gesteld door de LOV
 
3e Trekking 7 december 
 Hoofdprijs: FLATSCREEN TV of KADOBON T.W.V. € 750,- 
 beschikbaar gesteld door Expert de Graaf, Castricum
 
Naast de genoemde hoofdprijzen zijn er bij elke trekking LOV 
waardebonnen te winnen:
 
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
 
Bij elke besteding van € 5,- één lot (A.H. en Kroone & Liefting € 10,-).
Winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Trekkingslijst is te bekijken op www.ondernemendlimmen.nl

DOE UW INKOPEN IN LIMMEN EN WIN!

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

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

Trekkingen: 20, 27 november en 7 december 2017

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

Speel mee:

20-11: WAARDECHEQUE T.W.V. € 150,-

 beschikbaar gesteld door Nuyens Tuin en Groenshop

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

 beschikbaar gesteld door de LOV 

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

 beschikbaar gesteld door Expert de Graaf Castricum 

Naam

Adres

Postcode
Plaats

PRIJZENPOT
€ 3.000,-! OndernemersLimmer

Vereniging

Ondernemers
Limmer

Vereniging

Op 18 november 2017 a.s.

Albert Heijn Limmen 
bestaat 25 jaar!

ZIE VERDER OP PAGINA 8, 9 en 10

Buiten wordt het koud en guur, daar-
om maken we het binnen knus en 
warm. Om je daarbij te helpen, organi-
seert Anna Lansbergen van de knusse 
winkel met landelijke en creatieve 
wooncadeaus “Anastasia” dit jaar voor 
de vijfde keer “De Winterfair Limmen”. 
Gedurende 3 weekenden ben je uit-
genodigd om je te laten inspireren en 
te genieten in een sprookjesachtige 
sfeer van woon- en kerst accessoires, 
handgemaakte tafel decoraties, siera-
den, deurkransen en lieve cadeautjes. 
Help de Sint met het maken van een 
keuze, wees lief voor jezelf of verwen 

Drie weekenden achter elkaar...

Gezellige winterfair
een ander met romantische cadeautjes 
met een persoonlijk tintje. 
Achter de winkel is de tuin met 
veranda en schuur omgetoverd in een 
warme en romantische sfeer met win-
terse Kerst tafereeltjes. In de punt tent 
met “koek en zopie” laat de Limmense 
brouwer Dampegheest zijn biertjes 
proeven. 
De fair is geopend van 11.00 tot 17.00 
op 17,18 en 19 November, 24,25 en 26 
November en 8,9 en 10 December. 
Voel je welkom tijdens de Winterfair 
en neem de warmte in jouw hart mee 
naar huis.

bussen en   rond half november zal 
de zuil bij de embalagemachine in AH 
Limmen staan voor al uw lege-fles-
sen-bonnetjes. Bij voorbaat willen we 
u bedanken voor uw giften zodat we 
dit mooie evenement in stand kunnen 
houden.

Als er enthousiaste mensen in Limmen 
zijn die het leuk vinden om volgend 
jaar te helpen bij de voorbereidin-
gen van de intocht of op de dag van 
de intocht zelf hand en spandiensten 
willen verrichten, dan kan je contact 
opnemen met Inge Couwenberg, 
voorzitter Sinterklaas Comité Limmen 
06-30597809. 

Op zondag 19 november 2017 zal 
Sinterklaas Limmen weer vereren met 
een bezoek aan ons mooie dorp.
Ook dit jaar zullen we deze heuge-
lijke gebeurtenis weer groots vieren. 
Sinterklaas en zijn Pieten komen rond 
13.45 uur aan met de boot over ‘t Stet. 
Hoe zullen de Pieten nu weer aanko-
men? Zal alles onderweg ook goed 
zijn gegaan vanuit Spanje?

Nadat Sinterklaas aan wal is, wordt hij 
welkom geheten door Burgemeester 
Mans. Natuurlijk zal de Sint zijn dans-
pieten weer meenemen en die zullen 
het publiek verblijden met gezel-
lige dans en natuurlijk met gezel-
lige Sinterklaasliedjes. De optocht 
door Limmen zal dit jaar via een iets 
andere route verlopen als voorgaande 
jaren door wegwerkzaamheden. Na 
het vertrek vanaf het Stet, gaat de 
optocht via het Vislaantje rechtsaf 
de Dusseldorperweg in, rechtsaf de 
Vredeburglaan in. Vervolgens direct 
rechtsaf de Koningsdam in hele-
maal tot het einde. Daarna via de 
Brugstraat en het Elzelaantje de 
Lage Weide op en dan weer linksaf 
naar de Dusseldorperweg tot aan de 
Corneliuskerk. Er zal een korte stop 

zijn bij de Cameren. Uiteraard vindt 
Sinterklaas het erg gezellig als er in 
grote getalen mee wordt gelopen in de 
optocht en is het gezellig als de vlag-
gen aan de huizen langs de route wap-
peren.
De kerk zal pas rond 15.30 uur open 
gaan als de nieuwe sleutel van de 
kerk samen met de stoet arriveert bij 
de kerk. Iedereen kan dan rustig naar 
binnen voor een mooi feest met onze 
eigen Perpernotenband onder leiding 
van Peter Dekker. Ook zal er weer 
gedanst worden door diverse kinder-
groepen onder leiding van Willy Könst 
en door de breakdancers van de TIOS. 
Rond 16.30 uur is het afgelopen en 
hopen we dat de Sinterklaastijd voor 
alle kindjes (en ouders en grootouders) 
goed is begonnen.
Om dit unieke feest te kunnen blijven 
organiseren is het Sinterklaas Comité 
Limmen weer deels afhankelijk van 
giften. Mogen we weer een beroep op u 
doen? Het comité zal zeer blij zijn met 
uw bijdrage.
Dit kan gedaan worden op rek.
nr. NL05RBRB084.13.40.889, Univé 
Regiobank,  t.n.v. Sint Nicolaascomité 
Limmen. Ook kan dat tijdens de 
intocht achter in de kerk in de melk-

Sinterklaasactie  2017Zondag 19 november om 13.45 uur...

Sinterklaas 
komt weer aan op ’t Stet!

Haagse volksjongen die opklom tot mede-eigenaar van 
miljoenenclub Swansea City op bezoek in De Burgerij

Ondernemersavond 
in Limmen groot succes!
Na de succesvolle bijeenkomsten 
van de ondernemersverenigingen in 
Heiloo en Castricum was het nu de 
beurt aan de Limmer Ondernemers 
Vereniging om de organisatie van de 
ondernemersavond op zich te nemen 
en de gastheer te zijn. 
Verleden jaar vertelde spreker Erik 
Hulzebosch in Castricum op de geza-
menlijke avond op broodnuchtere 
wijze hoe belangrijk het is om elkaar 
te vertrouwen om te kunnen samen-
werken. Voortbordurend op deze 
inspirerende woorden werd het de 
hoogste tijd om de drie ondernemers-
verenigingen weer samen te brengen.

Gastspreker John van Zweden
Donderdag 19 oktober was het zo ver 
en was de bijenkomst in Limmen. 
Meer dan 175 ondernemers uit Heiloo, 
Castricum en Limmen waren te gast in 
de Burgerij en genoten van een boei-
ende lezing van John van Zweden. Op 
humorvolle wijze en in haags dialect 
vertelde John zijn verhaal waarin hij 
van haagse volksjongen uitgroeide 
tot mede-eigenaar van miljoenenclub 
Swansea City uit Wales.
John (geboren op 6 maart 1962) was 20 
jaar oud toen hij de verf- en behang-
winkel van zijn vader overnam en 
uitbouwde tot de grootste behang- 

en woninginrichtingswinkel van 
Nederland. Het leverde hem landelijke 
bekendheid op als de behangkoning.
John’s grote liefde - naast zijn vrouw 
en kinderen - is voetbal. Zijn vader 
nam hem als kleine jongen aan 
de hand mee naar ADO Den Haag. 
Inmiddels is hij al meer dan dertig jaar 
een van de meest trouwe sponsors, 
met een niet aflatende passie.

John’s andere passie is het Engelse 
voetbal. De correspondentie die hij 
als 16-jarige scholier voerde met een 
penvriend in Groot Brittannië, resul-
teerde in een hechte vriendschap met 
een supporter van Swansea City. Vanaf 
dat moment had hij ook deze club in 
zijn hart gesloten en volgde hij bijna 
alle wedstrijden.

Toen in 2002 Swansea City door de 
toenmalige eigenaar aan de rand 
van de afgrond was gebracht, heeft 
John met een aantal lokale suppor-
ters de club gered door die eigenaar 
uit te kopen. Hij kreeg op het laat-
ste moment te horen dat er nog één 
iemand gezocht werd die 50.000 pond 
moest investeren. Na een nacht niet 
geslapen te hebben stond John op 
maandagmorgen om 08.00 uur bij 

Vervolg op pagina 3
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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

Brengt sfeer in huis!! 

AMARYLLIS 
BLOEMBOLLEN 

Groot formaat bollen,
Geeft vele bloemen 
en meerdere stelen!

LOS PER STUK .......................€ 4,95

IN CADEAU- 
VERPAKKING ...................€ 5,95

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

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

Snel en voordelig drukwerk 
Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzĳdig in reclame

Stap eens binnen

Snel 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

Snel 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

Snel 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

Snel 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

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

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

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

Bent u vrijwilliger of 
kent u vrijwilligers?
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Ziet uw werkweek er iedere week 
anders uit en heeft u moeite met het 
vinden van opvang voor u kinderen? 
Kinderopvang Kits Oonlie biedt uit-
komst! 
Kits Oonlie biedt verantwoorde 
opvang in een voor kinderen veilige 
en geborgen omgeving, maar kan 
toch tegemoetkomen aan de flexibele 
vraag van ouders. Kinderopvang Kits 
Oonlie heeft een goed doordacht, uit-
gewerkt en doorgevoerd pedagogisch 
beleid met vaste pedagogisch mede-

Flexibele opvang nodig? 
Kinderopvang Kits Oonlie denkt met u mee!

werkers en een goed ontwikkelings-
klimaat. Omdat wij ons richten op 
de vraag van ouders hebben wij geen 
vaste regels omtrent flexibele opvang. 
Wij nemen iedere aanvraag individueel 
in behandeling en we bekijken samen 
met u de mogelijkheden. Inmiddels 
maken al veel ouders gebruik van onze 
flexibele opvang!

Het uurtarief voor flexibele opvang is 
€7,02 en kunt u opgeven bij de belas-
tingdienst voor kinderopvangtoeslag. 

‘BABY VAN DE 
MAAND’

L I M M E R  K R O O S T
Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen 
zonder te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we 
denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen 
zien wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de 
ouders met de geboorte van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezond-
heid en plezier gewenst!

Door loting is Thomas Cedric Ronald Wit ‘Baby van de maand’ geworden! Extra 
geluk is dat er drie extra prijzen zijn gewonnen. Vanaf heden wint de baby 
van de maand naast de waardebon van 25 euro en een Powerbank beschik-
baar gesteld door Studio Welgraven een waardebon voor een heerlijk ijsje 
voor pappa en mamma en evt. broertjes en zusjes bij Joey’s IJssalon en het 
boek ‘Fit en Energiek na een bevalling’ van ‘Mom in Balance’-trainer Petra 
Zomerdijk en een waardebon voor een unieke verjaardagstaart speciaal voor 
de baby van de maand gemaakt als uw baby van de maand 1 jaar oud wordt!
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 

Rijksweg 31A

IJssalon

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!

studiowelgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

Tel: 06-50217541
petra@mominbalance.nl

Petra
Zomerdijk

Yenthe Groot
– Geboren op 28 september 2017 –

Dochter van Pascal Groot en Anique 
Commandeur en zusje van Jayden

Lauren Jeanet Enya 
Groefsema

– Geboren op 1 september 2017 –

Dochter van Lisanne en Sander Groefsema

Sara Knuijsting
– Geboren op 1 oktober 2017 –

Dochter van Ronald en Martina Knuijsting 
en zusje van Bo & Jens

Thomas Cedric Ronald Wit
– Geboren op 24 oktober 2017–

Zoon van Robbert Wit 
en Gwendoline Barra

Otis Cornelis Lucas Tol
– Geboren op 4 september 2017 –

Zoon van Christiaan Tol en Renske Groot

De rubriek 
L immer Kroost
is  powered by:

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

Bij VV Limmen was dit de reden voor 
een feestje met de scheidsrechters. 
Na het fluiten van de wedstrijden 
kwamen de scheidsrechters bijeen 
voor een Jeu de Boules toernooi. Met 
dank aan de weergoden kon er prima 
gestreden worden voor elke punt. Na 
afloop werd de honger gestild met een 
overheerlijk buffet.
Als klap op de vuurpijl kreeg elke 
scheidsrechter, als dank voor zijn 
inzet een prachtige handdoek met 

Van 7 tot 15 oktober was de week van de scheidsrechter

Scheids bedankt bij VV Limmen
de tekst “scheids bedankt”. Maar ook 
“U bedankt” voor de gulle gaven in 
de statiegeldzuil bij Albert Hein in 
Limmen.
De supportersvereniging, VV Limmen, 
AH Limmen, Il Buongustaio, Albatros, 
KNVB en Biesterbos. Allen heel harte-
lijk bedankt voor het mogelijk maken 
van deze geweldige dag.
Wil je ook bij ons scheidsrechter wor-
den? Stuur een mail naar scheidsrech-
ters@vvlimmen.nl

Brouwerij Dampegheest is al weer 
druk bezig met het voorbereiden van 
de gezellige wintermaanden.
Voor de feestdagen hebben we een 
mooi cadeau pakket voor 5 flesjes 
Dampegheest bier laten ontwerpen 
door Alex Stuifbergen.
Zeker een leuk cadeau voor Sint of 
Kerst. Te verkrijgen bij Gall & Gall, 
Limmen.
Zondag 19 november is in het 
Proeflokaal de presentatie van onze 
nieuwe Winterwit 2017. Een mooi 
blond bier van 9%. Een tegenhanger 
van de vele donkere bieren in de win-
termaanden. Daarnaast staat ook de 

de bank en een half uur later stond 
hij weer buiten met een bankgarantie 
en een extra hypotheek op zijn huis. 
Iets wat hij niet vooraf had overlegd 
met zijn vrouw. Zij kwam er pas achter 
doordat er een dag later een Engelse 
cameraploeg voor hun huis stond en 
John toch echt thuis iets had uit te 
leggen. In de loop der jaren is echter 
gebleken dat het een gouden greep 
was. Vanaf dat moment klom Swansea 
City omhoog van de onderste plaats 
in de laagst betaalde voetbalafdeling 

Neem voor meer informatie contact 
op met onze Centrale administratie 
op 072-5323576 of info@kits-oonlie.nl.

Nieuws van Brouwerij  
Dampegheest

vernieuwde Antje op de tap en niet te 
vergeten ons mooie Oikenbock. Een 
bockbier gelagerd op eikenhout.
Van de derde zondag van de maand  
december, de 17e, gaan we een speciale 
kersteditie maken in het Proeflokaal. 
We hebben een speciaal eenmalig 
kerstbier en verzorgen de hele middag 
lekkere hapjes. Zeker de moeite waard 
om langs te komen.
Het Proeflokaal, Schoolweg 1 is iedere 
derde zondag van de maand open van 
15.00 uur tot 20.00 uur.

Iedereen gezellige wintermaanden 
gewenst van Brouwerij Dampegheest!

tot uiteindelijke promotie naar de 
Premier League. De hoogste divisie 
in Engeland. Met al deze successen 
stroomde ook het geld binnen en John 
sprak over enorme bedragen van tien-
tallen miljoenen die in één seizoen uit 
de tv-gelden werden overgemaakt.

Voor het geld heeft John het echter 
nooit gedaan en al die jaren is elke 
pond die werd verdiend ook weer 
geïnvesteerd in de club. John verhaal 
is als een spannend jongensboek en 
het mocht dan ook geen verrassing 
zijn dat dit boek ook is verschenen 
en menig  ondernemer ging op deze 
avond met een gesigneerd exemplaar 

(vervolg van voorpagina)

Ondernemersavond 
in Limmen groot succes!

onder de arm de deur uit! John vertel-
de ook over de beladen ontmoetingen 
met Louis van Gaal. In de allereerste 
ontmoeting wist Swansea van deze 
miljoenenclub te winnen en dat lever-
de hilarische momenten op tussen 
de ‘arrogante’ Van Gaal en John van 
Zweden.

Het was een enerverende avond met 
een boeiende spreker en na afloop was 
er genoeg om te bepraten en konden 
de ondernemers uit Castricum, Heiloo 
en Limmen genieten van de gastvrij-
heid van de Burgerij. Onder het genot 
van een borrel en hapjes werden er 
volop ervaringen uitgewisseld.

Samen staan we sterk!
De LOV bestaat op dit moment uit 
meer dan 100 leden. Dit zijn echter 
niet alle ondernemers uit Limmen 
en wij roepen dan ook alle onderne-
mers uit Limmen op om contact op 
te nemen met onze secretaris Robert 
Mijnsbergen (secretaris@onderne-
mendlimmen.nl) over de mogelijk-
heden van een lidmaatschap en wat 
dat voor u en uw onderneming kan 
betekenen. Doet u dit snel dan kan u 
nog meedoen aan de Bourgondische 
avond die op 16 november a.s. wordt 
georganiseerd. 
Dit al jaren terugkerende evenement 
is vooral een gezellige en smaak-
volle avond waarin ondernemers uit 
Limmen elkaar kunnen ontmoeten. 

Geef u vandaag nog op!
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Tevens vakkundige 

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

Als kwaliteit een ról speelt..

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf

 

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

Gerard Tool & Mark Boetje 
Financieel Advies  

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

AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

 2007 - 10 JAAR - 2017

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

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Onze nieuwe 
Sinterklaasfolder is weer uit! 
Als u deze niet heeft ontvangen is het ook te zien
op onze site www.stuifbergen.eu of kunt u 
een exemplaar ophalen in onze winkel.

Ga
dv

erd
am

me
, w

at 
lek

ker
..!

ZON 17 NOV
PRESENTATIE

ZWAAR
BLOND

ELKE 3E ZONDAG
VAN DE MAAND

PROEF-
LOKAAL

15.00 tot
20.00 uur

IN DE
MUSEALE

HOEK VAN
LIMMEN

DAMPEGHEEST.NL

ZON 17 NOV
PRESENTATIE

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

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

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

studiowelgraven.nl Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk
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Wie - o - Wie ?
Deze keer een foto die is genomen op het schoolplein van de voormalige Maria school. Wij denken dat deze foto ongeveer 50 
jaar oud is. We weten wel zeker dat Tineke Hollenberg erop staat. Weet u het? Wij weten het niet!
 
Reacties graag naar: oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig langs op maandagochtend van 10.00-12.00 uur, of maan-
dagavond van 19.00 - 21.00 uur. Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar.
 
Op de foto van de kermiseditie heeft alleen Jan Valkering gereageerd. Het ging om de foto met bollenpelsters. Hij denkt dat 
de foto is genomen in de schuur van Piet Admiraal aan de Jan Valkeringlaan, waar later de EBA was. De vrouw die rechts op 
het bankje zit zou misschien de vrouw van Piet Admiraal kunnen zijn. Jan bedankt voor je reactie.

Het verhaal volgt een groep men-
sen die terechtkomen op een eiland. 
Paniek, angst, vrede, hoop en liefde 
komen samen in dit stuk. 
De klas bestaat uit dertien leerlingen, 
waarvan elf uit 6 vwo en twee uit 5 
havo. Zij zijn al sinds begin 2017 bezig 
met het maken van deze voorstelling 
en hopen net als voorgaande klassen 

Erna van Es zingt voornamelijk jazz-
stukken. Dat zingt ze al jaren met 
grote inzet en plezier. “Oorbaarheid”, 
afwisseling en sfeer bepalen de reper-

toirekeuzen. Zij laat zich begeleiden 
door zes musici, de Friends dus. Hierbij 
is er ook ruimte om instrumentaal en 
vocaal te excelleren. Deze Friends zijn: 

Vanaf begin september repeteert ons 
koor in de ‘Oude School’ te Limmen. 
Wij zijn zo’n negen jaar geleden begon 
als Black Gospel Choir ‘B.lief’ en heb-
ben nu een nieuwe start gemaakt.
Daarom een nieuwe naam, een nieuwe 
outfit en natuurlijk nieuw repertoire !

SEPTEMBERBLUES Soul, Blues & More
De naam zegt dus al wat het repertoire 
inhoudt. En is het bij de Black Gospel 
vanzelfsprekend om in een robe op te 
treden, het zal er nu heel anders uit-
zien... 
De samenstelling van het koor blijft 
gelijk, met dirigente Judith Wognum 

“op de bok” en onze eigen begelei-
dingsband. Ligt je hart ook bij soul 
en blues, kun je zingen en zou je ons 
enthousiasme willen delen? Kom dan 
een keer naar één van onze repetities 
om te kijken of ons koor iets voor jou 
is...  We kunnen versterking gebruiken, 
met name bij de sopranen en tenoren. 
Wél hanteren we een leeftijdsgrens 
van maximaal 60 jaar.

Septemberblues repeteert op de don-
derdagavond van 20.30 tot 22.15 uur 
aan de Schoolweg 5 in Limmen.
We horen graag van je via onze web-
site: www.septemberblues.nl

Afgelopen maanden is er weer veel 
gedaan in Conquista. Van pannen-
koeken eten en alcoholvrije-cocktails 
maken, tot het maken van je eigen 
superheld.
Ook de aankomende periode is er 
weer veel te beleven. Zo staat er voor 
de woensdagen bijvoorbeeld op 15 
november een high tea gepland, op 13 
december kun je een tas komen ver-
sieren en op 27 december leren we je 
cartoons te tekenen.
Voor vrijdag- en zaterdag avond heb-

ben we ook weer leuke plannen. 
Zo hebben we een darttoernooi op 
15 december, een quiz avond op 16 
december en er staat zelfs een foute 
party op 23 december gepland.
Bij Kids op zaterdag ochtend hebben 
we voor onder andere draken knutse-
len, smurfen-cakejes maken en kerst-
ballen maken op de planning staan.

Deze kerstvakantie zijn wij vaker 
open. Zo zijn de Kids naast de vaste 
zaterdagen ook op 4 januari welkom 

om haarbandjes te maken en hebben 
we naast de high tea voor Club ook 
een voor Club X-tra gepland. Deze is 
op 5 januari, van 11.30 tot 15.30. 

Wel vragen wij om je, bij beide High 
tea’s, van tevoren aan te melden. Het 
inschrijfformulier hiervoor is te vinden 
in ons programmaboekje en op onze 
facebookpagina.

Wil je meer informatie over ons pro-
gramma? Neem dan een kijkje in ons 
boekje, op onze website, of houd onze 
facebook pagina in de gaten.
Je bent van harte welkom.

Zien we je snel?

In de LOV-editie van september 2017 
(zie ook www.lovkrant.nl) heeft 
u kunnen lezen over de markante 
zweefvliegpiloot Jan van Os. Deze in 
Amsterdam geboren Limmer heeft 
met z’n meer dan 10.000 vluchten 
vele avonturen beleeft. Nu hij niet 
meer vliegt (hij is 84) schrijft hij 
over z’n avonturen. De LOV publi-
ceert de komende tijd per editie een 
verhaal uit het repertoire van Jan. 
Deze keer: 

De Inspecteur-Generaal
“Het is mei 1966. Op het vliegveld Gilze Rijen wordt de Victor Boin wed-
strijd georganiseerd. Het weer is veelbelovend en de hangaar zit vol 
zenuwachtige vliegers en ophalers. De opdracht zal worden: Gilze - Mol 
- Antwerpen - Gilze. Op de Shellkaart (die ik nog steeds heb bewaard) 
staan in potlood de koerslijnen aangegeven. Mol kan er nog net in, 
daarna houdt de kaart op...
Van de sleep en het hoogte winnen kan ik mij niets meer herinneren, wel 
dat het eerste been veel langer lijkt dan ik gedacht had. Als dan eindelijk 
een vliegveld opdoemt blijkt op de hangaar “Diest” te staan. Natuurlijk 
is dat het franse woord voor Mol, denk ik blij. Nu maar snel een foto en 
rechtsaf richting Antwerpen. Gek, de kaart klopt ineens niet meer; dub-
belspoor waar een secundaire weg loopt, een flink dorp dat niet op de 
kaart staat aangegeven. Toch maar eens naar Shell schrijven! Of zou 
ik misschien verdwaald zijn?
Ik hoor de vliegers op Gilze al roepen: “Ja, Van Os, navigeren zal nooit 
je sterkste punt worden.” Als ik eerst maar Antwerpen in de verte zie, 
de foto van Diest kan ik desnoods onklaar maken; zal ik stomweg de 
sluiter nog eens open zetten? Nu lijkt wel of door het turen op de kaart 
en het vergelijken met het landschap de hoogte telkens minder wordt. 
Dat óók nog. Dan maar landen en de boel heel houden. Een grote villa 
met een prachtig stuk grond eromheen, vrije inzweef in de wind. Wat 
wil de ‘grote verdwaler’ nog meer? Parachute in de tas, barograaf af, 
rug strekken, plasje doen...
Uit de villa maakt een figuur zich los in een licht flanellen kostuum, zo 
een die vroeger in Nederlands Indië door de planters werd gedragen. 
De man beweegt zich op een manier die doet denken aan iemand die 
op een zondagmiddag gaat kijken hoe de tarwe erbij staat; geen haast 
maar wel zeker van zijn doel.
“Goedemiddag mijnheer, weet u misschien waar ik precies geland ben? 
Ik vermoed dat ik verdwaald ben.”
“Zaat ga dan nie met opzet hier tereggekomen!” “Nee mijnheer” ant-
woord ik, ‘ik ben de weg kwijt”. “Oh, ga zaat hier in Aarschot en ik ben 
mijnheer Janssens”. Hij overhandigt 
mij zijn kaartje. De tekst spreekt voor 
zichzelf. Ik ben geland in de tuin van de 
hoogste autoriteit op luchtvaartgebied 
van het Koninkrijk België.
Mijn ophaalploeg en ik hebben bij de 
familie Janssens uitstekend gedineerd; 
het maakte de dwaalvlucht meer dan 
goed.
Twintig jaren later heb ik de heer Janssens nog eens gebeld; hij is inmid-
dels gepensioneerd en kon vertellen dat de ‘noodlanding in de tuin’ het 
leukste voorval uit zijn loopbaan is geweest.”

Soul, Blues & More

Septemberblues

5 en 6 februari presenteert de theaterklas van het Jac.P.Thijsse 
College een gloednieuwe voorstelling

Bermuda Bruiloft
iets spectaculairs op de planken te 
zetten. Elke week werken zij aan spel, 
dans, zang, licht- en geluidstechniek, 
decor, financiën, planning en promo-
tie. Ook het script is door de leerlingen  
zelf geschreven en wordt elke week  
aangescherpt.  
Wilt u mee op reis in deze voorstelling? 
Noteer dan alvast in uw agenda dat de 

kaartverkoop half december 2017 start! 
Economy Class stoelen heeft u al voor 
€7,50.
U kunt natuurlijk ook kiezen voor 
extra beenruimte, uitstekend zicht, 
premium boarding en een versnape-
ring in de Businessclass voor slechts 
€2,50 extra. 
Alle winst van het stuk zal gedoneerd 
worden aan Stichting ‘Het vergeten 
kind’.
Op de hoogte blijven van onze reis-
plannen en meer informatie over de 
kaartverkoop? Alles zal te vinden zijn 
op www.BermudaBruiloft.nl .

Zondag 19 november 2017 vanaf 16.00 uur in de Vredeburg

Erna & Friends

November - december  

Programma Conquista

Henk Vasbinder – keyboard, Ruud 
Muis – trompet,Louis van Velzen – 
tenorsax, Gerard Harm – contrabas,  
Peter Klipp – drums en Wim van der 
Steen – gitaar.

Een optreden van Erna & Friends lijkt 
groter dan “de som der delen” vinden 
zij zelf. In ieder geval beleven ze veel 
plezier aan wat ze samen op het podi-
um tot stand brengen. Misschien niet 
altijd even zichtbaar maar hopelijk wel 
hoorbaar. En daar gaat het toch om!

De toegang is vrij, maar U kunt ons 
steunen door lid te worden voor  € 7,-  
pp voor het gehele jaar. Inlichtingen:  
Fred Timmer, tel. 072-5053414. E-mail: 
timmerlimmen@kpnmail.nl

UITNODIGING VOOR GASTEN VAN DE ZONNEBLOEM LIMMEN

Kerstviering in De Burgerij op donderdag 21 december. Aanvang 12.30 uur met kerstlunch 
en daarna muzikaal optreden van het Dickensensemble van Emergo met kerstliederen.

Graag opgave vóór 16 december bij Ria Hooijboer tel: 5052235
Nadere bijzonderheden volgen in de kersteditie.



	 P A G . 	 6 	 L O V - K R A N T 	 N O V E M B E R 	 2 0 1 7

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

• VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT • REPARATIE EN ONDERHOUD
• APK KEURINGEN • AIRCO SERVICE • SCHADEREPARATIES

• GRATIS LEENAUTO OP AFSPRAAK

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

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

Terugkijken
 op 100 jaar
 vooruitdenken

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

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

Maarten Min

Het Palet 8
1906 CJ  Limmen

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

m.min@quicknet.nl

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Wij stoppen met de muntjesactie!
30 november is de laatste dag dat u ze nog kunt inleveren.

Lever ze nu in en profiteer van de speciale aanbiedingen:

SPECULAASSTAAF ................................................35 MUNTJES

‘TAS VAN DE BAKKER’ ......................................75 MUNTJES
(brood naar keuze, 4 kadetten en pakje kleine speculaasjes

3 BRODEN ........................................................................60 MUNTJES

VLAAI NAAR KEUZE ........................................ 100 MUNTJES

Tot ziens in de winkel!

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Snel en betaalbaar je rijbewijs?

DICXRIJSCHOOL.NL
iTheorie-cursus Gratis • Gebruik motorkleding Gratis

Bel nu 06-506 484 99

Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00 - 18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30 - 12.30 

en 13.30 - 18.00 uur - zaterdag 8.30 - 17.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

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

MILBEMAX WORMENKUUR 
HOND EN KAT vanaf € 6,45

NIEUW: PAVO VITAL 
8 kilo € 22,95 + GRATIS GEWICHTSMEETLINT

Blijvend in prijs verlaagd: HOUTVEZEL 
3,5 kg € 2,95

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering 1 

  
 

Uitvaartverzorging Formanoij 
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart 

 

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

Open Deur zondag 26 november van 14.00 tot 17.00 uur 

DAG EN NACHT BEREIKBAAR  
www.uvdf.nl | 06 115 36 587 

AFSCHEIDSCENTRUM 
SCHIPPERSLAAN 4K 
1906 BG LIMMEN 
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Letterlijk met “je neus in het gebak 
vallen”, dat gebeurde de redactie 
vrijdagmorgen 3 november jl., bij een 
bezoek aan bovengenoemd autobe-
drijf. Juist die dag bestaat het bedrijf 
31 jaar. Beste koffie en heerlijk gebak 
valt ons ten deel, geserveerd door 
Hanneke, de echtgenote van Dirk die 
ook dagelijks in het bedrijf te vinden 
is, je komt haar als eerste tegen als 
de deur openschuift en zij voert de 
gehele administratie.
Een echt familiebedrijf want ook zoon 
Dirk jr. is al enkele jaren werkzaam in 
het bedrijf waar hij samen met tech-
nisch manager Gerard Zonneveld, 
de werkplaats receptie voert en alle 
afspraken en werkzaamheden voor de 
overige medewerkers worden gepland 
en geregeld. Een afspraak maken gaat 
zelfs al vol automatisch middels de 
eigen Dirk van  der Steen App.

Historie
Enthousiast vertelt Dirk een stukje 
geschiedenis over het ontstaan van 
zijn bedrijf. Oorspronkelijk komt hij 
uit het toenmalig bedrijf van der 
Steen & Kleverlaan, waar zijn vader 
Joop mede aandeelhouder was. Ook 
drie van zijn broers werkten daar. Je 
kunt je soms afvragen is er plaats voor 
zoveel familie binnen één bedrijf. Dirk 
besloot om de grote stap te wagen en 
voor zichzelf te beginnen. Hij vestigde 
het bedrijf en was slechts twee weken 
werkzaam in een loods in Heiloo 
nabij het huidige Texaco station. Hij 

ontmoette het bedrijf Driessen op 
zijn pad, die een groot pand aan de 
Rijksweg 61 hadden gekocht, de voor-
malige kaasfabriek Karperton, later 
o.a. nog de Meubelspecialist en andere 
bedrijven. Het pand lag midden in het 
dorp Limmen op een zichtlocatie aan 
de Rijksweg, groot parkeerterrein en 
uitermate geschikt als auto showroom 
en reparatiebedrijf. Dirk zag het en 
verhuisde direct. Driessen fabriceerde 
in de panden o.a. vliegtuigkeukens. 
Op een bepaald moment, na de grote 
brand bij Driessen en de verhuizing 
van dat bedrijf naar de Wieringermeer 
heeft Dirk de panden gekocht, toen 
was ook timmerfabriek Molenaar daar 
nog gevestigd. Ook was in Limmen 
gevestigd het autobedrijf Bronkhorst. 
Door woningbouw in Kerkweg Noord 
moest dit bedrijf verhuizen en kreeg 
een mooie locatie aan de Rijksweg 
141, het huidige pand van Dirk van der 
Steen. Bronkhorst ging failliet, althans 
het autobedrijf, de panden waren in 
privé. Een stuk durf en koopman-
schap van Dirk kwam bovendrijven. 
Hij kocht van de curator, de inboedel 
van de garage en wist uiteindelijk, na 
heel lang onderhandelen en talloze 
gesprekken met banken een dag voor-
dat het pand door SNS bank geveild 
zou gaan worden het perceel van de 
eigenaren, cq. bank  te verwerven. Een 
waagstuk, maar het lukte. En soms 
heb je een dosis mazzeltov nodig. Een 
schitterende zichtlocatie op een klein-
schalig bedrijventerrein.

Verkoop Rijksweg 61
Dirk wist deze panden te verkopen en 
kwam daardoor financieel in wat rus-
tiger vaarwater. De zaken gingen goed. 
Uiteindelijk zijn op deze percelen hui-
zen en appartementen gekomen. Alle 
oude panden zijn gesloopt en gesa-
neerd.

Het perceel Rijksweg 141, de huidige 
locatie dus, was perfect ingericht 
en gebouwd als automobielbedrijf. 
Gemakkelijk bereikbaar, een 1.200m2 
grote showroom, uitstekende doorrij 
mogelijkheden achter het bedrijf voor 
opslag en parkeren.

Het automobielbedrijf verkoopt zowel 
alle merken nieuw als uitstekende 
occasions, met een 100% BOVAG 
garantie. Er is een eigen werkplaats 
voorzien van de laatste technische 
snufjes, een bandencentrale met 
opslagmogelijkheden voor zomer/
winterbanden.
Er is ook een vaste poetser in dienst, 
die elke auto voordat deze wordt afge-
leverd niet alleen grondig van bin-
nen en van buiten reinigt, maar ook 
zorgt dat de lak glanst en lange tijd 
beschermd is tegen weersinvloeden. 
Deskundige mensen in de verkoop en 
reparatie, die nakomen wat zij met de 
klant afspreken.

Tijdens ons gesprek met Hanneke en 
Dirk komen er uiteraard nog wel een 
aantal vragen. Hoeveel mensen werken 
er bij het bedrijf en hoe houdt je deze 
goed geschoold en vakkundig op peil?
Wij hebben 10 mensen. Deze zijn alle-
maal uitstekend geschoold en wij hou-
den dat in- en extern op peil.

Een vraag voor Dirk junior. Wanneer 
kwam jij in dienst en welke opleidingen 
heb je gevolgd?
Ik kwam in dienst in 2008. Na het basis-
onderwijs heb ik de opleiding mon-
teur motorvoertuigen succesvol afge-
rond. Daarna heb ik 2 jaar Marketing 
op het Horizon college gevolgd. 
Daarna ben ik naar  de IVA (Instituut  
voor Automobielmanagement) in 
Driebergen gegaan. Een opleiding van 
2 jaar, en ook deze heb ik met succes 
afgerond. Vanzelfsprekend volg ik alle 
nieuwe technische ontwikkelingen op 
de voet en waar nodig bijscholing.

Autobedrijf Dirk van der Steen 
al 31 jaar toonaangevend!

Jullie hebben een eigen app. Hoe kun je 
die downloaden en wat zijn de moge-
lijkheden (het gemak) van deze app?
In de appstore kun je de app down-
loaden. Gratis. Je kunt een afspraak 
inplannen, onze occasions bekijken. 
Maar ook de gegevens van je auto 
bekijken, schade melden en contact 
opnemen met ons bedrijf. Een zeer 
handige app, die al door vele wordt 
gebruikt en ook voor ons een prima 
middel is voor de planning.

Jullie hebben een APK station en staan 
in dagelijks contact met de Rijksdienst 
voor het Wegverkeer. Hoe werkt dat en 
wat kun je met de RDW regelen?
Elke goedgekeurde auto wordt afge-
meld bij de RDW. We zetten auto’s op 
naam. We vrijwaren auto’s. We kunnen 
een kilometerstand van een auto con-
troleren. Kortom een uitstekend mid-
del om kwaliteit en betrouwbaarheid 
van de auto te waarborgen.

Dirk en Hanneke, allebei 60 jaar jong 
en nog dagelijks actief. Wat is jullie 
geheim om met zoveel enthousiasme 
dit werk te doen?
We hebben een enthousiast team. De 
omgang met klanten en leveranciers is 
voor ons heel belangrijk, je motiveert 
elkaar. Het is ook heel prettig wer-
ken, samen met al onze gemotiveerde 
medewerkers. Het serviceniveau bij 
ons is heel hoog en dat wordt door veel 
mensen zeer op prijs gesteld. Als de 
klant blij is zijn wij ook blij. Kijk eens 
op onze website bij “klanten vertellen”.

Hoeveel occasions hebben jullie gemid-
deld in voorraad en is er een limiet 
aan de ondergrens voor de leeftijd van 
auto’s die jullie verkopen?
Wij hebben gemiddeld 80 auto’s in de 
showroom. Als de auto die een klant 
zoekt er niet bij staat, dan zorgen wij 

dat die auto er komt. Als een auto naar 
ons inzicht te veel kilometers heeft, of 
“op leeftijd” is, dan gaan deze naar 
de vrije handel en markt. Bij Dirk van 
der Steen koop je een top occasion of 
spiksplinternieuwe auto, met volledige 
garantie, daar staan wij borg voor!

Hebben jullie met milieueisen te 
maken?
Ja, wij hebben met heel strenge milieu-
eisen te maken. Van alle afvalstromen 
zoals banden, afgewerkte olie, filters, 
accu’s en dergelijke moet door ons 
een stipte en nauwkeurige admini-
stratie worden bijgehouden. Van de 
olie opvangput wordt 1x per twee jaar 
een monster genomen en gecontro-
leerd. En er komt om de 2 of 3 jaar een 
inspecteur van de milieudienst con-
troleren. Soms gaan Dirk’s haren dan 
rechtovereind staan van ergernis...
Maar wij zien wel het belang van ons 
milieu in!

We nemen nog een keer koffie, praten 
over de toekomst, over elektrische auto’s 
en begroeten ondertussen een aantal 
potentiële klanten die de showroom 
ingaan. De verkoper ontvangt ze en 
maakt een rondje door de mooie ruimte 
waar de auto’s schoon en droog staan 
opgesteld. Verkoop van een nieuwe auto, 
inruil, verkoop van een occasion, bij dit 
autobedrijf behoort het allemaal tot de 
mogelijkheden. Flexibiliteit, een no non-
sens mentaliteit, een prettig contact met 
de klanten, het staat allemaal hoog in 
het vaandel bij Autobedrijf Dirk van der 
Steen en dat al precies 31 jaar!
Kijkt u zelf maar eens op hun website: 
www.dirkvandersteen.nl

Gefeliciteerd met het jubileum en van-
zelfsprekend nog vele jaren!

Kees G. Kroone

De meelmaalderij van Admiraal en de 
Hollandia fabriek zijn er gevestigd...
Er wordt brood gekocht bij Jaap van 
Sijmen... Het Stet is een belangrijke 
vaarroute en wordt gebruikt door de 
schippers Min, Winder en Kuiper... Met 
hun vletten en handel varen zij richting 
Purmerend.

Later komen er van het Hof en Blokker en 
de speelgoed fabriek EBA... Velen Limmer 
huisvrouwen hebben er een baan achter 
de naaimachine... We hebben de sucade 
fabriek... Later gebruikt door Pik Veen, 
die het vol stouwt met gokautomaten. 

Dijkgraaf van der Steen woont er in in 
zijn boerderij... En buurman Jan Mooi de 
kippenboer die zijn buren regelmatig op 
een concert trakteert.

Tegenwoordig is het Vislaantje een rustig 
stukje Limmen, de bewoners kijken uit 
over het Stet waar havenmeester Willem 
Koot bij regenval de bootjes hoost... In 
de zeventiger jaren bebouwd  aannemer 
Pepping de oevers van de oude vaart en 
worden er mooie wilgen aangeplant... 
In 1985 wordt de oude Eba gesloopt en 
bouwt Rem Min er een prachtig appar-
tementen complex.

Wie nu op het Vislaantje gaat wonen 
kan zich soms afvragen of de tijd heeft 
stil gestaan... U ziet de Koekenboer met 
zijn antieke vrachtwagen en fourage-
handel... Of oude boerderij van Piet van 

Der Steen verscholen in het groen... De 
vissers Piet Pepping en Karel Nuyens die 
het Stet als geen ander kunnen bevissen.

Vanaf uw balkon heeft u ieder jaar-
getijde een magnifiek uitzicht... Uw 
kleinkinderen kunnen schaatsen, vissen 
of varen en tijdens de evenementen als 
de Sinterklaasintocht en de Kermisrun 
zit u met uw familie en vrienden op de 
eerste rang... Het Vislaantje ligt aan 
de Oostkant van Limmen... Een histo-
risch plekje waar u met veel plezier zult 
wonen.

Vislaantje 5 is onlangs verkocht, wij 
wensen de nieuwe bewoners veel geluk 
en woonplezier in hun prachtige appar-
tement. 

Veel succes met de zoektocht naar uw 
nieuwe woning in ons mooie dorp!

Riet Veldhuis

Meer weten over nieuw woningaanbod 
in Limmen ? Kijk op www.rietveldlim-
men.nl of neem contact met ons op 
072 - 505 14 64. Rietveld Makelaars, de 
makelaar van Limmen. 

In de vorige eeuw was het Vislaantje 
een bedrijvige plek in Limmen...

Wat is de waarde van mijn woning is 
een vraag die leeft bij  veel huizenbe-
zitters. Zeker in deze tijden; huizen-
prijzen zijn de afgelopen jaren weer 
gestegen en de markt is volop in bewe-
ging. En ook op het nieuwbouwfront 
worden er in Limmen/Heiloo weer 
veel initiatieven ontplooid. Zo liggen 
de plannen van De Limmer Linten fase 
2 thans ter inzage bij de Gemeente 
Castricum en in Heiloo liggen diverse 
plannen klaar om ontwikkeld te wor-
den. 
Als u serieus van plan bent om uw 
woning te verkopen of straks in te 
schrijven voor een nieuwbouwwo-
ning, dan is de eerste stap het opstel-
len van een waardebepaling van uw 
woning. Een waardebepaling geeft u 
inzicht in de huidige marktwaarde van 
uw woning waarbij een aantal facto-
ren de waarde kunnen beïnvloeden. 
Bijvoorbeeld de ligging, de omgeving, 
de staat van de woning en vergelijk-
bare woningen in hetzelfde markt-
gebied. Maar ook nieuwe bestem-
mingsplannen en het economische tij 
kunnen invloed hebben op de waarde. 

Uiteraard is een waardebepaling een 
momentopname. 
Rietveld Makelaars kan voor u een 
gratis waardebepaling maken. Dit 
verplicht u tot niets en is  vrijblijvend. 
Wij komen graag bij u thuis om een 
waardebepaling op te stellen of u bij 
te praten over de meest recente markt-
ontwikkelingen.
Wilt u een gratis waardebepaling op 
laten stellen ? Bel ons dan op 072 – 505 
14 64 of kom langs op ons kantoor aan 
De Drie Linden 1. De koffie staat klaar. 
Volg ons ook op Facebook. 

Rietveld makelaars; deskundig, 
betrouwbaar en betrokken in Limmen 
én de regio. 

Heeft u verhuis -of nieuwbouwplannen? 
Stap 1: een gratis waardebepaling
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op zaterdag 18 november 
bestaan wij precies

25 jaar
en ontvangen u feestelijk!

PRIJSWINNAARS 1e WEEK PRIJSWINNAARS 2e WEEK

Albert Heijn Limmen sponsort:

De Limmer Plankeniers Tennis Vereniging Limmen

Basisschool de Kerkuil Scouting Limmen

Basisschool het Kleurenorkest Tios Limmen

Conquista Stichting Bloemendagen Limmen

Conquista: Timmerdorp De Zonnebloem

Conquista: Avond4daagse Katholieke vrouwengilde Limmen

Conquista: Roefeldag Oranjefeest Limmen

VV Limmen Jeugdveiling De Vredeburgers

de Kerkenveiling Unicef

Muziekvereniging Excelsior Sinterklaascomite Limmen

Slagwerkgroep Excelsior De Bakkerij Castricum

Stichting Limmen Ludiek Rond de Limmer toren

Stichting Vrienden van Signet en andere…

Verder verlenen wij medewerking aan lokale initiatieve met een 
maatschappelijke doelstelling via de donatiezuil naast de flessenautomaat.

gratis

t.w.v. € 150,-

Uw unieke code

Spaar mee
en maak kans op

mooie prijzen!en maak kans op
mooie prijzen!

www.AHLimmenPrijzenfestival.nl

PRIJS25

Let op! U heeft nog tot 19 november 2017 om mee te doen!
Alstublieft... Om ons jubileum te vieren 
krijgt u van ons onderstaande code cadeau!

Het team van Albert Heijn Limmen

Wegens groot 
succes van het 
Prijzenfestival: 

VOLGENDE 
WEEK GEVEN 
WE ALLE 
PRIJZEN TWEE 
MAAL WEG!*
Dubbel zoveel prijzen 
= dubbel zoveel kans. 
 
M.u.v. de mammoet skelter 
en de Traxxas auto
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Zelfstandige winkel
Albert Heijn Limmen is een fran-
chise winkel. Dit betekent dat de 
ondernemer Johan Renes zelfstan-
dig de winkel exploiteert en gebruik 
maakt van de naam en de diensten 
van Albert Heijn.
Als klant merk je dit door de vaste 
gezichten in de winkel, het uitgebrei-
de lokale assortiment en de lokale 
betrokkenheid in de vorm van spon-
soring en ondersteuning van lokale 
activiteiten.

Verbouwingen
In 25 jaar tijd is er elk jaar wel iets 
veranderd en/of aangepast: In 
2001 verdween de eigen slagerij. 
Vanaf die tijd werden mooie stuk-
ken vlees in Zaandam verwerkt tot 
producten die dagelijks aan de win-
kel beleverd worden. Nog zo’n grote 
verandering was de verbouwing van 
2002 waarbij de sociale ruimtes op 
de eerste verdieping gestationeerd 
werden en de winkel hierdoor groter 
kon worden. Of de verbouwing van 
2012 waarbij het huis van mevrouw 
Nuijens aan de Middenweg plaats 
maakte voor het huidige magazijn. 
Opnieuw werd de winkel groter en 
ruimer om aan de behoeftes van al 
haar klanten te voldoen. Een bijzon-
dere periode was 2004; waarbij de 
winkel gebruik ging maken van de 
zondagsopenstelling tussen 16:00-
20:00 uur. Aangezien het om 16:00 
dringen werd om de winkel binnen 
te gaan, bleek dit een groot succes. 

Op 18 november 2017 a.s.

Albert Heijn Limmen 
bestaat 25 jaar!

Ook de ruime openingstijden in de 
avond en de feestdagen trekt klan-
ten van ver. 

Medewerkers
Vandaag de dag heeft Albert Heijn 
Limmen 135 medewerkers in 
dienst. Een groep vaste gezichten 
die de winkel echt het karakter van 
een dorpswinkel geven en een grote 
groep scholieren die Albert Heijn als 
eerste werkgever uitkiezen. Kun je 
stellen dat 1 op de 10 inwoners 
van Limmen tussen de 15 en de 40 
jaar bij Albert Heijn Limmen gewerkt 
heeft?

Nieuwe ontwikkelingen
In de nabije toekomst heeft Albert 
Heijn Limmen plannen om de klan-
ten de mogelijkheid te bieden om 
naast het oude vertrouwde afre-
kenen, de producten zelf te gaan 
scannen en via een PIN betaalter-
minal ook zelf af te laten rekenen. 
Daarnaast wordt het voor de klan-
ten mogelijk om de artikelen op een 
centrale plaats te scannen en af te 
rekenen. Ook kunnen klanten hun 
eigen smartphone hiervoor gaan 
gebruiken. En ook informatie geven 
over eigen merk producten via de 
smartphone, zoals intolerantie, 
recepten en calorieën is geen voor-
spelling meer, maar gaat in 2018 
plaatsvinden. Dit past in de wens 
van de consument om verantwoorde 
keuzes te maken. Natuurlijk blijft 
de door vele klanten gewaardeerde 

“ Er is me gevraagd om wat over mezelf te schrijven en over 
25 jaar Albert Heijn Limmen... Moet ik me eigenlijk nog wel 
voorstellen? Maar voor degenen die het nog niet weten: 
Ik ben Marit Groot-Jonker en werkzaam vanaf mijn 21ste 
bij AH-Limmen op de broodafdeling, ik ben 25 jaar 
getrouwd met Erik en heb in die tijd 2 kinderen gekre-
gen Thijs en Maaike. Deze twee werken nu ook bij AH. 
Samen met Mariska en twee andere collega’s heb ik 
stage gelopen in Zaandam om vervolgens alles te kun-
nen doen bij Albert Heijn Limmen. In november 1992 
zijn we gestart te werken in deze gezellige winkel. 
Ik heb in de afgelopen 25 jaar altijd op de broodafdeling 
gewerkt. In het begin was er ook een kaasafdeling bij, die 
is inmiddels verplaatst naar de delicatessenafdeling. Later 
zijn wij ook die kant opgegaan en na de derde verbouwing 
hebben we een eigen broodhoek gekregen. Ik help nu ook 
op de vloer en mag en kan af en toe kassawerkzaamhe-
den doen. Het fijne werken bij ons en met ons komt vooral 

door de gezelligheid en de sfeer op de vloer (soms te gezel-
lig), jong en oud gaat goed samen en leert ook van elkaar. 
Ik heb ook vele producten zien komen en gaan en dan zijn er ook 
weer producten die toch na een aantal jaren terug komen. Vele 
kledingstijlen van Albert Heijn voorbij zien komen en ook etiket-
ten zijn in de loop der jaren veranderd. Ook hebben we bij Albert 
Heijn Limmen drie eigenaren, drie verbouwingen en een hele-
boel collega’s zien komen en zien gaan. Daarvan komen er inmid-
dels ook weer kinderen of kleinkinderen werken in de winkel. 
Ik vind het wel eens lastig als wij een klant niet kunnen helpen, 
omdat het product niet of niet meer in ons assortiment zit. 
En wat ik grappig vind; Ik weet van een aantal klan-
ten welk brood ze willen en probeer het klaar te leg-
gen of als ik ze zie aankomen en het ligt er niet dan pro-
beer ik het te snijden voordat de klant erom kan vragen. 
En nog steeds ga ik met veel plezier heen en hoop dit nog lang 
vol te houden, zeker met alle gezellige klanten en collega’s om 
me heen moet dit lukken.”

Twee nostalgisch foto’s van 25 jaar geleden...

In 1992 is de winkel, na 8 maanden van bouwen, aan de toen nieuwe straat de Vuurbaak, 
geopend. Er werd gestart met 50 full- en parttime medewerkers, waarbij een grote groep in 
omliggende AH-winkels stages gelopen had. Twee medewerkers van die tijd werken overigens 
nu nog steeds bij Albert Heijn Limmen: Mariska Koopmans en Marit Groot-Jonker. De winkel 
had een eigen slagerij, werd gerund door dhr. Van Westerhoven, je betaalde er met guldens, er 
werden nog betaalcheques geaccepteerd en er was een luikje met een bel waar je je lege fles-
sen kon afgeven aan een medewerker. De winkel was de helft kleiner dan de 1600 m2 die het 
nu is, waarmee het aantal producten ook bijna verdubbeld is naar 16.000.

persoonlijke afhandeling door onze 
kassamedewerkers aan de check-
outs in stand.

Metamorfose drogisterij afdeling
Recent heeft de drogisterij afdeling 
een metamorfose ondergaan. Door 
het introduceren van een tablet bij 
de geneesmiddelen kan de klant 
informatie opzoeken die voor hem 
of haar op dat moment van belang 
is. Tevens is het mogelijk om te 
chatten met een op afstand aanwe-
zige drogist(e) voor het geven van 
advies. Naast deze nieuwe toepas-
sing heeft Albert Heijn Limmen ook 
zelf gediplomeerde medewerkers 
in dienst om bij de service-balie de 
klant op dit gebied te kunnen advi-
seren.

Tot slot
Een toekomst met een winkel zon-
der kassamedewerkers of alleen 
nog maar thuisbezorging ziet Albert 
Heijn Limmen niet gebeuren. Wel 
heeft Albert Heijn Limmen een Pick 
Up Point. De klanten kunnen de 
boodschappen via internet bestel-
len. Tegen een kleine vergoeding 
zorgen de medewerkers van Albert 
Heijn Limmen ervoor dat de bestel-
ling op het door de klant opgegeven 
tijdstip klaar staat en direct bij het 
ophalen afgerekend kan worden.

Albert Heijn Limmen is klaar voor 
de toekomst !

Marit Groot-Jonker Mariska Koopmans

‘Al 25 jaar met plezier werkzaam bij Albert Heijn’

In gesprek met Hannie & Bianca (moeder & dochter):
Op welke manier voldoet Albert Heijn Limmen aan jullie wensen & behoeften?
Het is een echte dorpswinkel, ons kent ons. Een snelle boodschap in de winkel 
resulteert vaak tot een praatje met het personeel, kennissen of vrienden. Een echt
“ons kent ons” gevoel.

Wat is jullie favoriete product?
Wij hebben talloze favoriete producten, maar als we er echt 1 moeten kiezen is het 
de Ham-Kaas croissant. Nergens lekkerder als in deze Albert Heijn. 

Wat is de beste verbetering in 25 jaar tijd AH 
Limmen?
De groenten- en fruitafdeling. Er is steeds meer 
assortiment bijgekomen en smaakt echt vers. Dat 
merk je al als je thuis een prei of andijvie snijdt.

Wat zijn de positieve punten van AH Limmen 
t.o.v. andere supermarkten in de regio?
Ruime winkelpaden, een rustige uitstraling en 
tevens een goede bereikbaarheid en altijd par-
keerruimte! Maar vooral de ruimte die je krijgt 
om je dagelijkse boodschappen te doen krijgt 
een 9+! 

In gesprek met vaste klant Esther Hof:
Wat weet jij nog van Albert Heijn Limmen 25 jaar terug?
De AH is er altijd geweest, het hoort thuis in Limmen, er is een vertrouwde sfeer en 
iedereen kent wel iemand die hier werkt.

Je favoriete product is het vers afgebakken appeltaartje. Vertel eens?
Wij zijn thuis allemaal gek op appeltaart, op verjaardag of in restaurants kiezen we 
daar altijd voor. Aan het appeltaartje van de Albert Heijn kan niemand tippen! De 
AH speltcrackers en AH grote pure hagelslag zijn ook favoriet, zeker in combinatie.

Op welke afdeling vinden we jou vaak?
Nou, de zuivelafdeling! Want daar staat het TV-tje, mijn dochters kunnen er fijn op 
spelen als ik mijn boodschappen doe.

Wat vind je prettig in onze winkel?
Dat je zelf je kleine broodjes kan pakken! Dat viel 
gelijk op. Het hele gezin kiest dan zijn lekkerste 
broodje. En in het zakje stoppen vinden de mei-
den enig. De uitbreiding van de superfoods is ook 
heel handig. De gezonde producten allemaal bij 
elkaar. Zo koop je alles onder één dak.

Wat zou je verbeterd willen zien in de winkel?
We vergeten nogal eens onze lege flessen door de 
plek van de flessenautomaat achterin de winkel 
en je wilt je flessen ook graag direct bij binnen-
komst kwijt. Maar ja, ik denk dat je dit niet zo snel 
gaat veranderen hè? Wat vaker een proeverij, mijn 
man laat zich daardoor weleens inspireren...

Waarom kom je graag bij Albert Heijn Limmen?
Nou, we zijn achterburen. Beter een goede buur 
dan een verre vriend, toch?

Vaste klant Esther Hof, 
getrouwd en moeder van twee 
kinderen.

Teamleider Ramon met vaste 
klant Hannie
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gratis

t.w.v. € 150,-

      Spaar mee
en maak kans op
mooie prijzen!

www.AHLimmenPrijzenfestival.nl
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De kinderen van het Kleurenorkest hebben enorm genoten op 
de Roefeldag. Zij hebben hun ervaringen bij verschillende 
bedrijven hieronder beschreven. Grote dank gaat uit naar jon-
gerencentrum Conquista en alle deelnemende bedrijven. 

Rietveld
Eerst zaten we in een soort wachtkamer. Toen de makelaar 
kwam bracht hij ons naar zijn kamer. Daar ging hij vragen stellen 
zoals: ‘Weten jullie wat een makelaar is?’ Door middel van een 
PowerPointpresentatie kregen we informatie over zijn werk. Hij 
vertelde over makelaars en wat voor werk het nou precies is, hoe 
je een makelaar wordt en wat daar voor nodig is. Het was erg 
interessant. Robine en Pieter

Van der Steen
We zijn eerst naar Dirk van Der Steen geweest. Wij vonden dat één 
van de leukste bedrijven waar we heen zijn geweest. We hebben 
daar een rondleiding gehad. We gingen eerst naar de showroom. 
Daar stonden allemaal auto’s. Op de auto’s lagen papieren en daar 
stond alle informatie op wat je wilde weten. Daarna gingen we 
naar de werkplaats. Daar zagen we natuurlijk allemaal auto’s staan 
die de monteurs aan het repareren waren. Toen de tijd voorbij was 
kregen we een tasje met allemaal spulletjes zoals: autodrop en 
allemaal dingen voor de auto. Jarno en Jouke

Guus Kaandorp 
We gingen naar Citroëndealer Guus Kaandorp en hij heeft verteld 
wat ze daar doen. Hij heeft verschillende dingen van de auto laten 
zien: hoe de lichten werken, de remlichten en we hebben de rem 
onder de auto gezien. We mochten ook in de auto zitten. Daarna 
kregen we een rondleiding door de werkplaats. Het was erg leuk. 
Noa en Janis

Forte: Eigen Wijs 
Wij zijn bij de kinderopvang geweest. We hebben buiten geke-
ken en tikkertje gespeeld. Binnen kregen we een rondleiding en 
mochten we in de speelhoek spelen. In de speelhoek stond een 
glijbaan, een houten blok waar we doorheen konden kruipen en 
een rusthoek. In de rusthoek staan de boxen en er kan rustig 
gelezen worden. De kapper was er ook om bij sommige kindjes 
de haren te knippen. Kiyan en Feline

Huis van Binnen 
We werden vriendelijk ontvangen bij Huis van Binnen. We moch-
ten aan de lange tafel zitten en we kregen allemaal een zwart blad. 
Voor ons lagen allemaal woontijdschriften waar we plaatjes uit 
mochten knippen. Hierdoor kregen we de indruk welke stijl het 
beste bij ons past. We kunnen nu zelf onze kamer inrichten met 
onze eigen stijl. Anouk en Ferdinand

Marga’s Haarmode
Toen we binnenkwamen liet een mevrouw ons alle kamers zien en 
ze zei wat ze daar doen, waarom en hoe. Er was een klant en die 
liet haar haar verven en de kapster liet zien hoe dat moest. Daarna 
gingen we naar een lege kaptafel en daar kregen we allemaal een 
kleurtje in ons haar. Ik ging als laatst. De kapster maakte een 
supermooie vissengraat in mijn haar en kleurde een paar plukjes 
roze. Aan het eind kregen we nog een klein tasje met shampoo, 
water en een lolly erin. Ik had het erg naar mijn zin! Nanne

Albert Heijn
Bij Albert Heijn mochten we achter de kassa zitten. We konden 
zien hoe dat precies gaat. Daarna gingen we kijken bij de bakker 
in de winkel. We mochten daar ook zelf gevulde koeken maken. 
En die kregen we ook mee naar huis! We gingen ook nog vakken 
vullen. Aan het einde deden we nog een wedstrijdje en mochten 
we in de vriezer kijken. Cas

Kroone Liefting
Kroone Liefting was heel erg leuk. Je leerde hoe je fietsen kon 
verkopen en hoe je ze repareert. Wat ze verkochten was leuk. 
Ze verkochten fietskleding en fietsen: mountainbikes, elektrische 
fietsen en gewone fietsen en ze verkochten ook kettingen en tand-
wielen. Ze hebben een benedenverdieping en een bovenverdie-
ping. We zijn ook bij de garage geweest waar de fietsen werden 
gerepareerd. Het was super leerzaam en heel erg leuk. Na afloop 
kregen we ook een tas met spullen mee. Kees

ACC
Als tweede zijn we bij het ACC geweest.  ACC staat voor auto, 
caravan en camper. We mochten ook in allemaal caravans kijken. 
De caravans waren super mooi maar wel heel duur, er was er 
zelfs een van wel 41.750 euro. Uiteindelijk gingen we een wed-
strijd doen wie het snelste de palen onder de caravan omlaag kon 
draaien. De man kon het goed uitleggen. Luuk

Brandweer
Wij startten bij de brandweer. Het was daar heel leuk! We moch-
ten met de speciale camera in het donker kijken. Zonder die 
camera zag je niks. De brandweer liet zien hoe ze het deden als 
iemand niet uit de auto kon komen. Ze hadden er een speciale 
soort van schaar voor, daarmee knipten ze de deur eruit. En ver-
der vertelden ze hoe de brandweerwagen eruit zag. We mochten 
ook met de brandweerslang spuiten.Sanne

Politie
De politie stond met de politieauto op een terrein. De politieagent 
liet allemaal dingen zien en vertelde wat het was. We mochten ook 
vragen stellen. Toen we naar het volgende beroep gingen kregen 
we nog een politieballon met lichtjes erin en we kregen nog een 
armband met een fluitje eraan. Elze

Zorgcentrum de Cameren
We mochten bij zorgcentrum De Cameren eerst vragen stellen. 
Daarna gingen we naar de Krokus. Daar spelen ze vaak spelletjes 
over oude dingen. Toen gingen we naar de tweede verdieping. 
Daar was een man aan het fietsen, maar niet normaal aan het 
fietsen, maar digitaal. Hij zat op een stoel met twee trappers voor 
zich en in dit geval fietste hij in de Zwitserse Alpen. Je kon zelf 
instellen waar je wou fietsen. Het was leuk om te zien. Dutch

GP Groot  
We kwamen aan en gingen naar boven.  In de vergaderkamer ging 
Henk ons heel veel vertellen. Hij vertelde wat ze daar doen voor 
werk. Het was heel erg leuk en interessant om te zien hoe het daar 
gaat .En we gingen in de garage kijken die ze daar hebben. Buiten 
stond een apparaat dat stof opzuigt. Henk zette hem aan om aan 
ons te laten zien hoe hij werkt. Ik ben GP Groot dankbaar dat ik 
mocht zien wat ze daar doen. Stan

Kookkönst
We gingen als eerst naar Kookkönst. Toon vertelde ons dat we 
tiramisu met aardbeien gingen maken. Hij liet zien hoe we dat 
precies moesten doen. Daarna mochten wij het zelf doen. Toon 
maakte veel grapjes. We mochten onze zelfgemaakte tiramisu 
mee naar huis nemen. Het was echt lekker! Matteo

Nuyens
We gingen op de fiets naar Nuyens. Het was daar super leuk. Ze 
lieten ons van eerst van alles zien zoals verschillende soorten 
bollen. We kenden ze allemaal want we hebben ze vorig jaar zelf 
geplant op school.  Daarna gingen we naar buiten. Op een tafel lag 
allemaal potgrond. De meneer liet ons zien hoe je bollen moest 
planten in een pot. Daarna mochten we het zelf ook doen. Het zelf 
doen was super leuk en iedereen kreeg zijn eigen pot met bollen 
mee naar huis. Anoushka

Het doel van de Roefeldag is om kinderen 
een beter inzicht te bieden in de verschil-
lende beroepen en bedrijven. Zo leren ze 
wat zich afspeelt achter de schermen en 
vinden ze wellicht een beroep wat zij later 
zelf willen uitoefenen.

De bedrijven die meededen stonden vrij 
om te bepalen wat er op het programma 
stond. 

Zo organiseerde ACC een kleine wedstrijd; 
Leerde de kinderen bij de Burgerij te ser-
veren; Liet Rietveld de verschillende hui-
zen en verkooptechnieken zien en kon je 
bij Kaandorp een kijkje onder de auto-kap 
nemen.
Er was nog veel meer te beleven. De Albert 
Heijn liet de verschillende kanten van het 
bedrijf zien: De bakker, de kassa en het 
vakkenvullen; Bij de brandweer gingen 
de kinderen onder andere met een brand-
weerspuit aan de slag; Bij Huis van Binnen 
konden ze een moodboard maken en ging 
je naar Marga’s haarmode? Dan kreeg haar 
een andere kleur. Wel tijdelijk natuurlijk. 

Achteraf hebben wij natuurlijk een aantal 
groepjes gevraagd om iets te vertellen 
over hoe zij de Roefeldag hadden beleefd. 
We kregen veel positieve reacties.

Zo gingen een paar groepjes langs bij de 
politie, “lekker stoer”, vonden zij dat. Hier 
hebben zij onder andere geleerd over pep-
perspray.

Tom vond de baby’s bij het kinderdagver-
blijf Eigen Wijs erg schattig en Else, Feline 
en Luuk vonden de wedstrijd bij ACC 
geweldig!

Een ander groepje gaf aan dat zij toch het 
tiramisu maken bij Kookkönst het leukste 
vonden. Dat gaan ze zeker vaker maken, 
vertelde ze.

Enkele kinderen zitten in groep 7 en doen 
volgend jaar natuurlijk weer mee met de 
roefeldag. Daarom hebben wij ook alvast 
gevraagd wat zij de volgende keer wilde 
doen. Sommige waren toch erg benieuwd 
naar de andere bedrijven die mee deden. 

ROEFELDAG 2017-ROEFELDAG 2017-ROEFELDAG 2017-ROEFELDAG 2017-ROEFELDAG 2017-ROEFELDAG 2017
Het was u wellicht al opgevallen. Tientallen groepjes kinderen die, dinsdag 17 oktober, door Limmen fietste. Zij 
deden namelijk mee aan Roefeldag. Roefelen is Belgisch voor snuffelen. De kinderen gingen die dag namelijk bij 
verschillende bedrijven snuffelen. Elk groepje bezocht drie verschillende bedrijven op basis van hun aangegeven 
interesses. De voorgaande jaren organiseerde Conquista de Roefeldag al, maar dit jaar werd dit in samenwerking 
met de basisscholen De Kerkuil en Het Kleurenorkest gedaan. Alle kinderen van groep 7 en 8 fietste door Limmen 
met een begeleidende ouder. Dit jaar deden er wel twintig bedrijven mee. De kinderen konden daardoor veel ver-
schillende beroepen ontdekken.

Anderen wilde volgende keer graag naar 
de dierentuin of dierenwinkel, of zelfs naar 
een bioloog.

Ook de bedrijven, begeleiders en leraren 
reageerde zeer enthousiast. Iedereen heeft 
zeer genoten van de dag. Daarom danken 
wij van Conquista graag iedereen die heeft 
meegeholpen om de dag tot een succes te 
maken. We willen alle bedrijven die mee 
hebben geholpen in het zonnetje zetten. 
Dus naast alle eerder genoemde bedrij-
ven, bedanken wij ook graag: Keurslagerij 
Snel, Krooneliefting, De Cameren, Jacob 
Hooy, Gerard Min, GP Groot, Dirk van 
der Steen, Guus Kaandorp, Full of Life en 
Tuincentrum Nuyens; voor hun medewer-
king en moeite.

Wij hopen dat zij allemaal volgend jaar 
opnieuw mee wilt doen.
Heeft uw bedrijf dit jaar niet mee gedaan, 
maar wilt u dit volgend jaar wel? Laat het 
ons even weten via info@conquista.nl en 
wij benaderen u voor de volgende editie 
van de Roefeldag.

Kleurenorkest geniet van Roefeldag!
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• Kinderdagverblijven  
• Buitenschoolse opvang • Peuteropvang

Meer informatie? www.fortekinderopvang.nl of 0251-658058

Welkom

M a r g a ' s  h a a r m o d e
D u s s e l d o r p e r w e g  1 0 5 ,  1 9 0 6  A J   L i m m e n

0 7 2  5 0 5  2 4 5 6
w w w . m a r g a s h a a r m o d e . n l

M e t  g r o t e  l i e f d e  v o o r  d e  s a l o n
e n  h e t  v a k ,  n e m e n  w i j  v o l  t r o t s

d e  s c h a a r  v a n  m a r g a  o v e r !

M e t  e e n  n i e u w e  n a a m ,  
h e t  v e r t r o u w d e  t e a m

&  d e z e l f d e  p a s s i e !

Wĳ willen graag met u proosten op
40 jaar Marga's Haarmode en onze start!

Daarom nodigen wĳ u zaterdag 9 december uit
tussen 16.00 uur - 19.00 uur in de salon,

om samen met ons het glas te heffen. 

G r a a g  t o t  d a n !
Warme groet van Marga, Sandra & Ila

u i t n o d i g i n g

Vuurbaak 3
Tel. 505 390221.25

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

SEI-geregistreerd
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Het gemengd koor De Vredeburgers 
heeft zondag 29 oktober een bijzon-
der geslaagd concert gegeven. Het tal-
rijke publiek heeft genoten van koor, 
ensemble en solisten. Het koor zong 
enthousiast en maakte indruk door de 
zuivere klank en blijde uitstraling. 
Solistische medewerking werd ver-
leend  door de sopraan Sabine Kirsten, 
die alle lof oogstte  met haar schitte-
rende  zang. Tot ieders verrassing nam 
dirigent Gerard Leegwater op zeer ver-

Om (toekomstige) ouders kennis te 
laten maken met de professionele 
zorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
organiseert Forte Kinderopvang elke 
1e woensdag van de maand een open 
dag bij haar kinderdagverblijven. 
Daarbij zijn alle geïnteresseerden 
welkom om een kijkje te nemen bij 
kinderdagverblijf Eigen Wijs van Forte 
Kinderopvang. Bezoekers ontvan-
gen een leuke goodiebag en maken 
bovendien kans op een gratis dag 
extra opvang! 

Niet iedereen is bekend met kinderop-
vang op een Forte kinderdagverblijf: 
hoe worden de kinderen opgevan-

gen en voelen baby’s en peuters zich 
dan wel geborgen? Medewerkers van 
Forte Kinderopvang geven elke eerste 
woensdag van de maand meer uitleg 
over hun professionele zorg voor kin-
deren bij kinderdagverblijf Eigen Wijs 
in Limmen. 
Bezoekers krijgen naast een uitgebrei-
de rondleiding een leuke goodiebag en 
maken kans op een gratis dag extra 
opvang bij inschrijving!

Medewerkers laten tijdens de open 
dag zien op welke manier zij zorgen 
voor geborgenheid (ook voor de aller-
kleinsten), maar ook de binnen- en 
buitenruimtes waarover Forte/Eigen 

Het zal niemand ontgaan dat de 
woningmarkt continu in beweging is. 
Hopman ERA Makelaars volgt graag 
alle nieuwe ontwikkelingen op dit 
gebied en is daarom nu samen met 
Van Amsterdam Garantiemakelaars 
onderdeel van de pilot NVM Online 
Bieden. Na een eerste pilot vorig jaar 
in Amsterdam en Groningen gaan de 
komende maanden circa 40 make-
laars, verspreid over heel Nederland 
met het systeem aan de slag. Het 
platform NVM Online Bieden is een 
digitaal en inzichtelijk inschrijvingsy-
steem bij de verkoop van woning. Het 
maakt het biedproces transparanter 
en geeft potentiële kopers de moge-

lijkheid hun bieding gedurende het 
bieden aan te passen. 
Hopman ERA Makelaars is enthousiast 
over het nieuwe systeem. “We zien het 
duidelijk als een aanvulling in onze 
dienstverlening”, zegt NVM makelaar 
Eelco Willems. “NVM Online Bieden is 
één van de instrumenten die we als 
verkopend makelaar in kunnen zet-
ten voor de verkoop van een woning. 
In samenspraak met de verkoper 
bekijken wij wat voor een bepaalde 
woning het meest ideale instrument 
is. Dan kan het Online Bieden zijn, 
maar uiteraard ook een meer traditi-
onele methode”.
Wie mee wil gaan bieden op het 

platform moet zich eerst registreren 
en zich bij één van de deelnemende 
makelaars legitimeren. Bij het Online 
Bieden kunnen deelnemers hun eigen 
ontbindende voorwaarden opgeven. 
Tevens is de koop van een woning 
is pas definitief als na gunning van 
de verkoper door beide partijen de 
koopovereenkomst is getekend en 
de bedenktijd is verstreken. “Een 
laagdrempelig systeem dan helemaal 
aansluit bij de huidige tijdsgeest. 
Tegenwoordig zijn er voor de meeste 
producten platforms ontwikkeld om 
online op te bieden en dit platform 
past in die ontwikkeling”, alsdus Dick 
van Amsterdam.

Benodigdheden:
1,5 kg kruimige aardappelen
2 zakken boerenkool (vraag naar de 
boerenkool van Siem)
250 gram mager rookspek in kleine 
blokjes
1 rookworst van uw slager
150 ml melk
3 el boter
scheutje azijn

Schil de aardappelen en kook ze gaar 
met wat zout. Bak in een flinke pan 
met een dikke bodem, bijvoorbeeld 
een stoofpan, het spek zachtjes uit.
Schep met een schuimspaan het 
knapperige spek uit het vet en laat 
uitlekken op keukenpapier.

Jaarlijks raken in Nederland maar liefst 
7,6 miljoen mensen gewond door een 
ongeval. Veel van deze ongevallen 
gebeuren in en om het huis. Het is dan 
van groot belang te weten hoe je moet 
handelen.
Weet jij wat je moet doen bij bewus-
teloosheid of een hersenschudding? 
Kun jij jouw kind helpen als dat nodig 
is? Het Rode Kruis streeft naar meer 
EHBO-kennis, zodat iedereen zichzelf 
en een ander kan helpen in geval van 
nood. 
Op zaterdag, 16 december wordt er een 
cursus EHBO aan baby’s en kinderen 
in de brandweerkazerne in Limmen 
gegeven. Veel ouders en verzorgers 

weten niet wat zij moeten doen als 
een kind een ongeval krijgt of zich ver-
slikt. Ze leren hier wat ze moeten doen 
bij de meest voorkomende ongevallen 
bij kinderen en baby’s. Ook wordt de 
kinder-reanimatie en het gebruik van 
de AED uitgebreid geofend. Bij goed 
gevolg ontvangt u na afloop van de 
cursus het certificaat Eerste Hulp aan 
Kinderen. Dit is twee jaar geldig en 
door de Rijksoverheid goedgekeurd 
voor gastouders. 
Dezelfde cursus start ook in januari, 
maar dan op 3 woensdag avonden.
Voor aanmelding en informatie mail 
naar a.korving11@gmail.com of bel: 
06-58915456

Ook dit jaar wordt het Open Limmen 
georganiseerd door Tafeltennis-
vereniging Limmen-Heiloo. Vrijdag 17 
november gaat om 18.00 uur dit jeug-
devenement van start. Rond 20.00 uur 
is de prijsuitreiking gepland.
Sanne Briefjes (zie foto) zal haar titel 
verdedigen tegen de meer ervaren 
clubspelers maar zijn er in Limmen e.o. 
nog andere jeugdspeelsters tussen de 

EHBO aan baby’s en 
kinderen in Limmen

Succesvol concert 
van De Vredeburgers 
in de Corneliuskerk

dienstelijke wijze de tenorsolo voor 
zijn rekening.
In hun vocale verrichtingen werden 
koor en solisten op uitstekende wijze 
begeleid door Janneke Koetsier op de 
vleugel en een prachtig strijkensem-
ble. 
De algehele leiding was in de vertrouw-
de handen van Gerard Leegwater.
Het enthousiaste publiek bedankte 
de uitvoerenden met een daverend 
applaus. 

Zoals een ieder wel weet bestaat in 2018 sportvereniging Tios 60 jaar
En dat we dit groots gaan vieren is zeker waar
Het wordt een feest vol show, harmonie en muziek voor groot en klein
Waar je niet alleen als lid maar ook als toeschouwer bij kan (en moet) zijn
10 jaar terug werd er groots uitgepakt op park de Enterij in een circustent
Ditmaal gebeurt alles in sporthal d’Enterij, compleet met dirigent
Een grote opknapbeurt is wat de sporthal nu ondergaat
Hiermee verdwijnt van het gebouw iedere asbestplaat  
Het krijgt onder andere een nieuw dak met goede isolatie 
Dit alles is een ingrijpende operatie
Maar niet alleen nu gaat het dak eraf, ook op zaterdag 23 juni 2018 
Hoe we dat doen kunt u door uw aanwezigheid zien
Blok dus in uw brand new agenda deze day
En vier het samen met ons mee
Meer over dit alles gaan we nu nog niet verklappen
U gaat later zeker onze tipjes die we nu geven wel snappen

Groot feest bij 
sportvereniging Tios

Kans op gratis dag extra 
kinderopvang bij open dag

Wijs beschikt kunnen bekeken wor-
den. Daarnaast laten ze zien op welke 
manier het leeftijd- en belangstel-
lingsgerichte aanbod van Forte een 
bijdrage levert aan de ontwikkeling 
van kinderen.

Toekomstige ouders die benieuwd 
zijn hoe de kinderen van 0-4 jaar wor-
den opgevangen bij kinderdagverblijf 
Eigen Wijs aan de Lage Weide 2 zijn 
elke eerste woensdag van de maand 
tussen 7.30 en 18.30 uur van harte 
welkom.
Bezoekers ontvangen een leuke 
goodiebag en maken bovendien kans 
op een gratis dag extra opvang. Naast 
de open dagen zijn (toekomstige) 
ouders ook altijd welkom bij Forte 
Kinderopvang: via www.fortekinder-
opvang.nl is een afspraak te maken 
voor een rondleiding.

Hopman ERA Makelaars doet mee 
met pilot ‘Online Bieden’

Wie durft een tafeltennis- 
uitdaging aan?

8 en 17 jaar die de uitdaging aan willen 
gaan om kennis te maken de snelste 
balsport, te weten tafeltennis.
Er zijn geen kosten aan verbonden aan 
dit toernooi, maar wees wel op tijd!
Batjes en balletjes zullen op de vereni-
ging aanwezig zijn.
Het toernooi wordt in onze sportzaal 
aan de Hogeweg 61 te Limmen geor-
ganiseerd (naast Basisschool ‘Het 

Kleurenorkest’). Voor vragen over het 
toernooi of de vereniging neem dan 
contact op met jeugdleider Arjan, 
E-mail: jeugd@tafeltennislimmen.nl

Recordopbrengst Kerkeveiling Limmen!
De drie veilingmeesters, Emile Dekker, Erik Jaap Kroone en Frank Mous begonnen vrijdag 3 november rond 19.30 
aan hun klus van ong. 350 kavels in de verkoop te brengen. Met verve wisten zij elke kavel tot hoge opbrengsten 
bij opbod te veilen. Om precies 01.15 uur viel de hamer voor de laatste slag: een bijna polsdikke gerookte paling 
voor € 225,00. Direct daarop kon een blijde pastor Johan OIlling de opbrengst bekendmaken: “een all-time record” 
van € 42.660,00.
Er was een gezellige drukte in “De Burgerij”, veel en gretig kooppubliek en elke kavel vond een weg naar de kopers 
toe. Er was grote belangstelling voor de vele uitjes en interessante voetbalwedstrijden, theater, diners, dranken-
pakketten etc. Absolute toppers waren 5 kavels voor elke 2 personen Barbecue op een bijzondere locatie, totaal 
verzorgd, per kavel van € 400,00 tot 450,00. De opbrengsten van de veiling komen voor 100% ten goede aan 
Jeugdwerk en Kerk. Limmen heeft weer laten zien dat de inwoners waarde hechten aan tradities en hun dorp.

Eten en genieten...
De perfecte boerenkoolstamppot

Doe dan de boerenkool in het vet met 
een snuf zout, leg de rookworst erop 
en doe het deksel op de pan. Kijk af 
en toe onder het deksel en schep goed 
door: de boerenkool moet slinken en 
stoven en mag ook wel een beetje 
sputteren, maar als het gaat aanbak-
ken kun je een paar lepels water toe-
voegen.

Giet de gare aardappelen af en doe de 
melk in de pan, verhit die even snel. 
Stamp dan eerst de  gare aardappelen 
tot een goeie puree, en dat na de boe-
renkool en het vet erdoor. Roer met 
een spatel de boter en azijn erdoor en 
als laatste de spekjes. Proef goed: er 
moet waarschijnlijk zout bij. 
Serveer met de worst, mosterd, meer 
azijn en piccalilly als dat je ding is.

Lekker met een dampegheest biertje,
Eet smakelijk!!
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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

... Uw Rechtsbijstand
eerlijk geregeld...
Een zeker gevoel!

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.
De meest voorkomende soorten 
op voorraad en anders te bestellen!

Clemens

Jan

Jan Jaap

Peter

Ruud

Stef

Clemens

Jan

Jan Jaap

Peter

RalphRalph
RichardRichard

Ruud

Stef

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

P. Zonneveld B.V. (team)

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

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

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

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

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

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

17, 18 en 19 november  
24, 25 en 26 november
8, 9 en 10 december 

Winterfair 
Limmen

11.00 tot 17.00 uur  
gratis entree

U bent van harte welkom bij 
de overdekte Winterfair 2017

Dusseldorperweg 97
Limmen

5e editie
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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,  

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?

Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

Wereldwinkel
Aan een roemrijk tijdperk is een ein-
de gekomen. Wat heeft dat nu met 
de Wereldwinkel te maken denkt 
u wellicht? Alles, immers aan de 
Dusseldorperweg zijde was vanaf het 
midden der tachtiger jaren van de 
vorige eeuw de Wereldwinkel geves-
tigd op het melkfabriek terrein, in de 
vroegere schilderwerkplaats van Jan 
de Rooij. De eigenaar van dit pand 
was Jan Zomerdijk. Hij was het die, 
toen de Wereldwinkel gestart werd, 
onmiddellijk dit pand ter beschikking 
stelde zonder daarvoor ooit ook maar 
één cent huur te vragen! Inmiddels is 
de Wereldwinkel Limmen opgeheven, 
daarover straks meer. Het oorspronke-
lijke gebouw annex woonhuis wordt 
weer geschikt gemaakt tot een com-
fortabele gezinswoning, met ruime 
opslag!

Vrijwilligers
Onze redactie is in gesprek geweest 
met een tweetal dames, van het “eer-
ste” en het “laatste” uur, t.w. Will 
Maréchal (71) en Karine Briefjes (43). 
De eerste “opende” de deur, de tweede 
“sloot” deze deur en deed zoals men 
pleegt te zeggen “het licht uit”. Aan 
een bijzonder tijdperk waarin veel geld 
is gegenereerd en besteed aan goede 
doelen in ons eigen dorp Limmen is 
een einde gekomen. De eerste jaren 
werden de winsten vanzelfsprekend 
geïnvesteerd in de eigen winkel, later 
werd er geld geschonken aan derde 

wereld landen en doelen binnen ons 
dorp. Dit was uiteraard alleen maar 
mogelijk door de vele vrijwilligers die 
zonder enige vergoedingen werkten 
voor de Wereldwinkel. En niet te verge-
ten geen huurpenningen! Beide dames 
kunnen daarover boeiend vertellen.

Eerlijke prijs
De doelstelling van een Wereldwinkel 
is om in derde wereld landen goederen 
in te kopen, b.v. koffie, thee, wijn e.d., 
alsmede vele kunstnijverheidsartike-
len en daarvoor een redelijke en eer-
lijke prijs te betalen die rechtstreeks 
bij de producenten/makers terecht 
komt. Een ontwikkelingshulp direct 
naar de mensen toe, i.p.v. dit vaak aan 
regeringen over te maken, waarbij het 
vaak voorkwam dat er geld als sneeuw 
voor de zon verdween…. in de verkeer-
de zakken.

Stichting Wereldwinkel
De oorspronkelijke initiatiefgroep 
bestond uit: Lies Rodenhuis, Plona 
Brighting, Clementine Bruschke, Walt 
Pepping, Anton Min en Will Maréchal. 
Zij richtten de Stichting Wereldwinkel 
op. Van meet af aan hadden zij de vol-
ledige steun van Jan Zomerdijk, die het 
nut van deze Stichting direct inzag. 
De eerste inrichting van de stellingen 
was nog met oude kaasplanken uit de 
fabriek. Er werden goederen ingekocht 
bij de overkoepelende organisatie in 
Culemborg. De eerste aanhangwa-
gen vol goederen, gereden door Will 

Maréchal en Ria Bloedjes, arriveerde 
in Limmen en het opstellen en prij-
zen begon door de vele vrijwilligers. 
Doordat er huur noch energie betaald 
werden, kwamen de opbrengsten voor 
100% ten goede aan de goede doelen. 
Door de inkoop bij de centrale was ook 
gegarandeerd dat de lokale boeren 
een eerlijke prijs voor hun producten 
kregen. De beginjaren waren zeer suc-
cesvol, vooral toen er nog volop kerst-
pakketten werden verkocht en samen-
gesteld. In de beginfase liep men 
uiteraard wel tegen organisatorische 
problemen op, zoals: sleutelbeheer, 
winkelbeheer, kasstromen, boekhou-
ding, openingstijden en dito bemen-
sing. Er was veel hulp en medewerking 
van andere Wereldwinkels, met name 
Heiloo heeft heel veel informatie gege-
ven die voor onze vestiging bijzonder 
nuttig was, zeiden de beide dames.

‘Liep als een trein’
Het waren vooral de foodproducten, 
zoals koffie, thee e.d. die “liepen als 
een trein”, maar ook nonfood als bij-
zondere voorwerpen, sieraden, hout-
snijwerk en kerststalletjes vonden 
gretig hun weg. Niet alleen in de win-
kel werd verkocht ook de beide kerken 
in Limmen stonden 100% achter deze 
initiatieven en binnen de kerkmuren 
werd viermaal per jaar een verkoop-
tentoonstelling gehouden, met succes.
Ook stond men enkele jaren een geheel 
weekeinde in de lokale AH supermarkt. 
En niet te vergeten de Jaarmarkt in 
Limmen werd goed bezocht en kende 
succesvolle verkoopdagen.

Verbouwing
In maart 1996 werd binnen de winkel, 
met behulp van vele vrijwilligers een 
grootscheepse verbouwing doorge-
voerd. Jan Zomerdijk stond als altijd 

ook klaar en nog steeds werd er niet 
over huur of energiekosten gesproken, 
heel bijzonder!

Je zou kunnen zeggen de Wereldwinkel 
is ten onder gegaan aan haar eigen 
succes. Doordat er heel veel geha-
merd werd op eerlijke producten kon 
het niet uitblijven dat ook de grote 
supermarktketens Max Havelaar en 
ander Fair Trade producten gingen ver-
kopen. Alle chocolade werd UTZ gecer-
tificeerd. Juist in deze weken zag ik 
een folder verschijnen onder de naam 
Fairtrade, waarin niet minder dan 
20 landelijk en regionaal opererende 
supermarkt logo’s vermeld stonden, 
waaronder de grote vier Albert Heijn, 
Jumbo, Lidl en Aldi. Alle foodproducten 
die in onze Limmen vestiging van de 
Wereldwinkel stonden, staan nu in de 
schappen van de supermarkt. Wat dan 
nog rest is sieraden en kunstnijver-
heid. Karine Briefjes kwam het team 
versterken in 2003, haar moeder Tiny 
was ook jarenlang zeer begaan met 
dit werk. Met heel veel inzet en plezier 
heeft ook zij meegewerkt aan dit suc-
ces.

Sluiting
Aan de horizon doemden donkerere 
wolken op, immers de melkfabriek 
ging sluiten en wat dan? Uitwijken 
naar een andere plek, een mogelijkheid 
in de geheel gerenoveerde en verbouw-
de pastorie, thans Parochiecentrum? 
Het bleek geen haalbare kaart, en er 
zouden plotseling forse huurprijzen 
betaald moeten worden. Er werd een 
wijs besluit genomen: we sluiten de 
huidige winkel, ons doel is bereikt en 
er blijven nog altijd vestigingen over in 
Heiloo en Castricum, beide op steen-
worpafstand van ons dorp. De ver-
schillende besturen konden terugzien 

op een mooie tijd, met gemiddelde 
omzetten van destijds ƒ 10.000,00 tot 
12.000,00, per jaar, in de toptijd met 
kerstpakketten soms wel het dubbele! 
Nu varieerde de omzet tussen de € 
5.000,- en € 7.500,- per jaar, nog altijd 
respectabele getallen voor een kleine 
winkel. Voor het bestuur rees nu de 
vraag hoe bedanken wij Jan Zomerdijk 
voor al die jaren gastvrije en kosteloze 
huisvesting? Er werd een “surprisepar-
ty” georganiseerd in “De Oude School”, 
waar Jan letterlijk in het zonnetje werd 
gezet. Dit was op 23 juni 2017. Jan 
wist van niets, de verrassing was dus 
groot. Maar Jan bleef als altijd rustig 
en bescheiden onder alle loftuitingen 
die hij zo verdiend heeft. In een uiterst 
gezellige sfeer werden herinneringen 
van toen en nu opgehaald en werd 
duidelijk benadrukt hoe dankbaar men 
al die jaren is geweest voor de mooie 
huisvesting op een prima locatie.

De redactie sluit zich graag bij 
het bestuur aan en zegt: “JAN 
ZOMERDIJK BEDANKT”. Wat hij voor 
de Wereldwinkel heeft betekend en 
gedaan is geweldig!

Kees G. Kroone

Jan Zomerdijk: HARTELIJK DANK!
 (foto: Lia Vriend-Vendel)

De Wereldwinkel Limmen 1986-2017
Het zal niemand ontgaan zijn dat er tussen Dusseldorperweg en 
Achterweg enorme sloopactiviteiten zijn geweest, er momenteel 
archeologisch onderzoek gaande is en dat alles in voorbereiding is om 
de leegte die zuivelfabriek “De Vereeniging” heeft achtergelaten te 
bebouwen met starterswoningen. Campina Limmen zoals het tot voor 
kort heette is verhuisd naar andere locaties binnen Nederland.
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 Rijksweg 102, 1906 BK  Limmen
T 072 505 14 64  E info@rietveldlimmen.nl  
W rietveldlimmen.nl       

 Rijksweg 102, 1906 BK  Limmen
T 06 21 22 19 15  E gtool@hypotheekshop.nl
W www.hypotheekshop.nl//amsterdam/zuid       

Dé makelaar van Limmen!
Heeft u (verkoop) plannen? Bel dan met Rietveld Makelaars voor een 
gratis waardebepaling en Erik Nieman komt bij u langs. Ook voor advies bij 
het aankopen van een woning of als u een taxatierapport nodig heeft.

Ons team!

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek inzake uw financiële mogelijkheden?
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?

Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:

RIETVELD
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Erik Nieman Gerard Tool

Huis aan- of verkopen?
Bel Rietveld: dé makelaar van Limmen!

Bel Gerard Tool: dé financieel adviseur van Limmen!
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De Drie Linden 1, 1906 EM  Limmen
T 06 21 22 19 15   E info@gtmbfa.nl
W www.gtmbfa.nl

De Drie Linden 1, 1906 EM  Limmen
T 072 505 14 64 E info@rietveldlimmen.nl
W rietveldlimmen.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

Maatlat 9 • Limmen

ONTWERP INMETEN MONTAGE

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW

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

•  Loodgieter- 
werkzaamheden

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

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

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ  Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK


