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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 bij de deuren van de Enterij in 
de melkbussen en   rond half novem-
ber zal zuil bij de embalagemachine 
in AH Limmen staan voor al uw lege-
flessen-bonnetjes. Bij voorbaat willen 
we u bedanken voor uw giften zodat 
we dit mooie evenement in stand kun-
nen 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.

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 gezellige 
Sinterklaasliedjes. Ook pastoor Olling 
zal op de kar aanwezig zijn, want hij 
kan de kinderen en Sinterklaas dit jaar 
helaas niet in zijn kerk verwelkomen. 
De optocht door Limmen zal dit jaar via 
een iets andere route verlopen als voor-
gaande jaren. Na het vertrek vanaf het 
Stet, gaat de optocht via het Vislaantje 
rechtsaf de Dusseldorperweg in. Dan 
bij de kerk linksaf de Kerkweg op. 
Dan linksaf de Vuurbaak in tot aan 
de Enterij. Daar rechtaf de Enterij op 

en weer rechtsaf de Middenweg in. 
Eindbestemming is dit jaar Sporthal 
de Enterij.
Uiteraard vindt Sinterklaas het erg 
gezellig als er in grote getalen mee 
wordt gelopen in de optocht en is het 
gezellig als de vlaggen aan de huizen 
langs de route wapperen.
Onderweg zullen de kinderen en zwar-
te Pieten hun best moeten doen om 
zelf ook de kerk weer te helpen opbou-
wen!
De Enterij zal pas rond 15.15 uur open 
gaan als de stoet daar arriveert. 
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 kindergroepen 
onder leiding van Willy Könst. Rond 
16.15 uur is het afgelopen en hopen we 
dat de Sinterklaastijd voor alle kind-
jes (en ouders en grootouders) goed 
is begonnen. Om dit unieke feest te 
kunnen blijven organiseren is het 

Zondag 18 november om 13.45 uur...

Sinterklaas
komt weer aan op ’t Stet!

Tijdens 1e en 2e kerstdag kunt u ons 
kerstbuffet bestellen. In het kerst–
buffet zitten diverse salades, graved 
lax, medaillons van varkenshaas, 
beouf bourgignon, coq au vin, 
gegrilde groente, mousseline van 
knolselderij en romige kruiden rijst, 
breek broden met kruidenboter en 
tapenade. Het buffet wordt op een 
door u aangewezen tijdstip (in overleg) 
bezorgd. U kunt ons kerstbuffet al 
bestellen vanaf 15 personen. Uiteraard 
leveren wij borden en bestek bij het 
buffet. En lekker makkelijk: Wij doen 
de afwas! 

Wilt u toch liever zelf iets bereiden 
tijdens de feestdagen? Dan zijn onze 
kerstgerechten de oplossing! U kunt 
zelf uw menu uitkiezen (al vanaf 
1 persoon). Kiest u voor 1 gang of 
een compleet 3 gangen diner? Alle 
gerechten worden aangeleverd met 

Kerstborrel, kerstdiner, oudejaarsavond of nieuwjaarsreceptie?
Bij u thuis, op het werk of andere locatie? Dan is KookKönst de oplossing!

Kerst; waarom moeilijk doen
als het KookKönst kan! 

een duidelijke omschrijving van de 
stappen die u zelf nog moet doen 
voordat u de gerechten kunt serveren. 

Bestel uw gerechten nu makkelijk 
online via www.kookkonst.nl/kerst 
of lever het ingevulde formulier in 
(zie onze advertentie op pagina 4 van 
de Lovkrant) of kom bij ons langs om 
uw keuze door te geven. U kunt uw 
bestelling afhalen op 24 december 
vanaf 12:00 uur. 

Voor al onze gerechten geldt: wij werken
uitsluitend met dagverse producten
van hoge kwaliteit en alle gerechten 
worden met veel zorg door ons bereid.

De rest van de decembermaand kunnen 
uiteraard ook andere buffetten, hapjes 
en belegde broodjes besteld worden. 
Wilt u totaal iets anders? Informeer 
naar de mogelijkheden! 

Bent u op zoek naar een culinair 
cadeau? Wij hebben heerlijke, goede 
kwaliteit olijfoliën uit Spanje, Italië, 
Griekenland en Portugal. Prachtige 
balsamico azijnen maar ook fruitige 
azijnen. Het ultieme BBQ boek en 
super handige kitchen tools. Uiteraard 
pakken wij alles feestelijk voor u in. Wij 
hebben ook cadeaubonnen.  

U kunt vrijblijvend contact met ons 
opnemen om uw wensen te bespreken. 
WIj helpen u graag!

ZIE ONZE ADVERTENTIE OP PAG. 4

Kerstfeest 21 december
Deze avond wordt u getrakteerd op 
gezellige kerstmuziek en lekker eten.
De Limbeats, het welbekende koor 
onder leiding van Mia Ploegaert, zullen 
deze avond Kerstnummers zingen 
maar ook andere bekende mooie 
nummers. Daarnaast treden de Ideale 
schoonzonen op, met hun akoestisch 
geluid waaronder een Contrabas zingen 
zij bekende nummers in eigentijdse stijl. 
Tijdens deze avond zal de bediening 
rondlopen met verschillende royale 
hapjes waarvan u onbeperkt kunt 
proeven. Al uw zintuigen worden deze 
avond geprikkeld zodat u een complete 
avond uit heeft. Kaarten € 20,-.

Frans Duijts
12 januari 2019 staat Frans Duijts op de

Op zoek naar een leuk 
Sinterklaascadeau?
Toegangskaarten voor een avond uit bij Heeren van Limmen

bühne staat bij Heeren van Limmen.
Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorver-
koop voor een prijs € 12,50. Aan de deur 
€ 15,-.

Lekker voor het Sinterklaas of Kerst; 
bier van Cornelius
Binnenkort in een mooie cadeauverpak-
king te verkrijgen met bierchocolade. 

Kaarten en bier zijn verkrijgbaar bij 
Heeren van Limmen en Gall & Gall aan 
de Vuurbaak.

‘Gemak dient de mens’; u hoeft dit jaar uw Sinterklaaslot niet meer 
in te vullen en in te leveren. Elk lot heeft een uniek nummer en het 
enige wat u hoeft te doen is uw loten te bewaren en de website
www.ondernemendlimmen.nl in de gaten te houden! Daar wordt de 
trekkinglijst gepubliceerd.
Dit jaar bij elke weektrekking een schitterende hoofdprijs! De Sint 
Nicolaasactie is van maandag 12 november t/m 5 december 2018.
 
Trekking 19 november:
WAARDECHEQUE T.W.V. € 150,-
beschikbaar gesteld door IN|STIJL kappers

Trekking 26 november:
CHEQUE ONDERHOUD AUTO T.W.V. € 300,-
beschikbaar gesteld door Kleverlaan Autobedrijf

Trekking 6 december:
WAARDECHEQUE T.W.V. € 750,-
beschikbaar gesteld door Meelgro bouw/klussen
 
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,-).
Bewaar uw loten goed! De trekkingslijst is te bekijken op www.
ondernemendlimmen.nl

Ondernemers
Limmer

Vereniging

Sinterklaasactie
nieuwe stijl...

beschikbaar gesteld door Meelgro bouw/klussen

Bij elke besteding van € 5,- één lot (A.H. en Kroone & Liefting € 10,-).

Speel mee!Prijzengeld 3.000 euro!

Bewaar dit lot goed!

Uitslag trekkingen op

www.ondernemendlimmen.nl

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

(bij AH en Kroone & Liefting € 10,-).

Sinterklaasloterij 2018

Trekking 19 november:

WAARDECHEQUE T.W.V. € 150,-

beschikbaar gesteld door IN|STIJL kappers

Trekking 26 november:

CHEQUE ONDERHOUD AUTO T.W.V. € 300,-

beschikbaar gesteld door Kleverlaan Autobedrijf

Trekking 6 december:

WAARDECHEQUE T.W.V. € 750,-

beschikbaar gesteld door Meelgro bouw/klussen
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OndernemersLimmer

Vereniging

De Sint
Op zondag 18 November brengt Sinterklaas met zijn Zwarte 
Pieten een bezoek aan Limmen…
Het Sinterklaascomité is niet geheel gerust op de aankomende 
intocht. Vanwege de aanhoudende droogte heeft de water-
stand van het Limmer Stet een dieptepunt bereikt… De heer 
Nanne van de plaatselijke botenvereniging kan niet garande-
ren dat met dit peil de afgeladen stoomboot met pakjes de 
haven van Limmen kan bereiken.
De Sinterklaasintocht van 1977 ligt ons nog vers in het geheu-
gen; het ging toen vreselijk mis. We hebben de Spanjaarden 
ternauwernood kunnen redden van een scheepsramp.

Als de stoomboot van onder het viaduct richting Limmen vaart 
zien Sinterklaas en zijn Pieten de toren van de Corneliuskerk 
boven het dorp uitsteken. Halverwege de Dusseldorpervaart 
loopt de stoomboot muurvast op de bodem van de polder-
vaart. Met gevaar voor eigen leven weten de Pieten hun 
Sinterklaas op vaste wal te krijgen.  De Goedheiligman staat 
gedesillusioneerd in het natte gras tussen de meerkoeten...

Als even later boer Pepping op zijn tractor stapt krijgt hij de 
schrik van z’n leven. In de verte staat een uitgelaten gezel-
schap tussen zijn koeien te zwaaien… Als hij de groep nadert 
ziet hij tot zijn verbazing dat Sinterklaas bij hem te gast is. 

De vriendelijke boer uit Limmen bedenkt zich geen moment en 
geeft de Goedheiligman en zijn Pieten een lift. 

Het is een waanzinnig schouwspel in het Limmer polderland-
schap. Een boer met een alpinopet en Sinterklaas met een mij-
ter omringd door Zwarte Pieten.

Door greppels en damhekken stuurt Pepping behendig zijn 
Internationaal richting zijn boerderij. De Spanjaarden hou-
den elkaar stevig vast en wachten angstig op wat komen gaat.

Aan de Brugstraat wordt de combinatie opgewacht door een 
gereedstaande surveillanceauto van de plaatselijke politie. Het 
geheel rijdt over de Vredenburglaan richting de Stethaven. 
Passanten staan verrast langs de weg en lijken even in de war 
van deze onaangekondigde routewijziging…

Vervolg op pagina 7
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De Wagenmaker 16a
1851 PX Heiloo 
Tel.: 072 505 52 62
info@admiraalvalkering.nl Erkend Installateur

SEI-geregistreerd

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

telefoon

website

van afval 
naar grondsto� en 

en energie

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

6 dagen per week geopend

Wij hebben dit jaar geen speciale speelgoedfolder maar 
toch een groot assortiment cadeautjes voor pakjesavond 
of voor in de schoen. Desgewenst wordt alles netjes 
ingepakt en voorzien van een naamsticker. Natuurlijk ook 
cadeaupapier en stickers en de zak van Sinterklaas.

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

HH
Kijk voor meer informatie op heerenvanlimmen.nl

Heeren
vanLimmen  ✆ 072 505 5220

contact@heerenvanlimmen.nl
heerenvanlimmen.nl

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

22 december Kerstfeest
 m.m.v. De Limbeats
 en de Ideale Schoonzonen
12 januari Frans Duijts
Sint tip: Geef een toegangskaart of Corneliusbier cadeau!

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

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

Een confl ict?
Stroeve communicatie?

Ook voor hulp
bij

(echt)scheiding!
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L I M M E R  K R O O S T
Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het 
kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie 
wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij alle ouders met de geboorte van deze prachtige 
baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Naud Julian Smit is ‘Baby van de maand’ geworden! Extra geluk is dat er drie extra prijzen zijn gewonnen. De baby 
van de maand krijgt: een waardebon van 25 euro en een powerbank beschikbaar gesteld door Studio Welgraven; een 
waardebon voor een heerlijk ijsje voor pappa en mamma en evt. broertjes en zusjes bij Joey’s IJssalon en het boek 
‘Fit en Energiek na een bevalling’ van ‘Mom in Balance’-trainer Petra Zomerdijk; een waardebon voor een unieke 
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 (stuur wel even een mail naar redactie@lovkrant.nl om een afspraak te maken). 
Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl.

‘BABY VAN DE 
MAAND’

De rubriek
Limmer Kroost
is  powered by:

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

Naud Julian Smit
–  Geboren op 25 oktober 2018 –

Zoon van Mark Smit en Nicole Klaver

Tel: 06-50217541
petra@mominbalance.nl

Petra
Zomerdijk

Rijksweg 31A

IJssalon

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!

studiowelgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

Wat zien de kinderen daar nu zitten? 
Het heeft een rode muts, is veel 
kleiner dan zijzelf en het woont in een 
paddenstoel. Op het kinderdagverblijf 
van Kits Oonlie is een kabouter 
gespot die een kijkje komt nemen bij 
de kinderen en hen vertelt over zijn 
vriend de reus.
In november is het thema “Reuzen en 
Kabouters” op de kinderdagverblijven 
van Kits Oonlie gestart. Gedurende 
dit thema leren de kinderen aan de 
hand van spelactiviteiten het ver-
schil tussen groot en klein en wordt 
er ook gewerkt aan de uitbreiding van 
de woordenschat van de kinderen. 
Het thema is onderdeel van het VVE-

Kabouter gespot bij Kits Oonlie 

programma Uk & Puk. Uk & Puk is een 
educatief totaalprogramma, ge  richt 
op de brede ontwikkeling van kinde-
ren van 0 tot 4 jaar. 
Wilt u een rondleiding of heeft u vra-
gen over Uk & Puk, neem gerust con-
tact op met de centrale admini stratie, 
072-5323576.

Nog enkele woningen beschikbaar 
in de Limmer Linten
De animo voor de 2 nieuwe fases in Limmer Linten is groot.  Zo is fase 2C 
-Cilesta reeds uitverkocht en zijn er in fase 2B – Acacia nog slechts enkele 
vrijstaande en twee-onder-één kapwoningen (o.a. met tuin op het zuiden) 
beschikbaar. Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden van beide projecten 
gestart. 

Bent u geïnteresseerd in één van deze woningen en wilt  u meer informatie 
of de verkoopbrochure van dit nieuwbouwplan ? Kom dan langs bij Rietveld 
Makelaars aan de de Drie Linden 1.  Het vertrouwde adres voor aan- verkoop 
van bestaande woningen en alle nieuwbouw in Limmen.

Rietveld makelaars:
Deskundig, betrouwbaar en betrokken in Limmen en de regio.

De Savoy Jazzband is zo lang-
zamerhand een vaste waarde bij de 
Jazz Session Club “Vredeburg”. Wij 
prijzen ons gelukkig dat we dit orkest 
weer bereid hebben gevonden een 
gastoptreden te verzorgen, en wel op 
18 november 2018.  Het gastoptreden 
begint om  5 uur.

Opgericht in september 2009 door 
een aantal doorgewinterde jazz muzi-
kanten, is de naam van de band afge-
leid van de beroemde danszaal in New 
York “The Savoy Ball room”. Hier werd 
zowel zwart als blank publiek toege-
laten, iets wat in die tijd niet gebrui-
kelijk was. De naam past goed bij de 
band omdat de leden er -ondanks 
het verschil in karakter en klank- een 
mooi geheel van kunnen maken.

Savoy is geen “oude stijl” band, het 
repertoire van de band is zeer breed. Er 
wordt aandacht besteed aan bekende 
en minder bekende songs uit onder 
andere het American songbook, maar 
er worden ook eigen arrangementen 
gespeeld van nummers van o.a. The 
Beatles en Sting. De nummers behou-

den hun betekenis, maar worden 
soms in een andere maatsoort, vorm, 
tempo of sfeer neergezet zodat er een 
verrassend effect ontstaat. De band 
past zich qua volume en repertoire 
aan de locatie en gelegenheid aan. 
Niets hoeft, maar meezingen mag! 
Dansen ook!

De bezetting:
Francina van Batum: zang
Marian Huiberts: saxofoon en zang
Hans Gosselink: toetsen (Hammond)
Rieks Schreuder: (contra)bas
Cees van Nieuwburg: drums en zang

Zondag 18 november  2018 vanaf 16.00 uur in de Vredeburg

Savoy Jazzband bij de jazz
session club ‘Vredeburg’

De temperaturen zeggen buiten 
anders, maar november staat weer op 
de kalender. Dit is elk jaar de maand 
dat de spelers van Toneelvereniging De 
Limmer Plankeniers weer de bühne op 
gaan.

De voorstellingen vinden plaats in 
Heeren van Limmen en zijn dit jaar op:
•  vrijdag 16 november 14.00 uur 

voor gasten en genodigden van De 
Zonne bloem.

• Zaterdag 17 november  20.00 uur
• vrijdag 23 november  20.00 uur 
• zaterdag 24 november  20.00 uur
•  zondag 25 november (matinee met 

stamppottenbuffet) 14.00 uur

Heeren van Limmen is een half uur 
voor elke voorstelling geopend. 

Onze donateurs hebben al persoon-
lijk een bezoek ontvangen van één 
van onze leden om als eerste kaar-
ten te kunnen bemachtigen voor een 
voorstelling. De vrije verkoop van 
de overige kaarten is reeds gestart. 
Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij Gall 
& Gall, Vuurbaak 7 in Limmen. De 
entreeprijs voor de avonden bedraagt 

VERBAAL PROCES
€12,50 (inclusief kopje koffie/thee en 
één consumptie in de pauze). Voor het 
matinee betaald u € 22,50 (inclusief 
kopje koffie/thee, één consumptie in 
de pauze en een stamppotten buffet). 

Wilt u donateur worden en vooraf per-
soonlijk bezoek ontvangen? Wordt dan 
voor de prijs van slechts €7 donateur 
van onze vereniging en ontvang kaar-
ten voor de avonden voor €6,50 (maxi-
maal 2). U betaalt dan voor de kaarten 
voor het matinee €16,50 (maximaal 2). 
U kunt u aanmelden via email:
 limmerplankeniers@gmail.com 

Tevens kunt u ons vinden op Facebook 
(De Limmer Plankeniers) waar onze 
info te bekijken is. 

Dit jaar spelen wij de komedie: “Verbaal 
Proces” van de schrijfster Yvonne van 
Helmond. 

Verbaal Proces:
Hoofdcommissaris Godefroot Dekkers 
komt met mededeling dat hij een paar 
dagen weg moet. Tot overmaat van 
ramp van de overige agenten kiest 
commissaris Dekkers voor zijn oner-

varen neefje Wolf  die de waarneming 
op zich neemt. Een hele jonge man 
met veel noten op zijn zang. Neef Wolf 
ziet meteen Shelly, de sexy agente, wel 
zitten. Jacques, een stoere agent heeft 
moeite met relaties. Toos, de werk-
neemster geeft hem een tip omdat via 
internet te proberen. Hij doet dit en 
krijgt contact met Myléne. Hij heeft 
zich echter voorgedaan als vrouw en 
gezegd dat zij de hoofdleiding heeft 
over het politieteam. Myléne is journa-
list van een zakelijk blad voor dames 
en wil een artikel schrijven over lei-
dinggevende dames. Jacques moet een 
spoedcursus volgen: “Hoe word ik een 
vrouw”.....? Het begin van veel verwar-
ring en ellende......!

Een doldwaze komedie van het begin 
tot het einde. Vele grappen wisselen 
elkaar waar u als bezoeker ook dit jaar 
weer volop van kan genieten in Heeren 
van Limmen. Wij hopen u op één van 
onze voorstellingen te mogen begroe-
ten. 

Met vriendelijke groet,
Spelers en bestuur De Limmer 
Plankeniers

Kerstviering bij De Zonnebloem Limmen
met de Star Singers

De Zonnebloem Limmen nodigt haar gasten uit voor een muzikale kerstmiddag donderdag 20 
december in de Heeren van Limmen. Medewerking verlenen de Star Singers.

De kerstviering wordt gehouden in de sfeervol versierde zaal van de Heeren van Limmen op 
donderdag 20 december, aanvang 14.00 uur De zaal is open om 13.30 uur. 

Voor  vervoer kunt u Ria Hooiijboer bellen: 5052235.
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Tevens vakkundige gazonaanleg

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

Graszoden

Tevens vakkundige gazonaanleg
Tevens vakkundige gazonaanleg

1e Kwaliteit tuinaarde,
potgrond, tuinturf, zand,
compost en vulgrond!

1 

  
 

Uitvaartverzorging Formanoij 
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart 

 

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

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

 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR  

www.uvdf.nl | 06 115 36 587 

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

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

Brief encounter
Soms waren in 1940 stukken land al zó groot, dat tot op dit moment nog 
steeds geen herverkaveling nodig is. Zo’n geweldig stuk land ligt tussen 
Egmond-Binnen en Castricum. Slechts één sloot loopt ongeveer Noord-
Zuid, evenwijdig aan de duinenrij. Wél grazen er koeien, dus vrij van 
prikkeldraad is het niet.
Het is zomeravond, begin augustus 1944, ongeveer 22.00 uur (Duitse 
tijd). Wij weigerden deze tijd aan te houden en liepen daardoor 1 uur uit 
de pas, dat had te maken met ‘melkerstijd’ voor de beesten.
Ik moest die avond naar mandolineles; mijn ouders vonden de mando-
line een prachtig instrument. Tot op de huidige dag haat ik dit ding.  Ik 
stemde dan ook vaak expres één van de snaren vals en mocht dan eer-
der naar huis. Ook had ik altijd een stekker, waarvan ik de pennen met 
een paperclip had doorverbonden, in m’n broekzak. Als dan de mando-
lineles werd uitgebreid met de gezusters Valkering op de blokfluit deed 
ik de stekker in het stopcontact achter mij en hield hem daar tot we (in 
donker) naar buiten mochten. Nieuwe zekeringen hielpen natuurlijk 
nooit!
Die avond dus, fietste ik over de Zanddijk met nèt te weinig licht om te 
kunnen lezen, naar huis. Ik werd staande gehouden door een mijnheer 
met een vreemd uniform, een soort dikke overall met laarzen. Hij riep 
naar me ‘kous-kous’ en maakte met beide handen een wegwerpgebaar. 
Eerst dacht ik, dat hij het op m’n kousen had gemunt; deze waren van 
het ‘kabelpatroon’ type, destijds erg populair dus gewild. De vreemde 
man bukte zich en riep toen ‘boew-boew’ en weer dat wegwerpgebaar! 
De psychiatrische inrichting Heiloo is vlak bij: zou dát een verklaring 
kunnen zijn? Ik zette de fiets tegen het hek, de mandoline met het riem-
pje over het stuur, de fiets op slot, je weet maar nooit...
De man klom over het prikkeldraad en liep in zuidelijke richting, ik 
volgde hem op de voet. Na ongeveer 600 meter werd het silhouet zicht-
baar van een enorm twee-motorig vliegtuig van een type dat wel eens 
laag en snel met een hoog snerpend geluid over de boerderij raasde. Ik 
hoor nóg het tikkende geluid van de afkoelende motoren in de scheme-
ring. Het geheel maakte een zéér diepe indruk op me. De man in de dikke 
overall riep ‘prijmer dievekt’. Later heb ik geleerd dat het een storing 
kon zijn geweest aan de choke-installatie, waardoor de Mosquito een 
(perfecte) motorloze landing moest maken in het verlaten gebied Z-W 
van Alkmaar. Eèn vlieger was kennelijk bezig in de zwakverlichte cock-
pit een noodreparatie uit te voeren. De ander was op weg gestuurd om 
de koeien uit de buurt te houden als ze weer zouden starten. Ze hadden 
mij nodig om de eenjarige beesten in een aangrenzend veld te jagen. 
‘Alles beter dan het stomme getokkel op de mandoline’, dacht ik, en joeg 
de pinken naar het land van boer Pepping.
Omkijkend zag ik een rij blauwe vlammen en hoorde luide knallen; 
de beesten renden voor hun leven zover mogelijk weg van de helse 
machine. Hek dicht en terug naar de ‘Marsmannen’. Ik kreeg een pakje 
Players Navy Cut Cigarettes in de hand gedrukt met de kreet ‘koet luk’. 
De machine zette zich met enorm geraas in beweging en verdween vlak 
over mijn fiets-met-mandoline, in het donker.
Ik zette het hek van Pepping weer open en wachtte maar niet op de pin-
ken, die eigenlijk weer terug moesten. In de verte hoorde ik, heel zwak 
nog, het geluid van mijn Mosquito. Hij moest nu ongeveer wel boven de 
duinenrij zijn. Teruglopend naar de Zanddijk hoopte ik vurig dat de 
fiets met lading door het staartwiel van de vliegmachine was geraakt. 
Op de eerste plaats had ik dan bewijs in handen, dat het voorval écht 
had plaatsgevonden. Belangrijker was echter, dat ik dan voorgoed van 
die stomme muziekles was verlost.
De fiets stond nog, met aan het stuur de mandoline. Het was nu wel 
helemaal donker geworden...

Op vrijdag 23 november a.s. viert de 
Castricumse Oratorium Vereniging
haar 50-jarig jubileum met een uit -
 voering van de Elias van Felix Mendels-
 sohn in samenwerking met het Begelei -
dings  orkest voor Noord-Holland. 
Dirigent Pieter-Jan Olthof die vanaf de
oprichting verbonden is aan de COV, 
koos voor dit prachtige werk, de 
‘opera’ onder de koorwerken, dat 
geschreven werd voor koor, orkest en 
acht solisten. Dit zijn: Heleen Koele 
en Judith Pranger (sopraan), Lien 
Haegeman en Marleene Gold stein 
(alt), Leon van Liere en Albert van 
Ommen (tenor) en Nanco de Vries en 
Mitchell Sandler (bas). Mendels sohn 
componeerde de Elias in 1846. De Elias 
is een groots Bijbels oratorium uit de 
19e eeuw en vertelt het meeslepende 

Schadeherstelplatform Fixico heeft 
‘Autoschadespecialist P. Zonneveld 
B.V.’ verkozen tot één van de 25 beste 
schadeherstellers van Nederland.

Amsterdam, 31 oktober 2018 - Iedere 
autobezitter krijgt wel eens te maken 
met autoschade. In de omgeving van 
zijn er verschillende vakkundige her-
stelbedrijven waarbij autobezitters 
terecht kunnen, maar welke hersteller 
is nu de beste keus? Schadeherstel-
platform Fixico heeft op 31 oktober 
2018 de 25 best beoordeelde herstel-
bedrijven van Nederland bekendge-
maakt en Autoschadespecialist P. 
Zonneveld B.V. uit Limmen is ook in 
de prijzen gevallen.

Meer dan 6.000 autobezitters hebben 
dit jaar met een beoordeling bijge-
dragen aan de uitreiking van de ‘Top 
Rated Award’. De 650 Nederlandse 
herstelbedrijven die in aanmerking 
kwamen, moesten gemiddeld een 8.5 
scoren op alle onderdelen. Autoscha-
despecialist P. Zonneveld B.V. scoorde 
gemiddeld een 9.14.

Door alle klantbeoordelingen te ana-
lyseren zijn de 25 best beoordeelde 
Nederlandse herstelbedrijven naar vo-
ren gekomen. Fixico concludeert dat 
een goede prijs-kwaliteitverhouding 
tegenwoordig niet meer voldoende is 
voor herstelbedrijven om zich te kun-
nen profi leren. In de klantbeoordelin-
gen werden dit jaar de volgende drie 
zaken het meest genoemd:

Service
Of het nu de vriendelijke begroeting 
is bij binnenkomst, het oprecht mee-
denken en verplaatsen in de situatie 
van de klant, of de auto die gewassen 
weer klaarstaat. Klantvriendelijkheid 
wordt met 21% het meest genoemd 
door autobezitters.

De COV pakt uit met 8 solisten
verhaal van de grote oudtestamen-
tische profeet Elia. Een imponerend 
werk waarin Mendelssohn met name 
de natuur krachtig en prachtig weet 
te verklanken. De versmelting van 
de barokke vorm met de romanti-
sche gevoelswarmte resulteert in 
een persoonlijke klankkleur waarin 
Mendelssohn zeer herkenbaar is.

Het concert wordt gegeven in de St. 
Pancratiuskerk, Dorpsstraat 115, 1901 
EK  Castricum. Aanvang 20.00 uur. 
Kaarten: eerste rang € 30,-- tweede 
rang € 25,--

Te bestellen via koorleden of via
www.oratoriumcastricum.nl of per 
mail bij Marieke Bakker:
m.bakker.desmet@planet.nl

Autoschadespecialist P. Zonneveld
verkozen tot één van de beste
schadeherstellers van Nederland

Transparantie
Met 18% staat duidelijkheid op de 
tweede plek van meestvoorkomende 
zaken die terugkomen in de beoorde-
lingen van Fixico. Autobezitters vin-
den het prettig om te weten waarom, 
wanneer en hoe iets gebeurt.

“Online beoordelingen kun je zien als een di-
gitale variant van mond-tot-mond reclame. 
Er wordt tegenwoordig geen hotelkamer 
meer geboekt of televisie gekocht zonder 
eerst te kijken naar de ervaringen van an-
deren. Bij de zoektocht naar de juiste scha-
dehersteller is dit niet anders. Autobezitters 
kunnen door beoordelingen makkelijker een 
realistische verwachting vormen en sneller 
een beslissing nemen. Daarnaast, ontvan-
gen bedrijven natuurlijk graag positieve be-
oordelingen en dus zijn ze extra gemotiveerd 
om verwachtingen te overtreffen en een ge-
weldige ervaring te bieden.”

-- Mark van Laar, COO Fixico

Snelheid
Het snel reageren op een offerteaan-
vraag, een snelle beschikbaarheid 
of een korte reparatieduur. Snelheid 
wordt door autobezitters enorm ge-

waardeerd en staat met 12% op de 
derde plek.

Over de ‘Top Rated Repair Shop’ 
Awards
De awards worden door Fixico jaarlijks 
op landelijk niveau uitgereikt en zijn 
bedoeld om uitmuntende service en 
vakmanschap te belonen. Klantbe-
oordelingen zijn leidend in het be-
palen van de winnaars. De winnende 
herstelbedrijven moeten gemiddeld 
gezien het hoogste cijfer hebben 
(minimaal 8.5) en het afgelopen jaar 
minstens 20 beoordelingen hebben 
ontvangen. Als peildatum is dit jaar 
1 september genomen. De winnaars 
hebben allemaal persoonlijk een cer-
tifi caat ontvangen.

Fixico is met meer dan 1.500 aangeslo-
ten herstellers het grootste platform 
voor autoschadeherstel in Nederland, 
Duitsland en België.

Het gemengd koor De Vredeburgers 
heeft zondag 28 oktober jl. een bijzon-
der geslaagd concert gegeven. In een 
overvolle kerk genoot het publiek van 
het lichte, vrolijke programma met 
liederen waarin de natuur in al haar 
facetten centraal stond.
Het koor had een blijde uitstra-
ling en zong met enthousiasme. 
Medewerking werd verleend  door 
twee jonge solisten. Koor en solis-
ten werden begeleid door Janneke 
Koetsier op de vleugel. De algehele 
leiding had Gerard Leegwater.

Na dit succesvolle concert is het 
koor weer aan de voorbereidingen 
voor het grote concert begonnen dat 
waarschijnlijk begin 2020 zal plaats 
vinden en vnl. in het teken zal staan 
van de opera. Daarnaast staan enkele 
Russische liederen op het program-
ma..

Op vrijdagmiddag 16 november 
a.s. speelt de toneelvereniging De 
Limmer Plankeniers de komedie 
“Verbaal Proces” voor gasten van De 
Zonnebloem Limmen. Dit vrolijke 
stuk bestaat uit 2 bedrijven en speelt 
zich af in het politiebureau. De hoofd-
commissaris vraagt als tijdelijke ver-

vanging zijn onervaren neef die veel 
noten op zijn zang heeft. Een andere  
agent heeft moeite met relaties en 
probeert dit via internet. Hij doet zich 
echter voor als een vrouw en dat is 
het begin van grote consternatie en 
verwarringen. Kortom een toneelstuk 
met  onverwachte verwikkelingen die 

voor hilarische situaties zorgen.
Tussendoor vindt een verloting plaats 
met prachtige prijzen.
De voorstelling begint om 14.00 uur 
en de Heeren van Limmen is om 13.30 
uur open.
Heeft u  problemen met vervoer? bel 
Ria Hooijboer (5052235).

Komedie ‘Verbaal Proces’ voor De Zonnebloem
in de Heeren van Limmen

Succesvol matinee van De Vredeburgers
in de PKNkerk

Tenoren gezocht
“De Vredeburgers” is dringend op 
zoek naar tenoren. Voor een juiste 
ste mmenverhouding en muzikaal 
evenwicht in het koor is versterking 

van de tenoren zeer gewenst. Bent 
u tenor en zingt u graag? Neem dan 
contact op met Clementine Bruschke 
072-5052087 voor meer informatie en 
aanmelding: www.devredeburgers.nl
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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

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

 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...

studiowelgraven.nl

idee • vormgeving • opmaak
drukwerk • websites

 

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

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
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Vanaf maandag 19 
november exclusief te 
koop bij Dorpswinkel 
Stuifbergen voor € 10,-
of direct te reserveren op 
www.studiowelgraven.nl

Foto : René Kraakman - Festival3D.euFoto :  Rutger Geerling  - Rudgr.com

De Sint
Vervolg van de voorpagina...

Als Pepping de Dusseldorperweg opdraait moet hij in de ankers; een 
onverwachte rukwind trekt de mijter van Sinterklaas zijn hoofd en doet 
deze in de tuin van hoeve Vredenburg belanden.

Even later stuurt Pepping zijn tractor met platte wagen over het Vislaantje 
richting de Stethaven hier wacht hen een oorverdovend applaus en warm 
onthaal...
De Limmer bevolking haalt opgelucht adem en is blij dat Sinterklaas en 
zijn Pieten alsnog veilig zijn aangekomen in het dorp.
Dit jaar bestaat er een kans dat het draaiboek van 1977 misschien wel 
moet worden herhaald…

Mocht de waterstand in het Limmer Stet te laag zijn tijdens de intocht 
dan zal het noodplan van toen in werking treden. 
Als extra aanvulling heeft het comité voor Sinterklaas rode rubberen laar-
zen besteld om er zeker van te zijn dat de Goedheiligman de Limmer wal 
met droge voeten kan bereiken.
Dhr. Pepping van de gelijknamige veehouderij is er geheel klaar voor en is 
opnieuw bereid zijn steentje bij te dragen.

Zijn tractor met platte wagen staat gereed om uit te rukken en als 
extra heeft hij een aantal strobalen op zijn kar gelegd om de vereiste 
Spanjaarden een comfortabele rit te kunnen garanderen. 

Wij hopen dat Sinterklaas - op wat voor manier dan ook - veilig de haven 
van Limmen zal bereiken en wensen iedereen een fantastische intocht.

Emile, Ruud, André en Erik op de top van de Kamba-La. Op de achtergrond het 
prachtige Yamdrok-Tso meer en de Mount Everest.

Zonsondergang op de Mount Everest.

Op 28 september vertrokken onze dorpsgenoten Ruud Groot, Erik Lute, Emile 
Dekker en ‘wannabee Limmer’ André Koopman (Midden Beemster) met hun fiet-
sen naar Lhasa om door de Himalaya naar Kathmandu te fietsen. Een tocht van 
3 weken en ruim 1.200 kilometer over verschillende passen van meer dan 5000 
meter hoogte. Fantastische vergezichten, prachtige culturen en fysieke uitdagin-
gen zijn ze tegen gekomen.

Lezing op vrijdag 7 december
Bent u benieuwd naar de Tibetaanse gastvrijheid, hoe je longen zich houden op 
5000 meter hoogte, de tocht richting het basecamp van de Mount Everest of het 
verschil tussen Tibet en Nepal? Op vrijdag 7 december doen ze verslag van hun 
reis met foto’s filmpjes en vooral verhalen. Dit zal plaatsvinden in de achterzaal 
van ‘eetBarLekker’ en start om 20.30 uur. De zaal is open om 20.00 uur en de 
entree (aan de deur te betalen) bedraagt € 5,--. Hiervoor krijgt u koffie/thee en 
gebak. De drankjes daarna zijn voor eigen rekening. Voor de indeling van de zaal 
is het belangrijk om te weten hoeveel mensen er komen. Daarom vooraf aanmel-
den door een mail te sturen naar presentatiehimalaya@gmail.com

Op zaterdag 24 november om 20.00 
uur geeft festivalfotograaf Rutger 
Geerling een lezing in cultureel cen-
trum Vredeburg in Limmen.

Rutger Geerling fotografeert al meer 

dan 20 jaar dance festivals; van de 
gabberscene in de jaren ’90, de op -
komst van DJ’s als Tiësto, Armin van 
Buuren, Hardwell en Martin Garrix en 
de dance festivals als Dance Valley, 
Sensation, Tomorrowland en Ultra.

Het verhaal van een skateboarder die ging fotograferen en uitgroeide tot een 
top festivalfotograaf die de hele wereld over vliegt...

Top Dance Festival fotograaf Rutger 
Geerling geeft lezing in Limmen

In combinatie met deze lezing is er een expositie van foto’s van festivals en concerten die 
gemaakt zijn door 3Dfotograaf René Kraakman. Deze zijn zaterdagmiddag 24 novem-
ber in Vredeburg te zien en natuurlijk ook tijdens de lezing.  Er zijn enkele 3Dkijkers en 
3Dschermen die de beelden in full colour 3D weergeven. De nadruk ligt bij foto’s met 
Limmer roots. 3DFoto’s van o.a. Cold Turkey met drummer Boris Piscaer, Frenchcore DJ Dr. 
Peacock (Steve Dekker) en DJ duo Audiomedics (Ron Koot en Pieter Nijman).
En er is ook een foto van een grote groep Limmers tijdens het CRAFT festival,uiteraard wel 
te herkennen in Vredeburg :-). 
De expositie is zaterdagmiddag van 12.00 tot 18.00 uur en is gratis. Daarna is een toe-
gangskaart voor de lezing nodig. Vooraf te bestellen of bij de ingang.

This Is My Church 
Een 320 pagina dik fotoboek vol met 
Rutgers foto’s en commentaren van 
DJ’s. Voor dit boek heeft Rutger de 
Dutch Pop Media Award ontvangen, 
een journalistieke onderscheiding 
voor zijn exceptioneel goede dancefo-
tografie. 

Lezing
Het hele jaar de hele wereld over vlie-
gend, Nederland, Argentinië, Amerika, 
Zuid Korea, Zuid Afrika, India, Mexico 
en Japan. En heel soms is er nog tijd 
voor een lezing in Limmen !
Het verhaal van een skateboarder die 
ging fotograferen en uitgroeide tot 
een top festivalfotograaf die de hele 
wereld over gaat. Hoe dat is gelopen 
en de prachtige verhalen bij foto’s en 
uit zijn wereldwijde avonturen komen 
deze avond langs. 

Kaarten kosten 7,50 euro in de voor-
verkoop en 8 euro aan de deur.  
Info en kaarten: rene@festival3d.nl
24 november 2018, aanvang 20.00
Cultureel Centrum Vredeburg 
Dusseldorperweg 64 in Limmen

Organisatie:  Festival3D
www.rudgr.com

Fietsen over het dak 
van de wereldEerste verhalenbundel Cees Winter

verkrijgbaar vanaf maandag 19 november...

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

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

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

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

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

TIP:
ORIGINEEL
KADO VOOR DE 
FEESTDAGEN!
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AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

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

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

6 dagen per week geopend

Kerstzegels van Sandd: slechts € 0,50 per zegel!
Vanaf 10 november hebben wij weer Kerstzegels van Sandd. Slechts € 0,50 
per zegel op een velletje van 20 stuks voor alle kerstpost tot 50 gram.
Te gebruiken t/m 8 januari 2019. De post kunt u bij ons in de bus deponeren 
en dus NIET in de oranje bus. Uiterlijk 19 december
om 16.00 uur ingeleverd wordt voor de Kerst bezorgd.

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

Autorijles
Motorrijles
Bromfietsles

Theoriecursussen
Voor auto, motor en bromfiets

Partner van:

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Autorijles
Motorrijles
Bromfietsles

Theoriecursussen
Voor auto, motor en bromfiets

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

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 

BIOCAT’S CLASSIC
20 kilo € 9,95 3 stuks € 27,00

Weer op voorraad: WINTERWORTELEN
10 kilo € 2,50

SCIENCE SELECTIVE RABBIT
3 kilo € 14,95 2 stuks € 23,95

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

Hair By Lin - Linda van Dam
Tormentil 2 - 1906 DS Limmen

Bellen / WhatsApp  06-30875272

In juni 2017 heb ik, Linda van Dam, de 
deuren geopend van mijn eigen kapsalon 
aan de Tormentil in Limmen. Niet lang 
daarna diende zich een extra avontuur 
aan, namelijk gezinsuitbreiding! Ik heb 
dus tijdelijk een stapje terug moeten doen, 
maar inmiddels ben ik meer dan klaar voor 
een frisse (her)start met een vernieuwd 
logo en een overvloed aan nieuwe ideeën. 

Ik volg de laatste trends op het gebied van 
knippen en kleuren en werk met de
(h)eerlijke producten van KEVIN.MURPHY; 

deze zijn niet alleen proefdiervrij, maar ook 
vrij van sulfaten en parabenen. De filosofie 
van KEVIN.MURPHY om natuurlijke 
producten en milieubewuste keuzes te 
maken sprak mij ontzettend aan en de 
producten zijn ook nog eens van hoge 
kwaliteit en aangenaam in gebruik voor mij 
en m’n klanten. 

Ervaar het zelf bij mij in de kapsalon! 
Neem voor meer informatie eens een kijkje 
op m’n website www.hairbylin.nl en bel of 
app voor een afspraak.

Vernieuwingen bij Hair by Lin

23, 24 en 25 november  
30 november, 1 en 2 december 
7, 8 en 9 december
14, 15 en 16 december 

11.00 tot 17.00 
uur  

gratis entree
Dusseldorperweg 97
Limmen

6e editie

U bent van harte welkom bij 
de overdekte Winterfair 2018

6e editie
Winterfair 

Limmen
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Als je zoals Kees Glorie (65) vijftig 
jaar met veel enthousiasme, liefde en 
passie voor het vak, brood en banket 
hebt gebakken, dan zou je denken dat 
wordt “stilzitten”. Niet bij Kees Glorie, 
daarover straks iets meer. Geboren in 
Heiloo wist Kees al op jonge leeftijd 
wat hij wilde gaan worden: broodbak-
ker. Een mooi en boeiend vak, waar-
over Kees de redactie vandaag vol 
vuur vertelt. Als je naar Kees luistert 
dan zie en ruik je een bakkerij voor je: 
meel, gist, zaden en pitten, water en 
melk, eieren, amandelen, de geur van 
kruiden, mengmachines, deegrollen 
e.d., kortom alle ingrediënten die een 
bakker gebruikt heeft Kees de revue 
laten passeren.

Er is heel veel veranderd in die vijftig 
jaar benadrukt Kees diverse keren. Het 
ambachtelijke van destijds is er wel 
een beetje af, het moet efficiënter, 
sneller en dat zou ten koste kunnen 
gaan van de smaak, luchtigheid, tijd 
om te rijzen enz. Het kan ook bijna 
niet anders zegt Kees, de concurrentie 
is “moordend” en de kleine zelfstan-
dige warme bakker staat zwaar onder 
druk. De supermarkten snoepen een 
belangrijk stuk marktaandeel weg 
en veel mensen moeten echt “op de 
kleintjes” letten. Toch is er voldoende 
ruimte voor een echte warme bakker 
om zich te handhaven en “met kop en 
schouders” boven de supermarkten 
uitsteken. Als je maar mee gaat met je 
tijd, het gewijzigde eetpatroon volgt, 
luistert naar de mensen en dus op tijd 
de bakens verzet. Dat geldt niet alleen 
voor bakker zegt Kees maar geldt ook 
voor de slager, de groenteman e.d. 
Specialisatie, uiterst vers, mooie pre-
sentatie en geschoolde mensen is een 
must. Ook het ter plaatse nog afbak-
ken, met daarbij de heerlijke geur van 
vers en knapperig bood doet mensen 

iets. Want wie vindt nu de geur van 
dat heerlijke brood niet een impuls 
geven om direct te gaan kopen?

Opleiding
Kees bezocht de Technische School, 
toen nog aan de Vondelstraat, in 
Alkmaar. Dat was een vak leren en 
gelijktijdig in de praktijk werken 
en ook ’s avonds naar school. ”Alle 
te behalen papieren m.b.t. het vak 
behaald”. De eerste leerschool was 
Bakker Arie Schoon in Akersloot. Met 
plezier fietste Kees door weer en 
wind van Heiloo naar Akersloot. Na 
Akersloot was Kees nog werkzaam bij 
Bosman in Egmond aan Zee, Bakker 
Kaandorp in Heiloo, A.C. de Boer aan 
de Houttil in Alkmaar en laatstelijk, 
maar liefst 17 jaar bij Bakker Bakker in 
Limmen. Kort voordat Bakker Bakker 
overging in de handen van Kerssens 
heeft Kees afscheid genomen. Bij alle 
werkgevers leerde je steeds weer iets 
nieuws, ontdekte je nieuwe produc-
ten en besprak met de eigenaars de 
mogelijkheden tot vernieuwing. Het 
vak staat tenslotte niet stil.

Veranderingen
Vanzelfsprekend heeft Kees veel ver-
anderingen meegemaakt. Hij heeft 
net niet meer op hout gestookt, het 
was toen al gas en elektrisch in de 
ovens.  Het assortiment wijzigde 
sterk. Er kwamen half-fabricaten die 
nog een bewerking ondergingen en 
afgebakken werden. Er kwamen hulp-
stoffen omdat de machines dat vroe-
gen. Men ging “luxer” eten en doordat 
de mensen veel reizen ontdekten zij 
ver van huis ook andere broodsoorten, 
de smaak wijzigde. Maar het moest 
ook grootschaliger en sneller, er werd 
niet meer gevent langs de deur, de 
klanten kwamen nu naar de winkel. Er 
werd gespecialiseerd, er werd meer op 

gezondheid gelet, meer bio produc-
ten.Wel is Kees ervan overtuigd dat 
er niets gaat boven “handgemaakt” 
brood, dat de tijd heeft gehad om 
te rijzen en te rusten. Brood voor de 
supermarkten krijgt die tijd niet, er 
moet massaal geproduceerd worden 
en ergens gaat dat ten koste van kwa-
liteit en smaak.

Werktijden
Op mijn vraag over het bio-ritme ant-
woordt Kees: dat zit tussen de oren bij 
mensen, een kwestie van aanpassen. 
Het werkschema luidde, een week van 
02.30 tot ong. 12.00 uur en daarna een 
week van 04.30 tot ong. 13.00 uur. Dat 
ging in overleg met een collega bak-
ker. Kees had geen tot weinig moeite 
met die tijden, en als het vakantie was 
dan paste zijn bodyclock zich gewoon 
aan. Vroeger waren er voor de feestda-
gen wel eens werkdagen van zo’n 20 
uur achter elkaar! De werkzaamhe-
den waren dan in de nacht en vroege 
ochtenduren het brood bakken dat 
de dag tevoren in een zgn. remkast 
(diepvries-ontdooien), was geprepa-
reerd, verwarmen, rijzen en bakken. 
Daarnaast werd er vanzelfsprekend 
gebak gemaakt, taarten gebakken, 
koekjes gebakken en bij de feestdagen 
heel veel extra werk met b.v. specu-
laas, taai-taai, paasbrood, kerststol-
len, tulbanden e.d. Allemaal bijzon-
dere dingen die het vak afwisselend 
hielden en keer op keer een verrassing 
waren. Ook heeft Kees nog de over-
bekende “spouwers” gebakken, een 
hard broodje met een anijssmaak die 
alleen tijdens de Kermis van Limmen 
gebakken werden en slechts kort ver-
krijgbaar waren.

Met pensioen
En dan komt er een tijd van afscheid 
nemen van dit mooie vak. Niet met 

“Sinte sinte Maarten, de koeien heb-
ben..” Het is bijna 11 november en dat 
betekent veel liedjes zingen en snoep-
jes ophalen. Ook Muziekvereniging 
Excelsior wil van zich laten horen op 
deze dag.
 
Harmonie Excelsior onder leiding van 
Ruud Pletting geeft die middag om 
14.00 uur een gevarieerd concert in 
Heeren van Limmen. Ons repertoire 
bestaat niet uit Sintmaartenliedjes, 
maar we starten ons programma met 
een spectaculair openingswerk ‘Rise 
of the Firebird’. Waarna we een aantal 
gedragen werken zullen laten horen, 
zoals ‘St. Florian Choral’, ‘Banks of 
Doon’ en een gedeelte uit de ‘Westside 
Story’. Ook komt er een heuse storm 

Kees Glorie 50 jaar bakker, 
nog altijd aktief!

pijn in het hart, maar wel met wee-
moed, immers je hebt vijftig jaar lang 
gezorgd dat mensen vers brood had-
den, dat gaat gewoon door, niemand 
is onmisbaar, zo realistisch is Kees 
wel.
Zij vrouw Jannie, zij zijn inmiddels 
38 jaar gelukkig getrouwd, de kin-
deren en kleinkinderen hebben Kees 
een mooi afscheid gegeven. Hij werd 
van de bakkerij afgehaald per bak-
fiets met alle kleintjes er in! En er 
hing thuis een spandoek: “Klaar is 
Kees”, zeer toepasselijk! Kees heeft 
het een paar maanden heerlijk rus-
tig aan gedaan. Even bijkomen, maar 
is daarna als vrijwilliger aan de slag 

gegaan bij Kringloopbedrijf Keer op 
Keer in Limmen, op loopafstand van 
zijn huis. Verder doet hij graag schil-
derijen maken en klust waar nodig 
bij familie, vrienden e.d. Kees is geen 
stilzitter! Zij zijn van de Ratelaar ver-
huisd naar een zeer fraai en uiterst 
comfortabel appartement aan De 
Bloemenhof, alles gelijkvloers, waar 
het hen uitstekend bevalt.

Het was genoeg: vijftig jaar lang 
vroeg opstaan, nu heerlijk bezig zijn 
met andere dingen…..
Geniet er van!

Kees G. Kroone

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen

kerkweg 1  |  LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

Excelsior Limmen presenteert 
Sint Maarten Concert 

langs in de vorm van het stuk ‘Kyrill’, 
gelukkig zit u lekker warm binnen. U 
kunt ook nog zelf meezingen met de 
bekende melodieën van de film The 
Wizz in “Songs of the Wizz”. In dit 
werk laten diverse solisten van zich 
horen en komt er zelfs een dixieland 
orkestje voorbij. 

We hopen u allemaal te zien op 11 
november om 14.00 uur in Heeren van 
Limmen, waar u onder het genot van 
koffie, thee of een andere versnape-
ring kunt luisteren naar ons uiteen-
lopende programma. En natuurlijk 
worden alle jeugdige luisteraars die 
met hun lampion komen en samen 
een Sintmaartenliedje kunnen zingen 
beloond met wat lekkers!

studiowelgraven.nl

idee • vormgeving • opmaak
drukwerk • websites
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www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 

Melanie Lamers 
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Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 

■  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

■  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

■ Datanetwerken

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

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

4  X  P E R  J A A R  V E R Z O R G T  H U I S V A N B I N N E N  D E  W O O N P A G I N A  I N  D E  L O V  K R A N T :

Het juiste licht is dé sfeermaker in huis!
Het heeft dit jaar even geduurd voordat de herfst zijn 
intrede deed, maar nu de maand november is begonnen 
en de wintertijd weer is ingegaan, zullen we er echt aan 
moeten geloven! De gezellige wintermaanden waarin we 
fijn binnen willen zitten. 

Verlichting kan echt het verschil maken als het gaat om de 
sfeer in huis, dus is het erg belangrijk dat het goed wordt 
toegepast! Voor mij is het lichtplan dan ook een zeer 
belangrijk onderdeel van een interieurontwerp! Je kunt 
nog zo goed hebben nagedacht over het kleurgebruik en 
de indeling van de ruimte, maar zonder goed licht zal het 
nooit het gewenste effect hebben! 

Een lichtplan maak ik altijd aan de hand van de plattegrond. 
Het is erg belangrijk dat de indeling van de ruimte vaststaat 
of ten minste een vaste basis heeft. Kortom hoe ga je 
leven in de ruimte, wie gaat er wonen en welke sfeer wil je 
bereiken. De keuken, eetkamertafel en zithoek is bepaald 
zodat je kunt kiezen voor de juiste verlichting op de juiste 
plaats.

Algemene verlichting
Een lichtplan start met algemene verlichting. De algemene 
verlichting of basisverlichting is die verlichting die de 
ruimte in zijn geheel verlicht. Dat is meestal redelijk vlak 
verdeeld licht door middel van het centrale lichtpunt aan 
het plafond, of verschillende plafondspots. Het wordt als 
prettig ervaren als de algemene verlichting onopvallend 
is, met zo min mogelijk schaduw en daardoor ook rustig 
blijft. Tegenwoordig zijn er hele mooie indirecte plafond 
verlichting armaturen, die het licht verdelen via de 
weerkaatsing van het plafond. 

Functioneel licht
Na het verdelen van het algemene licht heb je op sommige 
plaatsen functioneel licht nodig zoals in de keuken of boven 
de eetkamertafel en een leeslamp bij die comfortabele 
fauteuil. Dit wordt ook wel werklicht genoemd. Het is 

prettig om werklicht te kunnen dimmen op het moment 
dat er niet gewerkt wordt op de betreffende plek. Hierdoor 
komt er al wat meer diversiteit in het lichtspel en ontstaat 
er al meer sfeer. 

Decoratieve verlichting
Bij decoratieve- of sfeerverlichting gaat het vooral om de 
armatuur dat wordt gekozen. Deze moet er vooral mooi 
uit zien en geeft over het algemeen weinig licht. Hiermee 
kun je de donkere plekken in de ruimte subtiel verlichten 
zodat er wat meer dramatiek ontstaat in de ruimte geen 
ongezellige donkere hoeken krijgt.  Zoals naast een kast 
of een hoekje met planten. 

Het maken van een lichtplan in 6 stappen: 
1)  Voor het maken van een lichtplan heb je dus een 

plattegrond nodig op schaal waarbij alle meubels zijn 
ingetekend. Geef hierop ook aan waar bijvoorbeeld 
kunst aan de muur komt of mooie accessoires die extra 
aandacht verdienen. 

2)  Daarna ga je cirkels tekenen op de plaatsen waar je 
(functioneel) licht nodig hebt. Denk hierbij aan boven 
de tafel, de keuken, leeshoek en entree. 

3)  Dan ga je kleinere cirkels aanbrengen op die plaatsen 
die leeg zijn. Zorg ervoor dat de “lichtvlekken” 
gelijkmatig verdeeld zijn.

4)  * Bij een nieuwe woning of als je gaat verbouwen kun 
je nu de exacte locatie van de benodigde lichtpunten 
aangeven op de plattegrond en de afstanden tot de 
hoeken aangeven zodat de elektricien de lichtpunten 
kan installeren.

  * Als je niet van plan bent te gaan verbouwen en je 
afhankelijk bent van de bestaande lichtpunten. Ga je 
die in kaart brengen en kijk je of de lichtvlekken die je 
getekend hebt kunnen corresponderen met de huidige 
punten.

5)  Nu kun je op zoek gaan naar armaturen die passen 
bij het soort licht dat je nodig hebt en dat aansluit bij 
de gewenste sfeer. Als de lichtpunten bijvoorbeeld 
niet overeenkomen met de gewenste locatie zijn er 
gelukkig steeds meer armaturen waarbij je creatief om 
kunt gaan met de locatie van het lichtpunt.

6)  Als laatste kun je de armaturen (laten) installeren. 

Best een hele klus dus om alles goed te bekijken en je licht 
op alle mogelijkheden te laten schijnen ;)

Heb je vragen over het maken van je eigen lichtplan 
of heb je hulp nodig? Neem dan eens contact op met 
Huisvanbinnen of loop even binnen in de winkel aan de 
Kerkweg!
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Sinds Keer op Keer in Limmen is neer-
gestreken mogen zij zich verheugen 
in een ongekend grote belangstelling. 
Het is een komen en gaan van men-
sen aan de Rijksweg 127, het nieuwe 
onderkomen van het recylebedrijf: 
het inbrengen van goederen, die men 
overigens gratis schenkt. Het krijgt 
daardoor een tweede leven. Maar 
ook komen er heel veel klanten die 
iets zoeken, kopen en meenemen. Nu 
is in het begin wellicht alles nieuw, 
maar het aantal bezoekers overtreft 
alle verwachtingen van bestuur en 
medewerkers van de stichting. Ook 
hebben zich verschillende nieuwe vrij-
willigers gemeld die direct aan de slag 
zijn gegaan, een en al enthousiasme. 
De omzetten zijn op sommige dagen 
verdubbeld in verhouding tot de vori-
ge locatie in Heiloo. Laten we hopen 
dat die grote belangstelling van zowel 
inbreng als verkoop blijft. Immers, en 
daar is een stuk overeenkomst tussen 
Keer op Keer en de kerk: samenwer-
ken, met het oog op het individu die 
over een wat kleinere beurs beschikt 
en toch een kwaliteitsproduct koopt 
wat in uitstekende staat verkeert. Ook 
de kerk bekommert zich heel veel over 
mensen met een probleem, verdriet 
en behoefte aan ontmoeting.

Schenking
Dat Keer op Keer zeer regelmatig in 
het nieuws is met een cheque aan 
een stichting, vereniging e.d. is alom 
bekend. Maar dit keer viel de eer 
te beurt aan de zwaar beschadigde 
katholieke kerk van Limmen, getrof-
fen door een grote brand op 3 mei jl. 
De kerk was uitstekend verzekerd, 
echter er zijn altijd nog wensen voor 
wijzigingen in het straks nieuwe 
interieur. Het was penningmeester 

George Tervoort van Keer op Keer, 
die op 6 oktober jl., aan een zeer ver-
gulde Pastor Johan Olling een cheque 
mocht overhandigen van maar liefst 
€ 1.500,00. Een prachtig bedrag waar-
voor de Pastor, maar ook de gehele 
parochie uiteraard zeer dankbaar is. 
Het zal zeker heel goed besteed gaan 
worden, o.a. aan het nieuwe orgel. Van 
dit heugelijk feit is een foto gemaakt 
die u bij dit artikel aantreft.

De voortgang van de kerk.
Zoals wij al eerder in deze krant 
berichtten gaat de renovatie en het 
herstel van de Corneliuskerk heel 
voortvarend. Het nieuwe dak, geheel 
opgetrokken uit Canadees Oregon 
Pine hout, zowel de enorme spanten 
als het dakhout zijn van deze prach-
tige en oersterke houtsoort, verge-
lijkbaar met grenenhout. De planken 
zijn voorzien van een bijzondere brede 
messing en groef omdat het dakhout 
door weersinvloeden en tempera-
tuurschommelingen altijd zal blijven 
werken. Het gebruikte hout heeft 
minimaal vijf jaar rust gehad alvo-
rens het verwerkt werd. Zodra het 
dak geheel dicht is zullen de leidek-
kers aan de slag gaan en wordt het 
bedekt met zgn. Welsh Slate leisteen 
afkomstig uit Wales in het Verenigd 
Koninkrijk. Een van, zo niet de beste, 
leisteen soorten ter wereld en maar 
liefst 500 miljoen jaar oud….Met 
groot vakmanschap zal de dakdekker 
dit gaan aanbrengen opdat een water-
dichte afdichting ontstaat die jaren-
lang ongestoord kan blijven liggen en 
het gebouw optimaal beschermd. In 
het dak zullen de fraaie, karakteris-
tieke dakkapellen terugkeren. Zodra 
dit alles klaar is gaan de bouwvak-
kers naar de binnenzijde van de kerk 

waar een geheel nieuw gewelf van 
gips opgebouwd zal worden. Gelet op 
het zeer omvangrijke werk van laag 
voor laag aanbrengen en gecontro-
leerd drogen van het stucwerk, zal dit 
maar liefst 24 weken in beslag nemen. 
Daarna komt het interieur wat op de 
begane grond komt aan de beurt, 
daarover in een volgende editie meer.

Klim naar de Hemel
In navolging van het Alkmaars suc-
ces bij de Grote Sint Laurenskerk 
kon men op zaterdag 27 oktober ook 
klimmen in Limmen Maar liefst 450 
mensen zijn veilig in groepen naar 
boven en beneden geleid met onder-
weg uitgebreide voorlichting door 
zeer enthousiaste bouwvakkers die 
alles tot in detail uitlegden. Het uit-
zicht van boven, waar je waarschijnlijk 
nooit meer zult komen, was spec-
taculair, er zijn dan ook duizenden 
foto’s gemaakt. Onderweg waren nog 
restanten van de brand te zien, tus-
sen de muren verkoolde resten van 
hout meer dan 100 jaar geleden aan-
gebracht, heel bijzonder om te zien. 
Zodra beneden was er de mogelijk-
heid om een nieuwe lei te adopteren 
voor € 10,00 en daarop mocht je dan 
zelf een tekst aanbrengen. Honderden 
leien zijn gesponsord.

Er was een dame die glas in lood 
maakt en tekst en uitleg gaf en de lei-
dekker die over een bijzonder vakman-
schap beschikt en boeiend kon vertel-
len en demonstreren over zijn beroep. 
Wat een vakmanschap! Ter informatie: 
u kunt nog steeds een lei sponsoren 
voor slechts € 10,00, neem even con-
tact op met de pastorie of kom langs 
op vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur 
en de koffie of thee staat altijd klaar. 

Wat hebben Keer op Keer 
en de kerk gemeen?

Kerkelijke bijeenkomsten
Die gaan gewoon door op zater-
dag in de Protestantse Kerk aan de 
Zuidkerkenlaan en op zondag in 
“Heeren van Limmen”. Er is steeds 
grote belangstelling voor de kerkvie-
ringen. Kerstmis 2018 zal anders zijn 
dan normaal. Er zullen gratis kaar-
ten beschikbaar zijn voor de diverse 
Kerstavondvieringen.

Hoe komt u daar aan? Kijk in het 
huis-aan-huis blad “Rond De Limmer 
Toren”. Het meest recente nummer 
heeft een blauwe omslag en kijk op 
de website van de kerk, daar staan 
alle details, maar vind u ook foto’s en 
films omtrent de brand en nog veel 
belangrijker: het herstel.

Alles ligt vast op foto’s en video. Op 
de website staat ook de info inzake 
het sponsoren van leien.
Het leven in Limmen gaat gewoon 
verder. Iedereen is betrokken bij zowel 
Keer op Keer als de kerk en bij beiden 
bent u altijd van harte welkom. Zij 
staan open voor iedereen. Nogmaals 
een hartelijk dank aan Keer op Keer 
voor de genereuze gift!

Het ligt in de lijn der verwachting dat 
wij Kerstmis 2019 weer in een geheel 
herstelde en gerenoveerde kerk kun-
nen vieren. Echter: de toren staat al 
sinds 1902 als een baken voor iedereen 
in Limmen en wijde omgeving.

Kees G. Kroone

Anastasia organiseert 
weer een inspirerende
Limmense Winterfair
De wintertijd en de gezellige Decem-
ber feestmaand komen er weer 
aan.  Tijd voor weer een inspirerende 
Winterfair bij Anastasia.

De over dekte achtertuin en uiteraard 
de winkel zijn weer omgetoverd in een 
gezellige en sprookjesachtige winter-
sfeer. Laat u verrassen en geniet van 
de vele woondecoraties, de vaak hand-
gemaakte… winterse deurkransen… 
sieraden… tafeldeco raties en nog vele 
schattige cadeau tjes. In deze knusse 
omgeving kunt u inspiratie opdoen 
om uw huis tijdens de koude en don-
kere winter maanden, van binnen en 
van buiten om te toveren in een gezel-

lige, warme en romantische sfeer. 
Wees lief voor je zelf of verwen een 
ander met romantische cadeautjes 
met een persoonlijke touch. 

Tijdens het genieten van alle mooie 
landelijke woon accessoires zorgen 
wij voor een heerlijk kopje koffie of 
thee met wat lekkers en voor de lief-
hebbers een lekker geurende warme 
gluhwein.  

Voel je welkom, vanaf het weekend 
van 23 november zijn we 4 weekenden 
achter elkaar open op vrijdag, zater-
dag en zondag van 11.00 tot 17.00 op 
de dusseldorperweg 97 in Limmen.
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VAKKENNIS ADVIES SERVICE

 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
M A K E L A A R S

Y
vo

nn
e

 v
a

n 
D

ijk

M
a

rio
n 

 v
a

n 
St

ra
le

n

Erik Nieman Gerard Tool

✓ Huis aan- of verkopen
✓ Bedrijfsonroerendgoed
✓ Taxaties en waardebepalingen

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

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

M a LLp
mek miStaz I ekw ru e n

klassieke, jazz-en popmuziek
beginners, gevorderden,

mmi

klassieke, jazz-en popmuziekklassieke, jazz-en popmuziek

De muziekschool voor alle leeftijden,  

Erik, Yvonne, Mark, Rogier en Marion Team Rietveld Limmen; dé makelaar van Limmen

ONTWERP INMETEN MONTAGE

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW

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

■  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

■  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

■ Datanetwerken

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

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

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

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ  Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

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

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl
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Ongetwijfeld kent u inmiddels de 
naam CALorie, Energie voor Castri-
cum, maar ook buiten de gemeente 
grenzen werkt CALorie graag samen 
als het om energie, besparing, ver-
betering, innovatie e.d. gaat. Zij tim-
meren met grote regelmaat aan de 
weg! Zo komt CALorie ook naar u toe 
en wel op woensdag 7 november, om 
de vijfde Lokale Actie Zonnepanelen 
toe te lichten. Net te laat voor u voor 
het verschijnen van deze editie, maar 
wie de borden in het dorp heeft zien 
staan en publikaties in andere media 
heeft gezien, zal zeker bij interesse 
een bezoek gebracht hebben aan de 
bijeenkomst in “De Oude School”. U 
bent niet geweest? Dan niet getreurd, 
met alle plezier krijgt u antwoord op 
al uw vragen als u contact opneemt 
met CALorie, de heer Manuel den 
Hollander: 06 81 64 44 05 of mail naar: 
manuel@calorieenergie.nl. Op de 
web site staat alle informatie en kunt 
u zonne panelen vrijblijvend aanvra-
gen: www.calorieenergie.nl.

Onze redactie is onlangs is gesprek 
geweest met de heren Jan Nell, vrijwil-
liger en Manuel den Hollander, coördi-
nator van CALorie. Jan Nell vertelt heel 
enthousiast over zijn zonnepanelen 
en de opbrengst/terugverdientijd en 

-model. Jan is heel blij met de behaal-
de resultaten en de opbrengsten. Ook 
bespraken wij het schoonhouden van 
de panelen. Dat is amper nodig aldus 
Jan en ook Manuel beaamt dit, de 
nieuwste panelen zijn zo glad dat zij 
amper vuil opnemen. Alleen bij echte 
mosvorming of andere blijvende aan-
slag is het zaak dit even weg te halen. 
De technologie staat niet stil, de pane-
len worden steeds beter en de kosten 
dalen. Een reden temeer om snel alle 
informatie te gaan opvragen, wat zijn 
de kosten, is mijn dak geschikt, wat is 
de levensduur, wat is een omvormer 
en hoe werkt dat? Zijn er subsidiemo-
gelijkheden en wat zegt de belasting-
dienst hier allemaal over?

Aktie voor de gemeente Castricum
Op 31 oktober jl. is er een nieuwe actie 
van start gegaan om gezamenlijk zon-
nepanelen in te kopen, dat betekent 
meer voordeel voor de kopers/gebrui-
kers. De plaatselijke installateurs bin-
nen de gemeente, ook in Limmen, 
plaatsen de panelen op uiterst vak-
kundige wijze op uw dak en zorgen 
dat alles tot in de puntjes wordt aan-
gesloten. Het grote besparen op ener-
gie kan van start gaan! Daar komt 
nog bij dat het Administratiekantoor 
Toepoel & Partners in Castricum gratis 

voor u de teruggave van 21% BTW ver-
zorgt: dus dubbel voordeel!!

Meer dan zonnepanelen!
CALorie houdt zich bezig met transitie 
van gas naar andere energiebronnen, 
zonnepanelen, maar ook besparingen 
op energie, hoe en wat levert het op? 
Zon – wind - geothermie, water, u zegt 
het maar, CALorie heeft expertise in 
huis of haalt het elders, geen vraag 
blijft onbeantwoord!

“Grote” daken gezocht!
Ja, zonnepanelen zoeken een dak, hoe 
werkt dat dan? Als CALorie ergens een 
dak of daken vindt met een oppervlak-
te van 450m2 plus, dus of meer, dan 
wil zij graag in gesprek met de eige-
naar van het gebouw. CALorie plaatst 
de panelen, en de stroomopwekking 
komt ten goede aan investerende 
bewoners in aangrenzende percelen 
die binnen een bepaalde zgn. PCR = 
Postcode regeling, liggen. Om alle 
details te weten moet u zeker even 
de website van CALorie bezoeken: 
https://www.calorieenergie.nl/ Dit 
kan zeer interessant zijn voor ieder-
een! Maar het begint bij de beschik-
king over een groot dak. CALorie bena-
drukt dat hier geen groot geld aan valt 
te verdienen, de dakeigenaar moet het 

Net als vorig jaar heeft Conquista ook dit jaar Roefeldag georganiseerd in 
samenwerking met basisscholen De Kerkuil en het Kleurenorkest. Dit jaar 
deden er weer veel bedrijven en organisaties mee en was het weer een gezel-
lig drukke dag.
De kinderen gingen de gehele dag door in groepjes van 4 tot 6 langs bij drie 
verschillende bedrijven. Er was weer veel te beleven. Ook dit jaar deden onder 
andere de politie, slagerij Snel, Dirk van der steen en Heeren van Limmen 
weer mee. Maar er waren ook een aantal nieuwe bedrijven, zoals De Westert, 
IJssalon Onder Nul en Drogisterij Aker.

De Albert Heijn heeft veel nieuwe kassières langs gekregen en Rietveld heeft 
zijn toekomstige makelaars alvast ontmoet. Bij Cameren kregen de kinderen 
een rondleiding en bij Oersterk hebben ze een pakje kauwgom mogen bedruk-
ken. Ook bij Arie van der Velden zijn de kinderen zelf aan de slag gegaan en 
bij Jacob Hooy hebben ze verschillende kruiden geroken. Net als vorig jaar 
konden de kinderen bij Huis van binnen een moodboard maken voor hun eigen 
kamer en mochten ze bij Full of Life sporten. Bij Sandra in Stijl mochten ze 
hun haar laten kleuren en vlechten en bij ACC leerde ze allemaal verschillende 
caravans en campers kennen.

Ook werden ze weer verwend, want bij IJssalon Onder Nul konden ze hun 
eigen bubblewafel maken, bij Heeren van Limmen konden ze een brownie eten 
en bij Slagerij snel kregen ze een lekker plakje worst. De kinderen hebben 
veel nieuwe dingen geleerd, zo kunnen ze je alles vertellen over hoe iemand 
gearresteerd wordt en heeft Drogisterij Aker ze verteld hoe je de verschillende 
geurtjes kan herkennen aan hun verpakking. Bij de Westert mochten ze de 
lammetjes voeren en bij Dirk van der Steen konden ze achter de schermen 
kijken naar hoe een autobedrijf nou eigenlijk werkt.

Na afloop was iedereen erg enthousiast en konden de kinderen met nieuwe 
ervaringen terug naar school. Hier hebben ze nog een stukjes geschreven over 
alle bedrijven, zodat ook zij hun ervaringen konden delen.
Alle kinderen en instanties hebben duidelijk genoten van de Roefeldag. We wil-
len daarom ook iedereen hartelijk bedanken voor hun hulp en ook volgend jaar 
zullen we er nogmaals een groot succes van maken.

Hieronder vertellen de kinderen wat zij op 
deze dag hebben meegemaakt;

Peter Brouwer en Manuel bij Toonbeeld Centrale

CALorie komt naar u toe, 
en… zoekt ‘grote’ daken

vooral leuk en belangrijk vinden om 
op deze manier te verduurzamen. 

Elektrische deelauto, vanaf nu 
beschikbaar in Castricum!
Op 3 november heeft CALorie drie 
elek trische deelauto’s tot haar be- 
schikking. Het weekblad De Castri-
cum  mer van 24 oktober jl. heeft 
hier over uitgebreid bericht op de 
voor pagina. Er zijn twee Nissan Leaf 
auto’s en een Peugeot Partner (bestel)
auto beschikbaar om met anderen te 
delen/gebruiken. Wilt u uitgebreid 
geïn formeerd worden of wellicht gaan 
deelnemen, zoek dan snel kontakt 
met Manuel den Hollander.

Vereniging van Eigenaren, ook een 
prima doelgroep
Kort geleden heeft in “Vredeburg” een 
bijeenkomst plaatsgevonden voor 

VvE’s, met als onderwerp energiebe-
sparing, zonnepanelen e.d. Ruim vijf-
tig leden van VvE’s bezochten de bij-
eenkomsten en velen gingen enthou-
siast huiswaarts. Mogelijkheden te 
over om op daken van appartemen-
tengebouwen gezamenlijk zonne-
panelen te plaatsen, een investering 
voor de toekomst, een waardever-
meerdering voor het gebouw en de 
leden/eigenaren.

CALorie kent naast Jan Nell nog ruim 
30 vrijwilligers binnen onze gemeente 
die u met raad en daad terzijde kun-
nen staan en zelf ervaring hebben 
met energie/zonnepanelen e.d. Het 
gaat om energie en de besparing 
daarvan. Interesse? Neem vrijblijvend 
en gratis contact op met CALorie.

Kees G. Kroone

Succesvolle Roefeldag 2018 in Limmen

Dirk van der Steen
Ik mocht in auto’s zitten en dat vond ik 
heel erg leuk. Het was een hele oude 
auto en de deur ging daarvan omhoog 

open. Ze hadden ook een hele lieve 
hond. Ze lieten zien hoe de wasstraat 
werkt en hoe de auto’s worden gerepa-
reerd. We mochten ook in een busje zit-
ten en dat was ook leuk. Toen de rond-
leiding klaar was kregen we een doos 
Autodrop, een portemonneetje en een 
kladblok. De mevrouw die de rondlei-
ding gaf was heel leuk en aardig.

Goos - Het Kleurenorkest

Rietveld
We hebben op een website waar huizen 
te koop staan gekeken naar een heel 

duur en mega groot huis. De makelaar 
ging uitleggen hoe je foto’s van een 
huis moet maken als je dat wilt verko-
pen. Hij vertelde over een hele lange 
selfiestick en dat ze foto’s maken van 
de zijkant, voorkant en achterkant. Die 
plakken ze dan aan elkaar en dan heb 
je een foto van een heel rondje in het 
huis. De makelaar was heel lief en aar-
dig. Ik vond het een mega leuk bezoek. 
Meestal zijn ze super druk en nu hadden 
ze tijd voor ons. Aan het eind kregen we 
een meetlint met een waterpas erin.

Noa - Het Kleurenorkest

Arie van de Velden
We kwamen binnen en Sam stelde 
zich aan ons voor. Hij legde ons op de 
computer uit hoe ze hun werk doen en 
hoe zij dingen maken. Daarna gingen 
we naar de fabriek. We gingen kijken 
bij de puntlasser. Daarna gingen we bij 
iemand kijken die een grote machine 
bediende. Die machine kon lasersnijden 
en gaatjes maken. Daarna maakte de 
machine plaatjes voor ons. We moch-
ten namelijk zelf iets maken. Een andere 
machine boog het plaatje voor ons om, 
precies 90 graden. Daarna moesten we 
zelf ook nog wat buigen. Op een speci-
ale manier maakten we de 2 onderdelen 
aan elkaar vast, volgens mij met een 
nagelpoptang met luchtdruk. We heb-
ben een waxinelichthouder gemaakt. Ik 
vond het bezoek heel leuk en interes-
sant. We kregen allemaal een pakje ice 
tea en een zakje chips aan het eind.

Cas - Het Kleurenorkest

Politie
Mijn eerste bezoek was aan de politie. 
De agent kwam met de politieauto aan-
rijden bij VV Limmen. Hij liet ons de 
handboeien zien. We mochten elkaar in 
de handboeien slaan. We mochten ook 
een blaastest doen. Het was bij iedereen 

goed. Hij had achterin de auto een ijze-
ren kast waar allemaal spullen in zaten. 
Die kunnen ze gebruiken als er bijvoor-
beeld een moord is gepleegd. Ze heb-
ben nu een wapenstok die langer wordt 
als je hem uitslaat. Hij vertelde ook hoe 
het werkt als ze hun wapen gebruiken 
en dat ze 30 kogels hebben. Hij vertelde 
ook over de politiehonden, dan moet je 
een speciale bus op het bureau opha-
len. Ik vond het een hartstikke leuk en 
leerzaam bezoek.

Sanne - Het Kleurenorkest

tulpenbollen die we in de potgrond 
moesten drukken. Daarna moesten we 
het potje vullen met meer potgrond. We 
kregen ook een fotootje van de tulpen 
mee. We mochten het potje met de bol-
letjes mee naar huis nemen. Ik vond het 
een leuk bezoekje. Ik heb geleerd hoe ik 
tulpenbollen moet planten.

Madelief - Het Kleurenorkest

Huis van binnen
Toen we binnenkwamen was er een 
mevrouw op de laptop aan het werk. 
We mochten aan een tafel gaan zitten en 
ze vroeg of we wat wilden drinken. We 
mochten kiezen uit limonade en water. 
We kregen ook een plakje cake. Toen 
gaf ze uitleg over het werk wat ze doet. 
Ze vertelde wat we gingen doen. We 
gingen op een groot wit A3 karton een 
collage maken van een ontwerp voor 
een kamer. Je kon zelf bedenken welke 
kamer je wilde ontwerpen. We mochten 
met een schaar allerlei dingen uitknip-
pen uit tijdschriften van VT Wonen en 
ook uit andere tijdschriften. Het zag er 
binnen in de winkel heel mooi uit. Toen 
de collage af was kregen we allemaal 
een tasje met onze eigen collage erin, 
een boekje en een kleurenwaaier.  Ik 
vond het zelf heel erg leuk. En ik vond 
dat we verwend werden.

Nynke - Het Kleurenorkest

Nuyens
We kwamen binnen en wachten even op 
de meneer die ons ging rondleiden. We 
deden een quiz van bloembollen. We 
moesten raden welke bloemen er uit de 
bollen kwamen. Daarna kregen we een 
bakje waar we een beetje potgrond in 
moesten doen. We kregen dan 5 rode 

Jacob Hooy
Dit was mijn leukste bezoek. We kwa-
men daar aan er we zagen onze juffen 
al. We liepen naar boven over een trap. 
We gingen naar een museum waar alle-
maal spullen van vroeger lagen. We 
hebben geprobeerd in een oud recep-
tenboek te lezen. In Amsterdam is er 
een winkeltje wat er precies zo uitziet 
als het winkeltje in het museum. 
We liepen door het kantoor en die men-
sen die daar werkten waren heel lief. 
We gingen naar een opslag van krui-
den. Daar begonnen met het ruiken van 
lekkere kruiden en daarna wilden  we 
ook de allersmerigste kruiden ruiken. 
De meest vieze was duivelsdrek. Daar 
renden we van weg. We gingen naar 
het olielaboratorium. Hier maken ze ook 
teatree olie. Ze waren potjes aan het 
vullen met eucalyptusolie. Er lagen heel 
veel flesjes klaar. Ze gingen in een rond-
je en kwamen dan weer terug. Eén voor 
1 gingen ze de machine in en werden 
gevuld met olie. Daarna werd de dop 
er met de machine op gedraaid. Toen 
gingen ze langs een plek waar het etiket 
erop kwam. Daarna werden ze met de 
hand ingepakt en in een machine, een 
soort oven, werd het plastic er omheen 
gesmolten. We kregen een pakket met 
handzeep, een gezichtsmasker en zoet-
houtstokjes. Zouthoutstokjes wilde ik 
heel graag hebben.

Feline - Het Kleurenorkest
Zie verder volgende pagina
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www.dirksonl immen.nl

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

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

5 AVONDEN IN DE WEEK OPEN

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

WASSEN

KNIPPEN

DROGEN

€20,-

Ondernemers
Limmer

Vereniging

Uitnodiging

Bourgondische Avond
Donderdag 15 november

Traditiegetrouw organiseert de LOV in de maand november de 
Bourgondische Avond in Vredeburg te Limmen.

Elk LOVlid is van harte welkom om met partner te komen naar 
deze culinaire topavond. De inloop is vanaf 18.15 uur.

Bent u nog geen lid van de LOV? Geef u snel op en diner met ons mee!

Voor opgave, dieetwensen of andere vragen kunt u contact opnemen 
met onze secretaris via secretaris@ondernemendlimmen.nl

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

Maarten Min

Het Palet 8
1906 CJ  Limmen

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

m.min@quicknet.nl
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ACC
We kwamen binnen en werden meteen 
opgevangen door de eigenaar van de 
winkel. Ik vond hem heel aardig. Hij ver-
telde ons waarom de winkel ACC heet. 
Dat komt van auto, caravan en camper. 
We mochten in de campers en caravans 
gaan kijken. Hij liet alles ziet wat er in 
een camper en caravan zat en vertelde 
ons de verschillen. Ze zijn ongeveer 
even groot. Toen vertelde hij ons over 
de kleinste camper. Die staat buiten op 
een paal. We gingen naar een auto in 
de garage. We mochten onder de auto 
kijken en konden zien hoe de banden 
draaiden. We keken bij een caravan of 
de remmen het deden. We deden een 
soort van keuring en schreven op wat 
er wel en niet goed werkte. Aan het eind 
kregen we wat drinken en een choco-
laatje. We kregen ook een sleutelhanger 
waar een muntje in zat. Hij liet ook ons 
nog en gave opgeknapte kever zien. Ik 
vond het een leuk bezoek. Ik heb veel 
geleerd want er werd veel uitgelegd.

Tijn - Het Kleurenorkest

baar. We mochten ook nog even in het 
koelvak waar het -20 graden was. Ik 
vond het niet heel koud. Daarna vond ik 
het buiten wel heel warm. We mochten 
ook een appel schillen. John spieste 
een appel tegen 3 messen aan. Als je 
aan de slinger draaide ging de appel 
naar voren. Hij komt dan bij een mesje 
terecht en dan komt er een hele lange 
schil vanaf. Ik vond dat echt heel leuk. 
We mochten de appels ook opeten. We 
mochten ook uien proeven. Dat was 
best een pittige smaak. Ik had dat nog 
nooit gegeten. Hij heeft ons nog een 
paar dingen over het beroep laten zien. 
We hebben gezien hoe de gehaktmo-
len werkte. Ik vond het leuk om te zien 
dat een stuk vlees er dan zo uit komt. 
We hebben ook gezien hoe het gehakt 
in een mengmachine met kruiden ver-
mengd wordt. Ik vond het een leuk 
bezoek.

Tom - Het Kleurenorkest

was en klonk het een beetje saai. Maar 
dit vond ik echt het leukste bedrijf om 
te kijken.

Quinty - Het Kleurenorkest

Albert Heijn
Toen we binnen kwamen mochten we 
kijken bij de bakkerij. Hier mochten we 
een koekje uitzoeken en op de bakplaat 
neerleggen. Ons eigen koekje werd spe-
ciaal voor ons gebakken! Tijdens het 
bakken gingen we naar de kassa. Daar 
mochten we achter de kassa zitten en 
we mochten met elkaar de kassa probe-
ren. We mochten de producten scannen 
en dit wisselde steeds om zodat ieder-
een dat even mocht doen. Ondertussen 
was ons koekje klaar met bakken en 
mochten we ons koekje ophalen. We 
hebben gevulde koeken gebakken. Dit 
was erg lekker en warm! Het bezoek 
was erg leuk. Vooral om even achter de 
kassa te mogen zitten. Dat wilde ik altijd 
al een keertje doen! 

Lotte - Het Kleurenorkest

De Westert 
We zijn bij de Westert geweest. Dit is 
een boerderij. We hebben hier bij de 
konijnen gekeken, bij de koeien en de 
geiten. Ook mochten we op de trekker 
zitten. We kregen een kleine rondleiding 

over de boerderij. Ik vond dit erg leuk 
omdat ik bij de dieren mocht kijken.

Jonah - Het Kleurenorkest

IJssalon Onder Nul
We hebben deze dag meerdere bedrij-
ven bekeken en hoe ze daar werkten. 
Het leukste was IJssalon Onder Nul. We 
hebben geleerd hoe je ijs moet maken, 
wafels maken en we weten nu ook hoe 
je ijs moet scheppen, we weten hoeveel 
bakken ijs hij achter heeft staan en hoe 
koud de vriezer is, de vriezer is onge-
veer -40 heel koud dus brrrrrrrrrr. Maar 
we hebben wel heel veel geleerd. Joey 
is in de zomer ijsboer bij Onder Nul. En 
hij maak daar ook wafels. In de winter 
is hij metselaar, dan metselt hij huizen. 
Er werken ook anderen mensen bij de 
onder nul. We hebben wafels gemaakt 

Full of life
Ik kwam binnen en eerst was er een 
mevrouw die ons naar een kamer bracht 
waar we onze spullen mochten neerleg-
gen. Een meneer bracht ons naar de 
cardio apparaten zoals een fiets en een 
loopband. We moesten daar 5 minuten 
op trainen. Daarna bracht de trainer ons 
naar het midden van de sportschool. 
We deden daar een estafettetraining. 
We moesten boksen, touw slingeren, 
springen over poortjes, met een zware 
bal tegen een trampoline gooien en 
we moesten ook optrekken en op een 
blok springen. Het zwaarst vond ik het 
touw slingeren. Het makkelijkst was het 
onderdeel met de zware bal die ik in de 
trampoline moest gooien. De trainer 
was aardig en legde alles goed uit. Als 
laatste moesten we ook roeien. Ik vond 
het bezoek heel leuk. Het sporten was 
leuk om te doen.

Dante - Het Kleurenorkest

De Cameren
Toen we binnenkwamen gingen we 
eerst met z’n allen aan tafel zitten. Ze 
vertelde wat voor werk ze er allemaal 
doen. We mochten bedenken wat voor 
werknemers er allemaal zijn. Ik dacht 
meteen aan de keuken. Ze liet ons 
daarna een woonkamer zien. De meeste 
mensen lagen te slapen of rusten want 
we kwamen tussen de middag. Ze doen 
vaak spelletjes en andere activiteiten 
met de mensen. Zo voelen ze zich niet 
zo alleen. We hebben ook het kerkje 
gezien. Ze hebben ook een speciale 
badkamer. Ze hebben dan een soort van 
kinderschommel. Hier kun je op gaan 
zitten en dan kun je in bad gelegd wor-
den. Voor mensen die niet zo goed 
meer kunnen lopen of bewegen is dat 
fijn. Ze hebben ook een mannenkamer 
met een pooltafel en biljart. Ik vond het 
een indrukwekkend bezoek en gaaf om 
te zien hoe alles eruit ziet. De mevrouw 
die ons rondleidde vertelde leuk. 

Juanna - Het Kleurenorkest

Keurslagerij Snel
Toen we aankwamen wisten we nog 
niet of we naar de winkel of achterom 
moesten. We begonnen achter waar 
we slager John ontmoetten. In de win-
kel waren ze vlees aan het kruiden en 
besmeerden ze de grillworst met krui-
den. De kruiden waren toen nog vloei-

Drogisterij Aker
Ard Aker leidde ons rond. Hij leerde ons 
veel over medicijnen. Dat vond ik best 
interessant. Hij vertelde welke vitami-
nes goed voor je zijn in welk seizoen, 
bijvoorbeeld vitamine D in de winter. 
We kregen een blad met kleuren en 
kruiden en dan gingen we naar de afde-
ling met deodorants. Daar mochten we 
ruiken en konden we op het blad invul-
len wat het was. Toen mochten we nog 
meer vragen. Hij liet ons een pop zien 
die zijn tong uitstak. Hij vertelde dat het 
een symbool is voor een drogist. Elk 
land heeft er eentje en ze kunnen er wel 
wat anders uitzien. We mochten raden 
hoeveel artikelen er in de winkel zijn. 
Dat zijn er heel veel! 
Bij de balie stonden dozen met geurtjes. 
We mochten 2 proefmonstertjes uitkie-
zen en meenemen. Ik vond het bezoek 
heel leuk en ik heb veel geleerd. 

Jarno - Het Kleurenorkest

In Stijl
Bij de kapper hebben we uitleg gekre-
gen over ons bezoek. We kregen alle-
maal een invlecht in ons haar met een 
kleurtje. Zelfs met kort haar kreeg je een 
vlecht. Op het einde kregen we een zakje 
mee met spullen. Shampoo, een lolly en 
een kaartje van de kapper. Ik vond dit 
bezoek heel leuk omdat we allemaal een 
vlecht kregen en een kleurtje. Ik had de 
kleur knalroze gekozen. Dit stond stoer!

Wies - Het Kleurenorkest

Oersterk
Bij Oersterk kregen we eerst een uit-
leg wat voor bedrijf het is. Het is een 
reclamebedrijf waar posters, flyers en 
ander materiaal ontworpen wordt. Op 
de toonbank stonden zelfs chocolaatjes 
met hun logo erop. Dat had ik nog nooit 
gezien! We mochten zelf op de compu-
ter een ontwerp maken voor ons eigen 
pakje kauwgom. Er was al een basismo-
del en daar mochten wij ons eigen draai 
aangeven. We konden onze eigen kleur 
kiezen en de tekst om ons pakje kauw-
gom. Er stond dan: (naam) is Oersterk! 
Toen ons ontwerp klaar was mochten 
we naar de printer. Ons pakje kauwgom 
werd geprint. Om het pakje makkelij-
ker te kunnen vouwen ging het door 
een machine die de vouwlijnen met 
een mesje langs ging. Daarna moch-
ten we ons eigen pakje uitknippen en 
toen werd ons pakje in elkaar geplakt. 
Ik vond het erg leuk om hier te kijken. 
Toen ik hoorde dat ik hier heen ging 
wist ik niet zo goed wat voor bedrijf dit 

in een wafel machine. En toen moest 
hij door het midden gesneden worden. 
Toen mochten we er slagroom op doen 
en een bolletje ijs toen kregen we een 
chocolade-vlinder en een snoep-var-
ken. Toen mochten we hem versieren 
met oreo stukjes, spikkels, hazelnoot-
jes en chocolade stukjes. Wij vonden 
het een heel erg leuk dat we naar onder 
nul mochten. Vooral omdat we veel zelf 
mochten doen zoals: de wafel maken, 
het ijs, de slagroom en de spikkels 
erop doen. We vonden het wel heel erg 
jammer om weer weg te gaan want we 
hadden het heel erg leuk gehad!

Mads, Britt, Ines, Kim en Jet - De 
Kerkuil

Heeren van Limmen
We kwamen aan bij aan bij de Heeren 
van Limmen en toen gingen we bui-
ten zitten en vertelde Marieke over 
de Heeren van Limmen. We mochten 
elkaar serveren en dat was heel leuk. 
Later mochten we in de keuken kijken 
en liet ze ons alles zien. Toen we elkaar 
serveerden mochten we drinken en een 
brownie. Het was heel leuk en ze ver-
telde heel veel.

Gaia, Jade, Meike, Fadoua, Jade, 
Tim - De Kerkuil

Jaarlijks Ceciliafeest in 
Corneliusparochie
Elk jaar worden rond 22 november (het 
feest van Cecilia) de jubilaressen van 
de koren van de Corneliusparochie 
gehuldigd. Ook dit jaar gaat dit weer 
gebeuren op zondag 25 november tij-
dens de 10.00 uur viering in ‘Heeren 
van Limmen’. Tinie Hanck, Truus Koot, 
Tiny de Goede zijn 50 jaar koorlid en 
Tiny Hes en Corrie de Wit zijn 40 jaar 
verbonden aan het koor. Ja als het 
gaat om muziek en zang dan komen 
we bij Cecilia terecht. Deze vrouw is 

Cecilia: patroonheilige van de 
kerkmuziek en koren

een tijdgenoot van Cornelius en leefde 
in Rome. In die tijd werden de christe-
nen vervolgd. Waarom en hoe Cecilia 
nou de patrones van de kerkmuziek 
en koren is geworden is een raadsel.  

Door de klanken van de muziek 
geraakt worden
Je moet weten dat David, i.v.m. zijn 
psalmen, de patroonheilige voor de 
zang was in de joodse traditie. In de 
katholieke kerk heeft Cecilia daarna 
David verdrongen. In het leven van 
Cecilia is weinig terug te vinden dat 

haar aan muziek verbindt. Ze was 
een jonge vrouw, die 1800 jaar gele-
den in Rome woonde, en christen was 
geworden. Omwille van haar geloof 
wilde zij maagd blijven, maar haar 
ouders wilden haar laten trouwen. Het 
lukte haar nog om de man met wie zij 
moest trouwen tot christen te maken, 
maar hij moest dat met de dood beko-
pen, en ook zijzelf werd doodgemar-
teld. Ze werd in de catacomben in 
Rome begraven, en na enkele eeuwen 
herbegraven in Trastevere in Rome, 
in de kerk die nog steeds haar naam 
draagt. De kerk waar in de 8e eeuw 
Willibrordus tot bisschop is gewijd, 
dus Cecilia en de Nederlanden hebben 
een band die al ver teruggaat. Maar de 
vraag waarom zij nu de patroonhei-
lige van de muziek werd, blijft vaag. 
Het enige wat ik kon vinden was dat 
in een gebed op haar feestdag de zin-
snede staat dat Cecila huiverde toen 
zij de muziek hoorde van haar trouw-
dag. Daar ligt misschien wel de sleu-
tel. Ze werd door de klanken van de 
muziek geraakt. Laten we het er maar 
op houden dat ieder die door klanken 
van muziek geraakt kan of wil wor-
den Cecilia als heilig voorbeeld mag 
beschouwen.

pastor Johan Olling

Doe mee en doneer aan de Stichting Haarwens!
De haarwerken van Haarwensen worden gemaakt van echt haar. Daarom zijn zij afhankelijk van mensen die hun afgeknipte 
haar willen doneren. Wil jij jouw haar afknippen of heb jij nog een staart in de kast liggen? Wij ontvangen deze graag. Bekijk 
voordat je het haar toestuurt of afknipt onze spelregels op de site www.haarwensen.nl om te zien of jouw haar geschikt is.
Doe mee en volg de stoere tiener Maud Admiraal uit Limmen en doneer je haar! Durf jij het aan??
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dermacura.nl

Alkmaar  |  Beverwijk  |  Castricum  |  Den Helder  |  Heerhugowaard  |  Limmen

Bel 0800 - 0715 om een afspraak te maken voor een gratis advies gesprek in één van onze vestigingen bij u in de buurt

Nu óók in 

Castricum en 

Limmen!

Daphne, Daniela, Kyra, 
    P etra, I lse , Tamara,    
         en Lesley

Graag tot ziens 
bij Dermacura 

Bij Dermacura passen wij zowel 
medische als cosmetische behan-
de lingen toe. Met een verwijzing 
van uw huis arts of medisch specia-
list kunt u in aanmerking komen 
voor een vergoeding vanuit uw 
aanvul lende zorgverzekering. 

Voor de meeste behandelingen, 
kunt u bij ons ook zonder 
verwijzing terecht.

Bloedvaatjes en pigmentvlekken
De Varilite Laser is dé oplossing voor 
het verwijderen van rode bloedvaatjes 
(couperose), beenvaatjes (bezemrijs) 
en pigmentvlekken. De Varilite Laser 
wordt gebruikt ter ondersteuning van 
de acne behandeling.

De behandelingen duren kort en zijn 
goed te verdragen. Meestal volstaan 
2-3 behandelingen. 
Kosten per behandeling vanaf € 99,-

Ongewenste haargroei
Ongewenste haargroei is moeiteloos 
te bestrijden met de moderne laser -
  technologie. De behandelingen duren 
kort: bovenlip ca. 5 min.; bikinilijn 
ca. 10 min. en onderbenen ca. 30 min. 

De behandeling met de Lightsheer 
Diode Laser wordt door specialisten 
over de gehele wereld beschouwd 
als de beste methode voor definitieve 
ontharing! Kosten vanaf € 50,-

Graag zorgen wij met zorg voor uw huid!
De specialisten van Dermacura zijn aangesloten bij de 
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en 
geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Bel 0800 - 0715 om een afspraak te maken 
voor een gratis advies   gesprek in één van 
onze vestigingen bij u in de buurt.

Nu óók in Castricum en Limmen
Castricum, Korte Cieweg 8 
Gezondheidscentrum Limmen, Zonnedauw 2

Nu óók in 

Castricum en 

 Overbeharing
Pigmentvlekken 

Couperose
Fibromen 

Overbeharing CouperosePigmentvlekken Fibromen

Laserbehandelingen zijn de oplossing!

Nu óók in 

Castricum en 

Limmen!

voor

lekker!
Passie

WWW.SLAGERIJSNEL.NL

Heerlijke maaltijden...
Elke dag vers bereid!


