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Afgelopen donderdag was het weer 
Roefeldag in Limmen. Deze dag wordt 
georganiseerd door Jongerencentrum 
Conquista in samenwerking met de 
basisscholen in Limmen. De leerlin-
gen uit de groepen 7 en 8 gaan op 
deze dag ‘roefelen’, oftewel ‘snuffe-
len’, bij drie Limmense bedrijven en 
instellingen. Zo kunnen de kinderen 
ontdekken wat het inhoudt om bij-
voorbeeld kapper of drogist te zijn. En 
wat doet een makelaar of zorginstel-
ling nou precies? Cees Smit, de voor-
zitter van de Limmer Ondernemers 
Vereniging, opende Roefeldag met 
een korte speech, waarna de groep-
jes kinderen naar hun eerste afspraak 
fietsten. Los van alle nieuw opgedane 
kennis, is het ook een erg gezellige 
dag om mee te maken. Zowel voor de 
leerlingen als voor de partijen die zo 

gastvrij hun deuren hebben geopend 
voor Roefeldag. Het was dit jaar weer 
een veelzijdige dag, waarbij de kinde-
ren onder andere bij Stichting XopX 
een speurtocht oplosten, bij GPGroot 
een Virtual Reality bril op konden zet-
ten en bij Minicamping De Westert 
werden de koetjes en kalfjes gevoerd 
en geknuffeld. Zo deden er dit jaar 16 
Limmense partijen, plus twee ambu-
lancemedewerkers van Het Witte 
Kruis mee. Het enthousiasme onder 
zowel de kinderen als de volwassenen 
was zichtbaar groot. Veel kinderen 
hadden als bedankje ook een kleine 
attentie voor de bedrijven gemaakt. 
Al met al was het weer één groot 
feest! Op de website www.conquista.
nl vindt u een link naar alle foto’s van 
dit jaarlijks terugkerende evenement.

Kijk op pagina 9 en 11 verder!

Roefeldag Limmen
was één groot feest

De Stichting Werkgroep Oud-
Castricum, de Historische Vereniging 
Oud-Akersloot, de Stichting Oud 

Op zondag 17 november 2019 zal de 
Sint Limmen weer vereren met een 
bezoek aan ons pittoreske dorp. Ook 
dit jaar wordt het weer een prach-
tige middag die we 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. De dans pieten zijn weer meege-
komen en die zullen het publiek ver-
blijden met gezellige dans en natuur-
lijk met leuke Sinterklaasliedjes. 
Vanzelfsprekend is er dit jaar een 
optocht door Limmen waar ook de 
muzikanten weer voorop lopen. 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 
rechtsaf de Enterij op en weer rechtsaf 
de Middenweg in. Eindbestemming is 
dit jaar wederom Sporthal de Enterij.

Maandag 18 november
start de bekende
LOV Sinterklaasloterij
U doet uw inkopen toch ook in Limmen?

Zie ook
pagina 14

Oude tijden herleven bij VV Limmen... 
Op zaterdagavond 23 november zal de 
enige echte Sint weer optreden in de 
kantine van VV Limmen. Na decen-
nia lang afwezigheid komt hij voor 
een keer weer terug. Iedereen die ook 
enorme goede herinneringen heeft 
aan deze bijzondere avonden met 
Peter Dekker en Henk Brandsma is van 
harte welkom. 

Selectiespelers, -speelsters, leiders, 
coaches, supporters en aanhang uit 
deze periode (1983 tot 2008), zorg dat 
je erbij bent!
De avond start om 19.30 uur met de 
legendarische dropping. Hierna kan 
lekker worden bijgepraat en zal de 
Sint optreden. De kantine is vanaf 
20.00 uur open. Vanaf 20.30 uur wordt 
de Sint verwacht. 
Informeer aub spelers, speelsters, 
trainers en leiders uit deze tijd, des te 
meer zielen des te meer vreugde. 

Sinterklaas reünie
bij VV Limmen

Geef je voor de dropping op bij
emc.lute@quicknet.nl (natuurlijk in 
tweetallen :-))

Tot zaterdag de 23ste november!

Zondag 17 november om 13.45 uur...

Sinterklaas
komt weer aan op ’t Stet!

Sinterklaas zou het erg op prijs stellen 
en leuk vinden als iedereen met hem 
door het dorp naar de Enterij wil lopen 
in de optocht en is het gezellig als de 
vlaggen aan de huizen langs de route 
wapperen.
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 
Pepernotenband onder leiding van 
Peter Dekker. Ook zal er weer gedanst 
worden door diverse kindergroepen 
onder leiding van Willy Könst en 
een optreden van de Breakdancers 
van Falco de Graaf.  Rond 16.15 uur 
is het afgelopen en hopen we dat 
de Sinterklaastijd voor alle kindjes 
(en ouders en grootouders) goed is 
begonnen.
Om dit unieke feest te kunnen blijven 
organiseren is het Sinterklaas Comité 
Limmen weer deels afhankelijk van 
giften. Mogen we weer een beroep op 
u doen? Het comité zal zeer blij zijn 
met uw bijdrage.
Dit kan gedaan worden op rek.nr. 

Limmen en de Vereniging Oud 
Uitgeest hebben hun krachten gebun-
deld om in het volgend voorjaar 

Viering 75 jaar bevrijding in 2020

Bij de foto: De Canadezen worden na de bevrijding van Castricum op 8 mei 1945 op het 
gemeentehuis ontvangen. (foto Oud-Castricum)

gezamenlijk een aantal activiteiten 
te organiseren in het kader van de 
viering van 75 jaar bevrijding van ons 
land.
Op het programma staat een fiets-
tocht in de vier dorpen langs plekken 
en objecten uit de oorlogsjaren.
Ook richten de stichtingen en vereni-
gingen in hun eigen onderkomens een 
tentoonstelling in over deze periode.
In samenwerking met de basisscho-
len vinden er educatieve activiteiten 
plaats en tot slot wordt er een film 
gemaakt van de diverse overblijfselen 
van de bezetting in de vier dorpen.
Inmiddels zijn de voorbereidingen van 
het project gestart en beschikken de 
organisatoren al over aardig wat docu-
menten en materialen. Aanvullingen 
daarop zijn echter van harte welkom, 
dus mensen die iets kunnen bijdragen 
aan de tentoonstellingen wordt ver-
zocht om contact op te nemen met 
een van de historische stichtingen of 
verenigingen.

NL05RBRB084.13.40.889, Regiobank,  
t.n.v. Sint Nicolaas Comité Limmen. 
Ook kan dat tijdens de intocht bij 
de entreedeuren van de Enterij in de 
melkbussen. Bij voorbaat willen we 
u bedanken voor uw giften zodat we 
dit mooie evenement in stand kunnen 
houden.
Als er enthousiaste mensen in 
Limmen zijn die het leuk vinden om 
volgend jaar te helpen bij de voor-
bereidingen van de intocht of op de 
dag van de intocht zelf hand en span-
diensten willen verrichten, dan kan je 
contact opnemen met Marcel le Belle, 
bestuurslid Sint Nicolaas Comité 
Limmen 06-5220 4437.
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VAKKENNIS ADVIES SERVICE

ONTWERP INMETEN MONTAGE

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW

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

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

•  Loodgieter-
werkzaamheden

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

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

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ  Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

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

6 dagen per week geopend

De enige echte vlag van Limmen
is in voorraad!  50x75cm € 12,50  
100x150cm € 24,95   150x225cm € 50,00

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

SEI-geregistreerd

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!

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

29 november Limmen zingt Hazes
14 december Snertloop
11 januari Django Wagner
23 februari Carnaval
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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!

‘BABY VAN DE 
MAAND’

De rubriek
Limmer Kroost
is  powered by:

Dies Duco Koot
–  Geboren op 24 september  2019 –

Zoon van Ingmar Koot en
Esther Liefting, broertje van Duuk†

Dani Nuijens
–  Geboren op 20 oktober  2019 –

Zoon van Robin Nuijens en
Noëlle de Ruijter

Veerle van Steenis
–  Geboren op 23 oktober  2019 –

Dochter van Maarten van Steenis en 
Marleen van der Steen

Rijksweg 31A

IJssalon

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!

studiowelgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

Door loting is Dies Duco Koot ‘Baby 
van de maand’ geworden! De baby 
van de maand krijgt: een waardebon 
van 50 euro beschikbaar gesteld door 
Studio Welgraven en een waardebon 
voor een heerlijk ijsje voor pappa en 
mamma en evt. broertjes en zusjes 
bij Joey’s IJssalon.

De winnaar kan op vertoon van deze 
krant en het geboortekaartje de prij-
zen in ontvangst nemen bij Studio 
Welgraven aan de Schipperslaan 9 
in Limmen (stuur wel even een mail 
naar redactie@lovkrant.nl om een 

Make-over buitenterrein 
Kits Oonlie Limmen

De drukke en feestelijke december 
maand is weer in aantocht. Tijdens 
de december maand kunt u uiteraard 
bij ons terecht om heerlijke buffetten, 
hapjes en belegde broodjes te bestel-
len. Ideaal voor uw Sinterklaasfeest, 
Kerstborrel of Oud en Nieuw op het 
werk of bij u thuis. 

Speciaal voor 1e en 2e kerstdag heb-
ben wij een heerlijk kerstbuffet voor 
u samengesteld! In overleg bezorgen 
wij het buffet bij u thuis of andere 

Maak het uzelf lekker makkelijk met een heerlijk (kerst)buffet! 

Kerst op het werk of thuis? 

Op vrijdag 29 november wordt er in 
Heeren van Limmen aandacht besteed 
dat het al weer 15 jaar geleden is 
dat André Hazes overleed. Met deze 
avond ‘Limmen zingt Hazes’ krijgt 
hij een mooi eerbetoon. De aanvang 
is 20.30uur en de entree deze avond 
is €5,- je krijgt hier een super gezel-
lige Hazes avond met wat hapjes voor. 
Vorig jaar zongen o.a. Mark, Max, 
Carolien, Jos, Jurg & Wouter, Mats, 
Music Train, Marieke & Jet één of 
meerdere nummers van André Hazes. 
Ook nu gaan we u weer verrassen met 
diverse Limmers op het podium die 
één of meerdere nummers van André 

‘Limmen zingt Hazes’ op vrijdag 29 november...

Wie durft het podium op?
Hazes zullen zingen. Gezamenlijk 
sluiten we natuurlijk weer af met ‘Het 
laatste Rondje’. Een aantal mensen 
zijn al benaderd maar er is nog plek 
voor (on-)bekend talent. Geef je op via 
Limmenzingthazes@gmail.com , je 
mag solo, duo of als vrienden- / fami-
lie- groep. Je hebt dan gratis entree en 
krijgt een aantal consumpties deze 
avond.

We gaan er, net 
zoals vorig jaar, 
weer een super 
gezellige avond 
van maken!

Wat wordt er hard gewerkt door 
Hoveniersbedrijf Turenhout bij Kits 
Oonlie aan de Middenweg 26A 9 in 
Limmen! Het speelterrein bij het kin-
derdagverblijf zal een ware make-over 
ondergaan. Op het speelterrein is een 
deel van het hekwerk aan het zicht 
onttrokken door gekleurde potloden 
en kunnen de kinderen met de nieuwe 
boot de wereld verkennen. Tevens is er 
een extra zandbak geplaatst en is de 
oude zandbak vergroot. Binnenkort 
wordt in de zandbak nog een banden-
rups geplaatst en komen er om het 
kunstgras nog mooie gekleurde palen 
voor een zonnedoek.

Op 23 november 2019 organiseert 
Limmen Cultuur traditioneel de 
Sinterklaasvoorstelling. Dit jaar krijgt 
de Sint hoog bezoek. Zijn zus komt 
naar Nederland, maar omdat ze nog 
nooit buiten Spanje heeft gereisd 
heeft ze geen idee, welke trein ze 
moet nemen. Door haar onzekerheid 
verwisselt ze per ongeluk de kof-
fer met Floor Fladder. Floor Fladder 
volgt de zus van Sinterklaas naar het 
Pietenhuis en waar ze wel hele leuke 
cadeautjes voor zichzelf vindt en die 
stopt zij in haar eigen koffer.
Ondertussen vragen de Pieten zich af, 
is dit wel echt de zus van Sinterklaas, 
heeft de Sint wel een zus en waar-
om hebben we daar nog nooit iets 

Zaterdag 14 december organiseert de 
Limmer IJsclub in samenwerking met 
Heeren van Limmen een snertloop. 
Samen met familie of vrienden een 
vooruitgezette wandeling maken (5 
km) met als afsluiting een lekker kop 

afspraak te maken). Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw 
baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl.

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

Wilt u meer informatie of wilt u de 
locatie en het eindresultaat een keer 
komen bekijken? Neem dan gerust 
contact op met één van de medewer-
kers van de Centrale administratie van 
Kits Oonlie, 072-5323576.

Kom erbij... Samen Eten!
In  Limmen wordt  weer een Samen Eten - maaltijd  georganiseerd voor wie 
aan wil schuiven voor wat gezelligheid op woensdag  27 november in de 
Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen. De deur staat open 
vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd. Voor opgave: tel. 5052871 of 
per email: margreetdenekamp@outlook.com. Bij de uitgang staat een mandje 
voor een vrijwillige bijdrage. U bent van harte welkom!

Visite voor Sinterklaas
over gehoord? De Pieten besluiten 
schooljuf Ietepiet te raadplegen. 
Ondertussen scheurt Grote Piet voor 
de zoveelste keer uit zijn pietenbroek. 
Niemand kan de broek meer maken, 
omdat wij in Nederland alles heel 
gauw weggooien. Gelukkig is er Greet 
Verkleedt. Zij kan de broek repareren, 
onder de voorwaarde dat Grote Piet 
voortaan wel voorzichtig moet zijn.
Dan komen de Pieten achter de ware 
reden van de visite van de zus van 
Sinterklaas. Alles dreigt fout te gaan, 
maar …..gelukkig komt alles op z’n 
pootjes terecht. 

Alle kinderen van 3 t/m 9 jaar zijn van 
harte welkom in Heeren van Limmen, 

Dusseldorperweg 103 te Limmen. 
Uiteraard zijn ook alle papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s van harte 
welkom. Voor deze voorstelling kun-
nen kaarten worden gereserveerd via 
onze site  www.limmencultuur.nl 
of via 072- 5055260

Snertloop door de Limmer IJsclub
snert en een gezellig stukje muziek in 
Heeren van Limmen. Er kan tussen 15 
en 16 uur worden gestart. Jong en oud 
is hierbij welkom, het zou gezellig zijn 
als ieder een lichtje meeneemt. Tevens 
zal er, net als de katerloop in septem-

ber, een hardloop wedstrijd worden 
georganiseerd van 5 en 10 kilometer. 
Deze start gezamenlijk om 16 uur. Na 
afloop zal de prijsuitreiking plaatsvin-
den in Heeren van Limmen tijdens de 
‘snert’ maaltijd. 

locatie. De salades worden in mooie 
aardewerken schalen geleverd en de 
warme gerechten in een shaving dish. 
Het kerstbuffet is te bestellen vanaf 15 
personen. Uiteraard leveren wij bor-
den, bestek en servetten bij het buf-
fet. En lekker makkelijk: wij doen de 
afwas! 
Wilt u zeker zijn van een buffet tijdens 
de feestdagen? Wacht dan niet te lang 
met bestellen! Heeft u vragen? Dan 
kunt u uiteraard vrijblijvend contact 
met ons opnemen.

De KBO Castricum is een zelfstan-
dige vereniging opgericht in 1962, 
ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, heeft ±850 leden en 
maakt deel uit van de KBO Noord-
Holland en de Unie KBO.

De KBO is een belangenvereniging 
voor senioren, die vele activiteiten 
organiseert en uitvoert door een 
groep van ruim 60 vrijwilligers.

Het bestuur, coördineert en faciliteert.

Wat doet de KBO?
De Unie KBO verzorgt de landelijke 
belangenbehartiging op het gebied 
van zorg & wonen, veiligheid, koop-
kracht, digitalisering en zingeving bij 
2de Kamer en ministeries.

Wat doen wij in Castricum, Akersloot 
en Limmen ?
•  Bieden mogelijkheden om deel te 

nemen aan het sociaal-maatschap-
pelijk leven.

•  Bieden activiteiten aan voor ont-
spanning, bevorderen en onder-
houden van de mobiliteit en voor 
het leggen van sociale contacten.

•  Onderhouden contacten met de 
gemeente en met instellingen om 
de belangen van de ouderen te 
behartigen.

•  Bevorderen van het welzijn, inte-
gratie, participatie en gelijkwaar-
digheid van de ouderen binnen de 
samenleving.

•  Beschikken over belastinginvullers, 
ouderenadviseur/cliënten onder-
steuners voor informatie/afspraak.

KBO Castricum

Lidmaatschap bedraagt slechts € 20
per jaar inclusief 10x ‘KBO-PCOB’ 
Magazine (landelijk) en ons eigen 
‘Senioren Nieuws’ 9x. 

Wij hebben vacatures voor vrijwilli-
gers en bestuur. Informatie bij: Johan 
Werring - 072-50 53 702 - E-mail:
penningmeester@kbocastricum.nl. 
Joost Cornelis   - 06-2237 39 37 - Email: 
voorzitter@kbocastricum.nl.
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DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405 
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

telefoon

website

van afval 
naar grondsto� en 

en energie

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

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

• PEDICURE • GELLAK

L I M M E N

S A L O N
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Schotland is één van de meest bijzon-
dere reisbestemmingen die je op je 
motorfiets kunt aandoen en om je de 
mooiste en meest bijzondere plaatsen 
te laten zien en beleven in dit indruk-

Een prachtige reis op de motor door de Schotse Highlands

Motorreis Schotland
Een 8 daagse motorreis van 25 augus-
tus t/m 2 september 2020 
Dicx Motorreizen biedt je een unieke 
gelegenheid om aan deze volledig 
begeleide motorreis deel te nemen. 
Alles met betrekking van routes, over-
tochten en overnachtingen is door 
Dicx Motorreizen tot in de puntjes 
geregeld. Het vertrek is op dinsdag-
middag 25 augustus 2020 vanuit 
IJmuiden, waar wij inschepen bij DFDS 
Seaways op de ferry naar Newcastle.
Na aankomst op woensdagmorgen, 
vertrekken wij vanuit Newcastle voor 
een rondreis van 6 dagen door de 
Schotse Highlands.
Dinsdagmiddag 1 september is de 
terugreis met de ferry van DFDS 
Seaways vanuit Newcastle. Aankomst 
is woensdagochtend 2 september in 
IJmuiden. Inbegrepen in de reis is de 
overtocht per ferry vanuit IJmuiden - 
Newcastle en Newcastle -IJmuiden, 
op basis van verblijf in een 4 persoons 
hut, inclusief dinerbuffet en ontbijt 
op het schip en vervoer van uw eigen 
motorfiets. Er zijn 6 overnachtingen 
in verschillende hotels in Schotland 
op basis van bed & breakfast.

De deelnamekosten van deze reis 
bedragen € 945,- pp. Aanmelden en 
info via info@dicxmotorreizen.nl

Elk jaar organiseert de Evenementen-
commissie (EVC)  de penaltybokaal 
voor de jeugd van VV Limmen. Op de 
eerste dag van het Familie Straten 
Toernooi gaan ze de strijd aan voor de 
eer en natuurlijk de wisselbeker.
Tot 2018 heeft Bakker Bakker altijd 
voor de sponsoring gezorgd. Wij zijn 
blij dat wij wederom een lokale mid-
denstander bereid hebben gevonden 
om deze opengevallen plaats in te 
nemen. 
In Stijl Kappers, gevestigd aan de 

Dusseldorperweg, zal de komende 
jaren hun naam aan dit evenement 
verbinden. Sandra en Ila van In Stijl 
Kappers reageerden enthousiast op 
de vraag vanuit de EVC of zij Bakker 
Bakker wilden opvolgen als sponsor. 

In Stijl Kappers nieuwe sponsor 
penaltybokaal vv Limmen

Meer dan 1000 inwoners van de 
gemeente Castricum leven in 
armoede, stond geschreven in het 
Nieuwsblad van Castricum van 11 
september jl. Onvoorstelbaar toch in 
deze tijd?

In hetzelfde weekblad stond een week 
eerder een artikel over eenzaamheid. 
Een onderwerp, waar zowel plaatse-
lijk als landelijk heel terecht veel aan-
dacht aan wordt besteed. Wist u dat 
8% van de mensen in onze gemeente 
zich “sterk” eenzaam voelt en 37% 
zich “wel eens” eenzaam voelt?
Twee thema’s, die de werkgroep 
Caritas na aan het hart liggen en waar-
aan zij ook iets probeert te doen met 
acties voor de voedselbank, de kerst-
pakkettenactie en - samen met de 
Protestante kerk en de Zonnebloem - 
met de week van de eenzaamheid van 
1 – 8 oktober. Weet u nog de actie met 
de appeltaart?
Caritas overigens betekent liefda-
digheid, het plegen van een daad 
van liefde en barmhartigheid. Onder 

Werkgroep Caritas Corneliuskerk

Diaconaal weekend
16 en 17 november

diaconie verstaan we alle manieren 
waarop mensen zich solidair betonen 
met mensen in nood of werken aan 
het oplossen van maatschappelijke 
noden.

Caritas houdt niet op bij de dorps-
grens!
Naast bovengenoemde activiteiten 
als de bekende kerstpakkettenactie 
en de voedselbank deelt de werkgroep 
Caritas in de kosten voor het weke-
lijkse bloemetje en geeft zij financiële 
steun aan diverse organisaties binnen 
en buiten Limmen. Caritas houdt ten-
slotte niet op bij de dorpsgrens! Voor 
een uitgebreid overzicht van alle acti-

Na twee succesvolle bijeenkom-
sten met vluchtelingen en inwoners 
van Limmen, organiseren we  op 
23 november weer een ontmoe-

• dakbedekking • zinkwerk • centrale verwarming
• sanitair • riolering

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

Bij jongerencentrum Conquista in 
Limmen is het wekelijks meerdere 
keren een feestje. Elke zaterdag van 
10.30-12.00 uur kunnen kinderen van 
4-9 jaar gezellig samen knutselen met 
leuke thema’s passend bij de jonge 
leeftijd. Zoals de komende periode 
een feestkaart knutselen, lampionnen 
en een wensboom maken. Op woens-
dag van 14-17 uur is er voor iedereen 
van 8-14 jaar Club. Een middag met 
elke week andere knutsel- en spel-
letjesideeën. Binnenkort staat een 
herfststukje maken, graffiti spuiten 
en zelf kerstkaarten knutselen op het 

wekkende en ruige gebied, heeft 
Dicx motorreizen na een intensieve 
voorbereiding, een bijzondere motor-
reis samengesteld naar het prachtige 
gebied van de Schotse Highlands.

Blue Coat,  een jazzformatie, die velen 
van U reeds eerder bij de Jazz Session 
Club ‘Vredeburg’ hebben gehoord en 
gewaardeerd, bij voorbeeld in oktober 
2016. Die optredens zijn ons uitermate 
goed bevallen, dus hebben wij BLUE 
COAT nog een keer uitgenodigd.
Ze spelen ongelooflijk swingende 
muziek, en jazz ballads.  Het is een 
genoegen naar ze te luisteren, waarbij 
vooral zangeres Aaltsje Hoekstra de 
sterren van de hemel zingt.
Maar ook de anderen:  Hans Beljon 
op slagwerk, Klaas Doedens met bas-
gitaar en contrabas, Jaap Hartog op 
gitaar, Gabriël Reus met zijn tenorsax 
en Tjeerd Andringa op gitaar zijn zeker 
geen beginnelingen te noemen.
Bereidt U voor op een geweldig uur 
muziek door Blue Coat, wij zien U 
graag.

viteiten verwijzen wij u graag naar de 
website van de Corneliusparochie. 
U kunt zich vast wel voorstellen 
dat de vele mensen, alleenstaande 
ouders, alleenstaanden, jongeren én 
ouderen, die het niet zo breed hebben, 
niet gekozen hebben voor de situatie, 
waarin zij zich nu bevinden.  Voelt u 
zich verbonden met de mensen die 
het sociaal en/ of financieel een stuk 
minder goed dan u hebben, wees dan 
solidair met hen en steun onze werk-
groep Caritas.
Met uw bijdrage wil de werkgroep 
Caritas Limmen ook het komende 
jaar de schouders er onder zetten. Uw 
financiële bijdrage kan dat mogelijk 
maken.  Het bankrekeningnummer is
NL32 RBRB 0900 8330 25 t.n.v. RK H 
CORNELIUS INZ PCI.
Zaterdag 16 en zondag 17 november 
is het Diaconaal weekend en zal de 
collecte bestemd zijn voor de Caritas. 
De opbrengst hiervan zal geheel ten 
goede komen aan de kerstactie! De 
werkgroep zelf zal tijdens de dienst 
een korte toelichting geven over hun 
werk.
U kunt ons bereiken via e-mail:
caritas@corneliuskerk-limmen.nl
of telefoonnummer: 072-5051275

Bij voorbaat onze hartelijke dank, de 
werkgroep Caritas van de Cornelius-
parochie Limmen.

Zaterdag 23 november van 14.00 tot 16.00 uur

Welkom in Ons Huis
tings-bijeenkomst in “Ons Huis”.                                                                                
De vorige keren waren heel gezel-
lig en werden zeer gewaardeerd. 
Contact onderling en met andere 

mensen bleek goed te gaan. Men was 
met elkaar in gesprek en een spel-
letje doen en naar muziek luisteren 
bracht een ontspannen sfeer. Mooi is 
dat bij de gesprekken verhalen losko-
men, maar ook heimwee en verdriet.                                                                                                                                        

Ook blijkt er behoefte te zijn aan meer 
gesprek met Nederlanders om te taal 
te kunnen verbeteren en op een hoger 
niveau te krijgen. En b.v. een ruimte 
waar kinderen Arabische les kunnen 
krijgen.
We proberen de middag  invulling te 
geven door bij elkaar te zijn met kof-
fie, thee en wat lekkers. Volwassenen 
en kinderen zijn van harte welkom!                                                                                                                                          

Op deze manier willen we vluchtelin-
gen laten weten dat ze welkom zijn. 
En dit is een mooie manier om elkaars 
gedachten, cultuur en houding beter 
te begrijpen. Doet u ook mee? 

Zondag 17 november 2019 vanaf 15.00 uur

Blue Coat bij de Jazz 
Session Club ‘Vredeburg’

NB:  de volgende sessies: 15 decem-
ber, 19 januari, 16 februari, 15 maart, 
19 april.

De toegang is vrij, maar U kunt ons 
steunen door lid te worden voor  € 7,-  
per persoon voor het gehele jaar.

Inlichtingen:
Fred Timmer, tel.: 072-5053414
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl

programma. En elke eerste zaterdag 
van de maand van 19.00-22.00 uur 
staat het Bovenbouwfeest gepland. 
Een themafeestje speciaal voor kin-
deren uit groep 6, 7 en 8. Met binnen-
kort het Glitter en Glamourfeest en de 
Nieuwjaarsparty 2020. Ben je al van 
de basisschool af en tussen de 12-16 
jaar? Dan zijn we elke vrijdag open 
van 20.00-23.00 uur. Je kunt afspre-
ken met je vrienden of nieuwe men-
sen leren kennen en samen poolen en 
darten. Verveel je je of heb je zin in 
gezelligheid, kom dan eens langs bij 
dit sfeervolle jongerencentrum.

Elke keer een feestje bij Conquista!
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Zoekt u ook een medicatievrije 
behandeling voor Luchtweg- of huidproblemen?

Wij kunnen u verder helpen!
Heeft u last van astma, COPD, eczeem, psoriasis, voorhoofdsholte 
– en bijholteontsteking, hoesten, oorontsteking, vastzittend slijm, 
(chronische) bronchitis, (chronische) verkoudheid, tonsillitis, 
griepverschijnselen, mensen met klachten na een longontsteking 
of longembolie, hooikoorts en aanverwante luchtwegproblemen? 

Het concept is logisch; in de zout-
kamer inhaleer je zoute deeltjes 
die diep in de huid en luchtwegen 
terecht komen. Zout is een natuur-
lijke ontstekingsremmer en doodt 
bacteriën en schimmels. Je bouwt 
meer weerstand op, waardoor je 
beter bestand bent tegen ziekte-
verwekkende organismen. Wij zien 
dat veel mensen die onze zoutka-
mer bezoeken minder of helemaal 
geen medicatie meer nodig heb-
ben. Dit moet u wel altijd in sa-
menspraak met uw behandelend 
arts doen! 

Sander (54) 
Zo’n ongeveer 3 jaar geleden 
kreeg ik zomaar voor het eerst te 
maken met longontsteking. Als 
klein kind zijnde had ik al te maken 
met astma, maar ik was daarover-
heen gegroeid. Na die eerste long-
ontsteking volgden er nog velen. 
Van elk kuurtje knapte ik weer op, 
maar zodra ik weer een maand 
verder was speelde het weer op. 
Om gek van te worden! 

In het begin alleen de zoutkamer 
en daarna ook de magnesiuminha-

latie erbij. Alles begon goed los te 
komen…ik zal de details besparen. 
Schijnbaar had ik al die tijd al zoveel 
troep in mijn lijf verzameld. Ik had 
daar geen weet van! Ik voelde me na 
een week al zoveel malen beter. Ik 
had meer lucht! Ik klop het af, maar 
ik heb geen longontsteking meer 
gehad en heb de zomer zelfs zonder 
problemen mijn geliefde sport hard-
lopen weer op kunnen pakken!

 

Magnesiuminhalatie is goed voor 
mensen met huid - en lucht-
wegproblemen, maar ook 
voor mensen met diabetes, 
hoog cholesterol, geheu-
genproblematiek, ADHD, 
osteoporose, artrose, fi bro-
myalgie, tinnitus, migraine, 
stijfheid, spierkrampen en 
restless legs. 

Telefoonnummers: Halomedics Limmen: 06-10709751, dusseldorperweg 119
Halomedics Schagen, Halomedics Hoorn: 06-36283214 

info@halomedics.nl  | www.halomedics.nl

“ Eerlijk gezegd 
probeerde ik ten einde 

raad de zoutkamer.”

ZUURSTOFTHERAPIE
Halomedics biedt ook zuurstoftherapie. U inhaleert hierbij 
80 - 90% zuurstof. Zuurstof geneest, heelt, werkt bacteriedodend, 
alkaliserend en ontstekingsremmend. Zuurstoftherapie wordt o.a. 
aanbevolen bij:

Klachten aan de slokdarm/ zuurbranden, Astma, Diabetes, Reuma-
toïde artritis, MS, (chronische) vermoeidheid, herstel na operatie, 
migraine, lage bloeddruk, (top)sporters, herstel van burn out, pre-
ventief tegen kanker, voor een gezond lijf.

Voor een eerste 
kennismakingssessie in de magnesiumcabine 

betaald u 10,-.

Kom het eens ervaren, want een eerste proefsessie in de zoutkamer is op donderdagen gratis!

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 

Voor de buitenvogels: VOGELZADEN,
MEZENBOLLEN, PINDANETJES, VOERSYSTEMEN

HET WORDT WEER DONKER:
HONDENLAMPJES vanaf€ 5,95

BIOKAT’S FRESH 20 kilo € 11,95
3 stuks € 31,50 10 stuks € 97,50

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen

kerkweg 1  |  LIMMEN
www.slaapkennerlute.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
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Snel en voordelig drukwerk 
Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzĳdig in reclame

Stap eens binnen

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

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

Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880

Slijterij R. Booms

IEDERE
ZONDAG
GEOPEND
van 13.00 tot 18.00 uur

GEZOCHT: 
Gebekte backs, zichtbare schaduwspitsen,
ex-talenten en linke rechtspoten

WAAR: E- veld VV Limmen

WANNEER: Zondag 

TIJD: rond 11 uur (nnb)

Bij meer dan 10 deelnemers
gaan we starten

“Ervaring. Dat heb je of dat heb je niet.”

“Je gaat het pas zien als je het door hebt.”

JOHAN CRUIJFF

5 veteranen zoeken 40+ers die de geur van het gras niet kunnen 

weerstaan voor een vrijblijvend potje voetbal
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Na het succes van de afgelopen 2 
jaar organiseert de Evenementen 
Commissie van de Vv Limmen op 
zaterdag 4 januari 2020 opnieuw 
een FIFA E-toernooi. Dit wederom in 
samenwerking met Weplayesports.
com en met steun van de sponsoren 
New York Pizza en de “Club van 100”. 
Het belooft weer een mooi event te 
worden voor jong en oud. 

VV Limmen organiseert zaterdag 4 januari het...

Derde FIFA20 E-toernooi

FIFA20
Toernooi

FIFA TOERNOOI ORGANISEREN? 
WEPLAYESPORTS.COM

SCHRIJF JE IN VIA DE WEBSITE:
WEPLAYESPORTS.EVENTS/

DOE JIJ OOK MEE?

- PLAYSTATION 4
- MAX. 80 DEELNEMERS PER SESSIE
- KWARTIER VAN TEVOREN AANWEZIG! 
- POULES OP LEEFTIJD INGEDEELD

EVC VV LIMMEN / NEW YORK PIZZA / CLUB VAN 100

4 JANUARI 2020

14.00 – 18.00 UUR

€ 5,-
INCLUSIEF PIZZA EN DRINKEN

WEPLAYESPORTS.EVENTS/LIMMENWEPLAYESPORTS.EVENTS/LIMMENWEPLAYESPORTS.EVENTSWEPLAYESPORTS.EVENTSWEPLAYESPORTS.EVENTSWEPLAYESPORTS.EVENTS
SCHRIJF JE IN VIA:

DATUM:

TIJD:

DEELNAME: € 5,
18.30 – 22.30 UUR

DEELNAME:
TIJD:

Het Popquiz seizoen is weer begon-
nen bij eetBarLekker!
Elke 2de donderdag van de maand een 
nieuwe popquiz (met uitzondering 
van december deze is op zaterdag 14 
december). Zorg voor een team van 
minimaal 2 en maximaal 6 personen. 
We beginnen om 20.30 en het duurt 
tot 23.00uur €3,50 p.p. Graag van 
tevoren reserveren via info@eetbar-
lekker.nl of via 0654235682.

Tevens elke woensdag & donderdag 
menu v/d chef: een heerlijk drie gan-
gen menu voor € 29,50.
En elke VRIJMIBO de VRIJMIBURGER 
(elke week een ander garnituur) met 1 
speciaal biertje voor  € 17,50.

Vernieuwde openingstijden
Woensdag & donderdag 11.00-01.00 
uur, vrijdag & zaterdag van 11.00-
02.00 uur en zondag 11.00-23.00 uur.
Wist u dat u bij ons ook heerlijk kunt 
lunchen? Wie weet tot snel!

Team eetBarLekker

Popquiz, Menu v/d Chef en een Vrijmiburger...

Stap eens binnen
bij EetBarLekker!ZATERDAG 14 DECEMBER

21.00 - 23.30 UUR

POPQUIZ 
KERSTAVOND 24 DECEMBER

WITTE KERST
MET DIVERSE DJ’S
ZATERDAG 18 JANUARI

21.00 - 23.30 UUR

POPQUIZ 
NU OOK ELKE WOENSDAG GEOPEND VANAF 11.00 UUR!

De wintertijd en de gezellige decem-
ber feestmaand komen er weer aan. 
Tijd voor weer een inspirerende 
Winter -fair bij Anastasia.
De overdekte achtertuin en uiteraard 
de winkel zijn weer omgetoverd in een 
gezellige en sprookjesachtige winter-
sfeer. Geniet van de vele woondeco-
raties, de handgemaakte… winterse 
deurkransen… sieraden… tafeldecora-
ties en nog vele schattige cadeautjes. 
In deze knusse en gezellige omgeving 
kunt u inspiratie opdoen om uw  huis 
tijdens de koude en donkere winter-
maanden, van binnen en van buiten 

De avond liet maar weer eens zien 
wat een ondernemende metropool 
Limmen toch is. Na deze boeiende 
uiteenzettingen was het woord aan 
Arthur Dontje.

Het eerste deel met een inleiding 
over de geschiedenis van Dobla. 
Indrukwekkend om te zien hoe een 
traditioneel bedrijf (eigenlijk een 
groothandel) uitgroeide tot wereld-
speler in chocoladeproducten met een 
export naar meer dan 60 landen.

Arthur begon op jonge leeftijd in het 
bedrijf en heeft regelmatig ook de 
bakkerijen in Limmen bezocht. Met 
zware balen op de rug werden de win-
kels bevoorraad. Als snel had hij door 

Drukbezochte ondernemersavond met Arthur Dontje:

Zorg voor een visie...
Afgelopen donderdag 17 oktober was het zo ver. De langverwachte net-
werkavond met een nieuwe ‘College-Tour’ opzet. De LOV is in bewe-
ging. Dat bleek wel uit de grote opkomst en de 10 nieuwe leden die 
zich onlangs hebben aangemeld. Zij kregen door de dagvoorzitter 
Michel Welgraven de mogelijkheid om zichzelf voor te stellen aan de 
talloze aanwezigen. Vanwege het volle programma kreeg iedereen daar 
1 minuut voor. Onder grote hilariteit had de één daar duidelijk meer 
moeite mee dan de ander.

dat de toekomst van Dobla gezocht 
moest worden in het vervaardigen van 
chocolade-specialiteiten en de groot-
handel werd afgestoten. Een toen zeer 
moedig besluit want de omzet van de 
groothandel was 20x zo groot als die 
van de chocoladeproducten.

Na deze introductie, ondersteund met 
mooie filmfragmenten was er een 
korte pauze. Daarna ging de avond 
verder in College Tour opstelling. 
Onder de enthousiaste supervisie van 
Mark Admiraal ging de zaal in vraag-
gesprek met een openhartige Arthur.

Hij vertelde dat Dobla met vallen en 
opstaan is uitgegroeid tot een wereld-
speler in de chocolade. Een van de 

belangrijkste tips die Arthur de zaal 
meegaf is om te zorgen voor een dui-
delijke visie. Waar wil je staan over 5 
jaar. En waar over 10 jaar. En als je die 
visie hebt, ga er dan met hart en ziel 
voor.
Het heeft Arthur Dontje in ieder geval 
geen windeieren gelegd. Zijn impe-
rium is onlangs voor een recordbedrag 
verkocht aan een Italiaanse investeer-
der. Grote hilariteit was er na vragen 
uit het publiek voor hoeveel. Daar 
ging Arthur uiteraard niet op in en gaf 
aan dat hij nog wel steeds aan het tel-
len was...

Na dit boeiend vraaggesprek was er 
gelegenheid voor het drinken van een 
borrel en Arthur bleef nog lange tijd 
na om veel gasten ook nog persoon-
lijk te woord te staan.

Het was een superboeiende avond en 
het bestuur van de LOV heeft al weer 
wilde plannen voor een vervolg! Bent 
u nieuwsgierig naar de nieuwe leden 
van de LOV of wilt u zelf lid worden? 
Kijk eens op de website: www.onder-
nemendlimmen.nl.

De kantine op Damphegeest zal weer 
helemaal omgebouwd worden tot één 
grote gameroom! De spelers van VV 
Limmen hoeven zo in de winterstop 
dus niet stil te zitten.

Dit jaar zal het toernooi in twee delen 
worden gespeeld om zo de leeftijds-
verschillen zo klein mogelijk te hou-
den. De jongste jeugd speelt van 14.00 
tot 18.00 hun toernooi. De oudere 
jeugd en de senioren spelen van 18.30- 
22.30. Inschrijven is vanaf heden 
mogelijk via weplayesports.events/
limmen.

Tussendoor zal Dani Visser,  professi-
oneel E-player van AZ, aanwezig zijn 
om het op te nemen tegen de jeugd en 
uiteindelijk een potje spelen tegen de 
winnaar. Dani is speler in het E-team 
van Ruud Gullit.

Ouders, opa’s, oma’s, vrienden en 
vriendinnen en andere supporters 
zijn van harte uitgenodigd om een 
kijkje te komen nemen!

Anastasia organiseert voor de 7de keer de...

Inspirerende Limmense
Winterfair

om te toveren in een gezellige, warme 
en romantische sfeer. Wees lief voor je 
zelf, zoek een mooi Sinterklaas cadeau 
of verwen een ander met romantische 
cadeautjes met een persoonlijke tint-
je. Tijdens het genieten van alle mooie 
landelijke woon accessoires zorgen wij 
voor een heerlijk kopje koffie of thee 
met wat lekkers en voor de liefhebbers 
een lekker geurende warme gluhwein.  
Voel je welkom, vanaf het weekend 
van 22 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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AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

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

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

Uitvaartverzorging Formanoij
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen

info@uvdf.nl | 06 115 36 587 | www.uvdf.nl

Uitvaart vanaf € 1.475,-
Dag en nacht bereikbaar

Dusseldorperweg 105 • Limmen
072 505 2456 • www.instijlkappers.nl

Wat kunt U op deze avond verwachten?
• Een avond vol beauty, gezelligheid
 en kortingen op producten.
• Stylingtips en tricks voor zowel haar als make-up
 (tip voor de sint en feestdagen!)
• Woonwinkel Sondag is aanwezig,
 voor tips op het gebied van styling en interieur
• Een hapje en een drankje verzorgd door KookKönst.
• Een goed gevulde goodiebag
 voor elke betalende klant bij In Stijl kappers

26 november 2019
van 19.00 tot 21.00 uur Avond

Tot ziens bij Rutger en Melinda, ma. en do. op de Vuurbaak

per pond:

per pond:per pond:Zuurkool

per pond:per pond:Spruitjes
per pond:€0,99

per pond:€0,79per pond:per pond:ZuurkoolZuurkool
uit ‘t vat!

SpruitjesSpruitjesHotel

Elke maandag vers gesneden groenten!

Maandag 18 november
start de bekende
LOV Sinterklaasloterij

U doet uw inkopen 

toch ook i
n Limmen?
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Drogisterij Aker  
De drogisterij zit in Limmen aan de 
Vuurbaak tegenover de Albert Heijn. 
Art Aker zo heet de baas van de 
Drogisterij Aker, daarom zit Aker in 
de naam. Hij vertelde ons over gluten 
en over melk en mineralen. Art zei dat 
melk slecht is voor je want en zitten 
dei je niet tegen kunnen alleen als je 
bent geboren kan je drie maanden 
tegen melk. Hij vertelde dat je geen 
zonnebrand op moest doen want dan 
krijg je te weinig vitamine D, maar 
dan moet je niet te lang in de zon lig-
gen want dan verbrand je en dat is 
dan weer niet goed voor je. Je kunt 
huidkanker krijgen zei hij en dat wil 
je natuurlijk ook niet. Maar als je niet 
verbrandt door de zon is het wel goed 
want je krijgt vitamine D. Dat krijg je 
ook door vlees en vis te eten. En hij 
zegt dat gluten slecht voor je zijn als 
je teveel neemt en je mag ook niet 4 
liter water drinken per dag drinken 
want dan kan je dood gaan. Maar 
als je een wedstrijd hebt of veel gaat 
sporten dan kan je wel 4 liter drin-
ken dat mag. We vonden het een leuk 
bezoekje en hebben veel geleerd. We 
weten nu ook wat voor werk iemand 
doet die in de drogisterij werkt.
 

Lucy en Sven
Het Kleurenorkest groep 8

 

Ambulance 
We gingen met z’n allen naar de 
ambulance. Eerst  gingen we voorin 
kijken hoe alles werkt. Daarna gingen 
we naar achter. Eerst konden we in het 
bed liggen en alles werd uitgelegd, 
zoals de  AED en nog heel veel dingen.  
De mensen daar waren heel aardig. We 
konden ook in een bed voor als men-
sen niet kunnen lopen of bewegen. 
Toen moesten we elkaar optillen. We 
kregen ook veel uitleg over wat voor 
studie je moet doen voor het werken 
in de ambulance. Je moet een speciaal 
rijbewijs hebben. Voor achterin moet 
je veel weten van EHBO en nog veel 
meer. Ook was de uitleg interessant. 
Toen iemand ging liggen kreeg ze een 
soort plakkers op haar buik daardoor 
konden ze de hartslag meten. Daarna 
kreeg Jarno een soort band om waar-
mee ze de bloeddruk konden meten. 
Er was ook een soort ding waar we in 
konden zitten en dan kon je iemand 
optillen voor als ze iemand moesten 
verplaatsen. hHet was wel heel erg 
leuk. Ilmar kreeg een mondkapje op. 
Ze legde uit dat als iemand niet meer 
kan ademen dat ze dan zo’n kapje 
gebruiken. In de voorkant was een 
navigatiebord en er waren cijfers. Als 

Roefeldag 2019 Roefeldag 2019 Roefeldag 2019

Roefeldag 2019 Roefeldag 2019

je 1 intypte was je op de terugweg, 2 
was je vrij, 3 ging je ergens naartoe, 4 
dan was je aan het helpen 5, dan was 
je weer klaar.

Roma en Ilmar
Kleurenorkest groep 8

Huis van Binnen
We gingen naar Huis van binnen in 
Limmen dat ligt aan de kerkweg num-
mer 2. We gingen naar binnen en het 
zag er heel leuk uit we werden meteen 
geïnstrueerd door Melanie, zij is de 
baas daar en legde uit dat ze binnen-
huisarchitect is en dat je dan huizen 
inricht. Er lag een hele grote stapel 
met tijdschriften en daar mochten we 
in knippen om ons eigen moodboard 
te maken en we kregen cake en een 
glas limonade. Een moodboard is een 
blad waar je dingen op kan maken 
zoals tekenen en plaatjes uit tijd-
schriften knippen, dat deden wij. We 
mochten ons eigen droomhuis inrich-
ten dat was heel leuk. Iedereen had 
zijn eigen stijl. 
Tussendoor legde Melanie Lamers uit 
dat ze bezig was met een huis inrich-
ten en dat ze daarvoor een kast op 
maat aan het maken was. Aan het 
eind kregen we een goodiebag met 
allemaal leuke spullen zoals ons eigen 
moodboard en een boekje en een 
blaadje met allemaal kleuren erin voor 
de wanden. We vonden het allemaal 
heel leuk en het was ook heel erg 
gezellig. Dankjewel voor deze leuke 
dag Conquista!
 

Bobbie en Lotte
Kleurenorkest groep 8

Autobedrijf
Dirk van der Steen
Dirk van der Steen is een leuk auto-
bedrijf. Er staan mooie auto’s en er 
is een grote werkplaats. We mochten 
in de auto’s zitten en we hebben een 
toeterorkest gedaan. In de werkplaats 
hebben we banden schoon gemaakt. 
Bedankt voor de leuke rondleiding.

Pim en Brian
Het Kleurenorkest groep 7

 
Albert Heijn
We gingen naar de Albert Heijn. Welke 
kinderen waren er? Quinty Boetje, 
Quinty Blankensteijn, Sil, Roos, Roma, 
Bobbie, Lotte, Amy, Ilse en Annemijn. 
We kwamen binnen en daar stond een 
mevrouw klaar voor de rondleiding. 
We gingen eerst naar de bakkerij, daar 

rook het erg lekker. We leerden hoe 
het allemaal werkte enz. Bijvoorbeeld 
over de croissantjes, die werden kant 
en klaar afgeleverd en dan hoefden 
ze ze alleen nog op te warmen. Toen 
mochten we een gevulde koek pak-
ken en die op een plaat leggen en 
daarna gingen ze in de oven. Toen ze 
in de oven lagen gingen we naar het 
magazijn. Daar konden we zien waar 
de bierflessen terecht kwamen en 
waar de grote plastic flessen terecht 
kwamen. En daarna gingen we naar 
de koelcel, daar viel de kou erg mee. 
En daarna gingen we naar een soort 
grote vriezer/opslag, daar was het 
nog best wel koud. En daarna gingen 
we naar de kassa en we mochten er 
omstebeurt achter zitten en mochten 
spullen op de band leggen. We heb-
ben geleerd dat als de band een pro-
duct scant dat hij dan stopt. En toen 
gingen we weer naar de bakkerij en 
haalden onze koeken uit de oven en 
mochten ze opeten. Toen gingen we 
naar de servicebalie en gaven onze 
bedankkaarten en gingen naar huis. 
Het was leuk!
 
Quinty Boetje en Quinty Blankensteijn 

 Het Kleurenorkest groep 8
 
 
Eet bar Lekker 
Wij werden meteen vriendelijk ont-
vangen door één van de medewerkers. 
We moesten aan één van de tafels 
zitten. Eerst mochten we mee met 
een rondleiding door de keuken en de 
feestzaal. 
2 van ons mochten achter de bar staan 
om een cocktail te maken, de andere 
2 moesten een klant spelen. Het was 
een sinaasappel-aardbei-limonade 
cocktail met ijsblokjes. Ons groepje 
was heel gezellig en rustig. De meeste 
groepjes bestonden uit 6 kinderen 
maar die van ons 4 en een hele lieve 
begeleidster: Ilse haar oma Gerrie! 
Wat hebben we daar geleerd: we heb-
ben geleerd om cocktails te maken en 
een servetje vouwen. 
Nog even terug naar de rondleiding: 
toen we in de keuken kwamen waren 
er een paar mensen: ééntje om brood 
te maken en nog twee anderen. Eentje 
helpt een beetje met de broodjes en 
de andere was aan het leren om daar 
te werken. Weet je alle mensen die 
daar werken zijn geen familie van 
elkaar. Het was heel leuk daar en 
gezellig. Ik zou er ook gaan eten als ik 
jou was want het is leuk en gezellig. 
We willen de mensen bedanken.
 

Amy en Ilse 
Het Kleurenorkest groep 8

 

De Cameren
We hadden Roefeldag we gingen naar 
de Cameren. We kwamen daar aan en 
er kwam er een mevrouw naar ons 
toe. En we gingen zitten en ze vroeg 
aan ons wat we later willen worden. 
En Manou zij dat ze stylist voor huizen 
wou worden en Rosa ook. Jarno wou 
bij de marine later en de rest weet 
het nog niet. En er vroeg een klasge-
noot of er iemand was weggelopen 
en ze zei ja en vertelde het verhaal. Ze 
voelde dat ze naar huis moest, ze ging 
de straat op en vroeg aan een koppel 
waar Santvoort lag. Het koppel heeft 
haar naar de trein gebracht, alleen 
voor dat koppel voelde het niet goed 
en ze gingen naar De Cameren en ze 
vroegen of ze hier vandaan kwam. Ze 
kwam daar natuurlijk vandaan. Ze 
vroeg of we ijsjes wouden we zeiden 
natuurlijk ja. Toen kregen we ijsjes. 
Toen moesten we allemaal naar de 
wc.  Daarna ging manou een vrouw 
helpen want ze kwam niet vooruit dus 
zij duwde haar naar haar kamer en ze 
vroeg of we een pak koek wouden. Ik 
wou koek en Manou niet omdat we 
moesten gaan. We liepen terug naar 
de stoelen waar onze jassen lagen en 
gingen naar de uitgang.

Manou en Jarno
Het Kleurenorkest groep 8

GP Groot 
We vonden het heel leuk bij GP Groot. 
Het bedrijf ligt aan de Hogeweg in 
Limmen. We mochten in een grijpma-
chine zitten en we mochten hem zelf 
besturen. Ik was er heel goed in en we 
mochten ook een puzzel maken. Dat 
waren houten plankjes en een sticker 
van een baksteen erop geplakt. Het 
was echt super leuk en je kreeg op 
het eind een tasje met een meetlint 
en een bouw potlood. We kwamen 
van ACC naar GP Groot. We kwamen 
binnen en we werden in groepen van 
2 gedeeld. Het eerste groepje ging 
naar een kamer en daar kreeg je een 
VR-bril op en toen zag je een ontwerp 
wat zij wouden maken in het centrum 
van Bergen. Het tweede groepje ging 
beneden starten daar was een puzzel 
en een grijpmachine. De puzzel vond 
ik heel makkelijk daarna mocht groep 
2 naar de VR-bril. Het was super cool 
en je kon met bankjes gooien.  Ik had 
het bankje bijna op het dak gegooid. 
Het was echt super leuk. Super 
bedankt GP Groot!
 

Jonah en Luke
Het Kleurenorkest groep 8 

ACC
Mijn artikel gaat over ACC. Ik ben 
Kiana en dit is mijn verhaal. Ik ging 
als allereerste naar ACC. Daar was het 
superleuk. We kwamen aan in een 
heel groot gebouw. Ik wou alles ver-
kennen want het was vol met cara-
vans en campers en ik heb die nog 
nooit van dichtbij gezien. Het was 
echt heel interessant. We werden 
opgewacht door een meneer en hij 
gaf ons een hartelijk welkom en we 
begonnen met in een caraven te klim-
men. Daar leerden we hoe je moest 
tellen als je wou weten hoeveel men-
sen erin kunnen en toen keken we nog 
in een ander soort caravan en toen 
gingen naar een camper. We leerden 
het verschil tussen een caravan en 
een camper en toen gingen we naar 
de garage en daar gingen we onder 
een auto kijken. We mochten een 
band leeg laten lopen en met behulp 
van machines de band van het wiel te 
scheiden en dan er weer op te zetten. 
Ik mocht heel veel op knopjes druk-
ken en op pedaaltjes, dat was grappig. 
Toen gingen we de lichten checken 
van een caravan. Daarna was het tijd. 
We zeiden gedag en we kregen choco-
lade. Ik vond het zelf een heel leuk en 
interessant onderwerp.

Kiana
Het Kleurenorkest groep 8

 
 
Arie van der Velden 

Als eerste heeft de baas van het 
bedrijf uitleg gegeven over wat ze hier 
doen. Toen gingen we de werkplaats 
in en we gingen een kaarsenhouder 
maken. We hebben veel technieken 
gezien hoe ze metaal kunnen buigen. 
We vonden het heel leuk om hier even 
te kijken. Bedankt.
 

Eelke en Lieuwe
Het Kleurenorkest groep 7

 
Jacob Hooy
Het was super leuk! We gingen eerst 
kijken hoe het bedrijf er uit ziet. In 
het magazijn lagen allemaal verschil-
lende soorten kruiden. Brandnetel 
en Steranijs hebben we zien liggen. 
Daarna mochten we naar de mixka-
mer. Daar staan allemaal gemalen 
kruiden. Wij mochten dit inpakken. 
We mochten ook kruiden nog ruiken. 
Sommige waren erg sterk. Na de mix-
kamer gingen we naar beneden naar 
de oude kruidenwinkel. Het was heel 
leuk en we kregen ook nog het pak-
ketje dat we zelf hadden ingepakt.
 

Loghan en Thijmen
Het Kleurenorkest groep 7

 
Zie verder op pagina!! 
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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 
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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

Als het hier in Limmen herfstvakantie 
is, wordt er in Eindhoven het mooiste 
festival van het jaar georganiseerd: 
De Dutch Design Week (DDW)! Ieder 
jaar ga ik terug naar mijn ‘Hometown’  
Eindhoven, want daar gebeurt het! 
Tijdens de DDW is Eindhoven het 
bruisende hart waar het bedrijfsleven, 
ontwerpers, wetenschappers en de 
consument uit de hele wereld bij elkaar 
komen. Op 9 verschillende locaties 
verdeeld over de stad met als centrum 
Strijp S vind je ontwerpers en weten-
schappers die hun atelier openstellen 
en hun ontwerpen tonen en uitleggen 
aan eenieder die het wil aanhoren. 

Het thema van DDW19 is “if not now, 
then when?”. Met dit thema wil men 
aansporen tot actie. Als we een duur-
zame samenleving willen creëren waar-
om beginnen we er dan niet meteen 
mee? Een duurzame samenleving ver-
eist meer dan een duurzaam ontwerp: 
het is een verander proces. Dat brengt 
investeringen met zich mee, verande-
ring van leefstijl en lange termijn den-
ken. 

Ontwerpers voelen de verantwoorde-
lijkheid om de consument bewust te 
maken van de problemen die er zijn en 

aan te moedigen duurzame beslissin-
gen te nemen. Ze nemen ons mee in 
hun verhaal en dat laten ze zien tijdens 
de DDW. Een aantal voorbeelden wil ik 
graag met jullie delen. 

Studio Drift heeft zich bezig gehouden 
met het in kaart brengen van materia-
len, waarbij ze de verschillende mate-
rialen van 1 product samenpersten tot 
een blok. Het is duidelijk dat een gloei-
lamp (1) uit meer materiaal bestaat dan 
een ledlamp (2). Kun je voorstellen dat 
dit (3) alle materialen zijn die uit een VW 
Beetle komen? 

Uiteraard is een bezoek aan het ate-
lier, de winkel en het restaurant van 
Piet Hein Eek een must als je in 
Eindhoven bent. Piet Hein heeft het 
duurzaam ontwerpen zowat uitgevon-
den! Met zijn sloophouten meubelen. 
Lampenkappen van stropdassen en 
kroonluchters van oude afgedankte 
glazen lampjes.

Een heel mooi project gepresenteerd 
op de DDW een aantal jaar geleden is 
het Wikkelhuis (4). Een kartonnen huis 
dat prefab word gemaakt in delen; een 
tiny house dat nu is doorontwikkeld en 
al op meer dan 60 locaties is geplaatst! 

Op het Ketelhuisplein (5) staan heel 
contrasterende paviljoens: De ene is 
gecreëerd met schimmels die groeien 
om een dichte levende wand te creë-
ren. Een ademend huis en heel frap-
pant vond ik dat het echt niet muf ruikt, 
maar juist aangenaam en geluiddem-
pend. Een ander paviljoen is dat van 
Renault met een futuristisch huis waar 
de elektrische auto van de toekomst 
(zelfsturend zonder stuur en passagiers 
die comfortabel tegenover elkaar zit-
ten) in de woning wordt geparkeerd als 
relax ruimte of stilteruimte. Met zonne-
panelen en zelfvoorzienend in energie. 

Een ander project “ground fridge (6), 
eigenlijk al van een aantal jaren gele-
den is een prefab kelder, die in je tuin 
kan worden ingegraven en dient als 

koelkast die geen energie nodig heeft 
om te koelen! Fantastisch: je loopt er 
zo in om je pak melk of verse groen-
ten te halen! (zie foto linksonder op de 
pagina)

Er zijn talloze ontwerpers die zich bezig 
houden met het ontwikkelen en expe-
rimenteren met levende materialen uit 
de natuur: Biodesign is hot! Emma van 
der Leest is zo’n biodesigner, afgestu-
deerd aan de kunstacademie zocht ze 
contact met biologen en laboranten om 
meer over micro-organisme te weten te 
komen. Zij heeft haar afstudeerstage 
gedaan bij Bio couture in Londen waar 
ze samen werkten aan de ontwikkeling 
van bio-leer. Door gisten, schimmels en 
bacteriën te laten fermenteren ontstaat 
er een bio-leer, zoals beer en kaas is 
ontstaan. Een etui gemaakt van dit leer 
is te zien tijdens de DDW en Emma is 
in beeld bij de “Toekomstbouwers” een 
programma van de VPRO uitgezon-
den tijdens de DDW. Een link naar het 
programma waarin Emma haar verhaal 
doet is: https://www.vpro.nl/program-
mas/de-toekomstbouwers/de-toe-
komstbouwers-2019-aflevering-3.html 

De Dutch Design week zet me ieder 
jaar weer aan het denken over de toe-
komst en onze lifestyle. Hoe duurzaam 
ben jij? En belangrijker hoe kunnen we 
er rekening mee houden bij het ont-
werpen en inrichten van je woning? 
Meer weten of er over sparren? Loop 
eens binnen bij Huisvanbinnen aan de 
Kerkweg.

Dutch Design Week 2019: Trends en inspiratie, wat betekent dat?

1 2 3

5

4

6
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De Westert
We waren bij de Westert en we hebben 
hier veel gedaan. We kregen een blok-
je kaas, mochten de kalfjes voeren en 
de grote koeien mochten grote koeien 
bix. Daarna hebben we op de trekker 
gezeten en nog even bij de kalfjes 
gekeken. We vonden het erg leuk.
 

Lars en Luuk
Het Kleurenorkest groep 7

 

Nuyens
Ging een groepje van groep 7  met roe-
feldag naar Nuyens. Het was heel leer-
zaam en we hebben zelfs een eigen 
narcis geplant. En we mochten het 
ook mee naar huis. We hebben er veel 
van geleerd en het was ook heel leuk!
 

Wiebe en Sophie
Het Kleurenorkest groep 7

 

Rietveld
We hebben veel uitleg gekregen over 
huizen. Welke huizen ze verkopen en 
hoe we dit kunnen kopen. Dit is best 
wel handig voor als  je later zelf een 
huis gaat kopen. Het was erg leuk en 
leerzaam.
 

Mirte en Noortje
Het Kleurenorkest groep 7

Eet Bar Lekker
We waren net bij de AH geweest en 
toen gingen we naar Eet bar Lekker. 
We kwamen aan en het was meteen 
erg gezellig. Eerst legden we onze jas-
sen op de bank en toen kregen we een 
rondleiding . Het was erg mooi en wist 
je dat een chef niet zonder souschef 
kan? Er was ook een leerling bij de 
koks en hij leerde om kok te worden . 
En de koks waren allemaal lief. 
Er was aardige bediening. Marjolein 
leidde ons rond. Ze was een hele aar-
dige vrouw. Na de rondleiding moch-
ten we cocktails maken. Er mochten 
er een paar achter de bar cocktails 
maken en de anderen mochten klant 

spelen. Achter de bar mochten we 
eerst een schort aan en daarna moes-
ten we onze handen wassen. Daarna 
mochten we het gaan maken. De 
ingrediënten blijven geheim, dus als 
je het wil weten ga er dan een keer 
heen. Toen de cocktails klaar waren 
mochten we ze op drinken. Ze waren 
heerlijk. Toen ze op waren kregen 
we een vouwcursus om servetten te 
vouwen. We leerden 2 technieken: de 
waaier en het muizentrappetje. Toen 
moesten we helaas terug naar school.  
Maar het is zeker een aanrader want 
het is gezellig, leuk, lekker en..... 
gewoon top!
 

Sil en Roos 
Het Kleurenorkest groep 8

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

Logic will get you from A to B
Imagination will take you everywhere...

Albert Einstein
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 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...

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

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk • respect • betaalbaar

• Voor Limmen, Castricum en omgeving
• 24 uur per dag  bereikbaar 
• Ongeacht waar u verzekerd bent 
• Kosteloze voorbespreking

072-5055740 / 06-23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaarPersoonlijk • respect • betaalbaar

• Voor Limmen, Castricum en omgeving• Voor Limmen, Castricum en omgeving• Voor Limmen, Castricum en omgeving• Voor Limmen, Castricum en omgeving• Voor Limmen, Castricum en omgeving• Voor Limmen, Castricum en omgeving• Voor Limmen, Castricum en omgeving• Voor Limmen, Castricum en omgeving

• Ongeacht waar u verzekerd bent • Ongeacht waar u verzekerd bent • Ongeacht waar u verzekerd bent • Ongeacht waar u verzekerd bent 

www.uitvaartverzorgingyvonne.nlwww.uitvaartverzorgingyvonne.nlwww.uitvaartverzorgingyvonne.nlwww.uitvaartverzorgingyvonne.nlwww.uitvaartverzorgingyvonne.nl

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

studiowelgraven.nl

idee
vormgeving
opmaak
drukwerk
websites
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Heerlijke dagverse maaltijden en soepen...

Schatten wij
de lokale slager 
wel op waarde?
Laatst logeerde mijn nicht Shannon uit Seattle bij ons. Ze is mijn Amerikaanse 
nicht met Nederlandse moeder en komt jaarlijks naar ‘the motherland’. Eén van 
de dingen die ze graag doet tijdens haar vakanties in Holland is boodschappen 
doen. Ze pakt de fiets en gaat er met een boodschappenmand op uit. Ze fietst 
door Limmen en Heiloo op zoek naar ‘delifood’. Dat is Amerikaans voor hoog-
waardig lokaal luxe voedsel wat je niet in de (Amerikaanse) supermarkt kunt 
kopen.Haar eerste stop is steevast de bakker en daarna de slager. Telkens weer 
verbaas ik mij over haar waardering en enthousiasme wanneer ze met een goed 
gevulde mand thuiskomt: ”Oh my goodness your butcher is the best, look at this 
piece of meat. It’s wonderful!” Zij weet onze slager, onze bakker, onze bloemist 
enzovoort op waarde te schatten. Zij verbaast zich over het feit dat wIJ vaak kie-
zen voor het gemak van de supermarkt. Als je zo’n kwaliteit aan brood, vlees en 
bloemen in je dorp kunt kopen, dan doe je dat toch bijna dagelijks? Voor haar 
zijn deze ‘delistores’ geen vanzelfsprekendheid. Zij moet zo’n beetje haar hele 
thuisstad Seattle doorrijden voor een beetje slager een beetje bakker en laat 
staan een goede bloemist. En dan heeft ze nog mazzel dat ze in een metropool 
woont waar dit soort ambachtelijke winkels nog wel te vinden zijn. Ze kookt wat 
af in onze keuken totaal ‘in love’ met de kwaliteit. De lekkerste vleesgerechten 
komen op tafel. Ik vraag mezelf dan af: ik zou de helft van haar enthousiasme 
wel willen hebben. Ben ik dan te verwend, te gemakzuchtig om niet vaker naar 
de de slager te gaan voor een hoogwaardig stuk vlees of kant en klaar maaltijd? 
Ik weet dat het heerlijk smaakt en ter plekke is voorbereid, verser kan niet. Ik zou 
mijn nicht een groot plezier doen om vaker dit ‘delifood’ te kopen. Gewoon hier 
in Limmen. Why not!

Michel Welgraven

MAALTIJD +
1/2 LTR. SOEP
NAAR KEUZE  .... SAMEN 7.95NAAR KEUZE  .... SAMEN 7.95

UIT EIGEN KEUKEN

KERKWEG 18 • LIMMEN • TEL: 072 – 505 12 63 • WWW.SLAGERIJSNEL.NL

voor

lekker!
Passie

in Limmen. Why not!
Michel Welgraven

(Aanbieding alleen geldig
van 11 t/m 16 november 2019)

Het is al even geleden, maar juist 
in dit natte najaar denken de 
Explorermeiden van Scouting Limmen 
met veel plezier terug aan hun te 
gekke zomerkamp nabij Koblenz in 
Duitsland. Met de personenbus van 
Kleverlaan Autoverhuur gingen ze 
medio juli een week op ontdekking en 
avontuur in die mooie omgeving.

Een korte terugblik: De eerste dag 
reden we naar het scoutingterrein 

Kampverslag van de 
Explorermeiden in Duitsland

dat die week ons thuis zou worden, 
Brexbachtal. Gelegen in een afgele-
gen dal zonder elektriciteit en zonder 
telefoonbereik was dit wel even scha-
kelen, back to basic! Maar het was er 
heel mooi en gezellig met de andere 
groepen. Bovendien verlieten we het 
terrein elke dag om leuke dingen te 
doen.

Zo gingen we op dag twee naar het 
pretpark Phantasialand, waar we spe-

ciaal voor gespaard hadden. Er werd 
genoten en gegild in de vele achtba-
nen en andere attracties. De dag erna 
was het tijd voor nog een uitdagende 
activiteit: een klimbos met wel 14 
verschillende parcours hoog in de 
bomen. 

Op dag vier brachten we een bezoek 
aan de stad Koblenz met de beroemde 
Deutsches Eck en een gezellig cen-
trum. We gingen lekker shoppen en 

namen de gondel richting een fort 
op de berg voor een mooi uitzicht. 
Na een wandeling mochten we op de 
terugweg  (met scoutingkorting!) met 
een schipper mee terugvaren over de 
Rijn. 
Inmiddels was er wel behoefte aan 
een rustdagje tussendoor en daarom 
hebben we een buitenzwembad opge-
zocht en daar een dag besteed, wat 
met het mooie weer gelukkig ook kon! 
De laatste volle dag hadden we alle 
energie weer nodig voor een hike naar 
de Geierlay-hangbrug bij Morsdorf. 
Zoek maar op, dan zie je dat je ook 
hiervoor niet bang uitgevallen moet 
zijn! Het motto van onze vereniging is 
niet voor niets ‘Durf jij het aan?’
Vrijdag 19 juli was helaas alweer de 

laatste dag. We ruimden de tenten op 
en maakten op de terugweg nog een 
stop bij een rodelbaan. ’s Middags 
kwam het busje weer toeterend terug 
in Limmen en was het tijd voor uitrus-
ten en nagenieten.

Ben jij tussen de 14 en 18 jaar en zie 
je zo’n kamp vol avontuurlijke acti-
viteiten en gezelligheid ook wel 
zitten? Kom dan eens kijken bij 
de Explorermeiden van Scouting 
Limmen! Het hele schooljaar zijn er 
opkomsten op vrijdagavond van 20.00 
tot ±22.00 uur. De inhoud bepalen jul-
lie zelf en ook het kamp leer je onder 
begeleiding zelf te organiseren. Stuur 
bij interesse een mailtje naar info@
scoutinglimmen.nl voor de details. 
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Speel mee!

Aantal loten 110.000. De prijzenpot is ruim € 3.000,-. Bij het invullen van het lot verklaart u 
nadrukkelijk dat u toestemming geeft voor het publiceren (indien u een prijs wint)
van uw naam en woonplaats in de LOVkrant en op de website van de LOV.

De loten kunnen t/m 8 december worden ingeleverd bij de deelnemende
winkeliers, herkenbaar aan dit raambiljet. Bij elke besteding van € 5,- ontvangt u
een lot (bij AH, Kroone & Liefting, Moments € 10,-).

Uitslag trekkingen op
www.ondernemendlimmen.nl

Alle prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht!

Maandag 18 november
start de bekende

LOV Sinterklaasloterij
U doet uw inkopen toch ook in Limmen?

Trekkingen op 25 november
en 2 en 9 december 2019

winkeliers, herkenbaar aan dit raambiljet. Bij elke besteding van € 5,- ontvangt uwinkeliers, herkenbaar aan dit raambiljet. Bij elke besteding van € 5,- ontvangt uwinkeliers, herkenbaar aan dit raambiljet. Bij elke besteding van € 5,- ontvangt u

Ondernemers
Limmer

Vereniging

Prijzengeld meer dan 3.000 euro!

o.a. Apple AirPods • Twee seizoenskaarten AZ
Beschikbaar gesteld door de L.O.V.

Pellet Grill + Winter B�Q 10 pers. t.w.v. € 800,-
Beschikbaar gesteld door Slagerij Snel en KookKönst
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FIFA20
Toernooi

FIFA TOERNOOI ORGANISEREN? 
WEPLAYESPORTS.COM

SCHRIJF JE IN VIA DE WEBSITE:
WEPLAYESPORTS.EVENTS/

DOE JIJ OOK MEE?

- PLAYSTATION 4
- MAX. 80 DEELNEMERS PER SESSIE
- KWARTIER VAN TEVOREN AANWEZIG! 
- POULES OP LEEFTIJD INGEDEELD

EVC VV LIMMEN / NEW YORK PIZZA / CLUB VAN 100

4 JANUARI 2020

14.00 – 18.00 UUR

€ 5,-
INCLUSIEF PIZZA EN DRINKEN

WEPLAYESPORTS.EVENTS/LIMMENWEPLAYESPORTS.EVENTS/LIMMENWEPLAYESPORTS.EVENTSWEPLAYESPORTS.EVENTSWEPLAYESPORTS.EVENTSWEPLAYESPORTS.EVENTS
SCHRIJF JE IN VIA:

DATUM:

TIJD:

DEELNAME: € 5,
18.30 – 22.30 UUR

DEELNAME:
TIJD:
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06-49704045
muziekwerkplaatslimmen.nl, info@muziekwerkplaatslimmen.nl

M a LLp
mek miStaz I ekw ru e n

klassieke, jazz-en popmuziek
beginners, gevorderden,

mmi

klassieke, jazz-en popmuziekklassieke, jazz-en popmuziek

De muziekschool voor alle leeftijden,  

■  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

■  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

■ Datanetwerken

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

Om uw huis op de juiste waarde te taxeren, willen we er alles van weten. 
Hoe zijn de omgevingsgeluiden, zowel overdag als ‘s nachts. Hoe is de 
sfeer in huis? Wat zijn de unieke aspecten ervan? Is er groen in de buurt? 
Openbaar vervoer? Scholen? Om al deze aspecten zelf te ervaren, komen we 
eventueel een verjaardag vieren. Wilt ook u de beste taxatie voor uw huis, 
bel dan met Mark Admiraal 072  505 14 64.

Om uw huis zo goed mogelijk te 
taxeren, gaan we nogal ver

Sterk in huiswerk

De Drie Linden 1 - Limmen - 072  505 14 64 - rietveldlimmen.nl

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

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

voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

REPRESENTATIEVE
KANTOORRUIMTE
SCHIPPERSLAAN 9,  LIMMEN
Kantoorruimte beschikbaar op de 1e verdieping aan de Schipperslaan 9 te 
Limmen. Deze mooie ruimte heeft een eigen opgang en alle voorzieningen en is 
78 m2 groot met parkeerplaatsen voor de deur. Meerdere opties bespreekbaar.

HUURPRIJS € 499,- p.m. all-in
Inclusief: gas, electriciteit, alarm, razendsnel internet en servicekosten.
Stuur voor meer informatie een email naar: info@studiowelgraven.nl

TE HUUR: Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42 

6 dagen per week geopend
wat 

hebben
ze eigenlijk

niet...?!

ze eigenlijk
niet...?!Secondlife 

cartridges
Goedkoper dan origineel
en met meestal meer inhoud.
Alle gangbare types op
voorraad en de rest eventueel 
op bestelling.


