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Kom naar de gezellige toneelmiddag met De Limmer Plankeniers in De 
Burgerij op vrijdagmiddag 14 november a.s. aanvang 14.00 uur; zaal open 
13.30 uur.
Het vrolijke blijspel: “ ’n Fluitje van een  €urocent” wordt opgevoerd. Het 
stuk speelt zich af in een studio van waaruit een rechtstreekse quiz wordt 
uitgezonden. Er doen zich weer allerlei onverwachte verwikkelingen voor 
die voor grappige situaties zorgen.
Heeft u problemen met vervoer? Bel dan Ria Hooijboer 5052235.

Op zaterdag 11 oktober gaat de IJsbaan 
weer open. Het winterseizoen komt er 
weer aan. Wilt u uw kind ook laten 
schaatsen, als typisch Nederlands 
vaardigheid, als kennismaking met de 
schaatssport of ter voorbereiding op 
het verwachte natuurijs?
De kinderen worden op niveau inge-
deeld en naast het schaatsen worden 
ook andere activiteiten georganiseerd 
zoals conditietraining, schaatskamp 
en een afsluitend feest.

Zaterdag 13 september klokslag 16.00 
uur klonk het startschot voor de 2de 
Limmer Kermisrun. Alle 240 deelne-
mers passeerde op het parcours van 
2,5 km circa 12 hindernissen. De wed-
strijd ging over 3 ronden, in totaal 
zo’n 40 hindernissen. De hindernis-
sen varieerden van het bedwingen 
van een toren van 6 meter hoogte, 
glijbaan in een modderbad, slingeren 
over het Stet, via een klimnet uit het 
Stet omhoog klimmen, kruipen onder 
een zeer laag net en hardlopen door 
de Lantaarn.
Na ongeveer 50 minuten finishte Thijs 
Bruschke als eerste, nadat hij drie 
ronden had volbracht. Jeroen Hees-
been en Hans Rijs finishte als 2de en 
3de. Bij de dames was Paulien Den-
neman – Beemster oppermachtig, zij 
liet slechts 15 mannen haar voor gaan. 
Marion Dekker en Masha Koot werden 

Kermisrun zet Limmen op zijn kop

respectievlijk 2de en 3de. Het beste 
team kwam uit Heiloo, team BEV (Bier 
En Vrouwen). Zij mochten voor de 
tweede keer op rij de wisselbeker mee 
naar huis nemen.
Mede dankzij de deelnemers, 40 vrij-
willigers, 15 sponsoren, fanfare Excel-
sior en veel publiek werd het onverge-
telijke zaterdagmiddag op de Limmer 
kermis. De deelnemers werden op het 
gehele parcours aangemoedigd door 
het publiek . Circa 1000 toeschouwers 
waren getuige van het spektakel. Het 
allermooiste compliment richting de 
organisatie kwam van een toeschou-
wer, die verheugd was “dat Limmen 
er weer een prachtig evenement bij 
heeft en ook nog een extra Kermis-
dag”.
Na dit succes heeft de organisatie be-
sloten om volgend jaar weer het eve-
nement te organiseren en waarschijn-

Alleen toegankelijk voor personen die in deze periode regelmatig disco limmen bezoch-
ten. Deze reunie vindt plaats op 15 november 2014 en kaarten à € 7.50 zijn vanaf nu te 

verkrijgen bij café de Lantaarn in Limmen. Let op; het aantal kaarten is beperkt..!

Op zaterdag 8 november is de ope-
ningsavond van het 49e carnavals-
seizoen van De Uylenspieghels. Om 
20.30 uur gaat de zaal in café de Lan-
taarn open en heten de Uylenspie-
ghels een ieder van harte welkom. 
Natuurlijk wordt deze avond met 
gezellige muziek gevuld en is de en-
tree gratis. Zoals het bovenstaande 
thema al een beetje aangeeft, wordt 
dit het laatste seizoen van de Uylen-
spieghels. Via de website en Face-
book heeft u al kunnen lezen dat de 
Uylenspieghels door diverse redenen 
te kampen had met ‘personele’ pro-
blemen. Maar voor dit seizoen heeft 
Prins Tyl XIV (Erik Lamers) zijn Raad 

van 11 compleet. Daarom halen De 
Uylenspieghels nog 1 maal alles uit de 
kast om er een heel mooi laatste sei-
zoen van te maken voor alle inwoners 
van Gorteldonk! Uiteraard staat in 
dit laatste seizoen het sociale aspect 
hoog in het vaandel en daarom is er, 
naast de openingsavond, de kinder-
dag voor alle basisschoolleerlingen, 
brengen we een bezoek aan Camer-
donk, is er een gezinsviering en een 
Foute avond en zal ook de traditio-
nele optocht met een afsluitend feest 
niet ontbreken, waarna de steken in 
de wilgen worden gehangen. Vooraf-
gaand aan het carnavalsweekend (14 
en 15 februari 2015) zullen er zieken 

Op 16 november 2014 zal Sinterklaas 
Limmen weer vereren met een bezoek 
aan ons mooie dorp.
Ook dit jaar zal het weer een groot 
feest worden. Sinterklaas en zijn Pie-
ten komen rond 13.45 uur weer aan 
met de boot over het Stet. Hoe zullen 
de Pieten nu weer aankomen? Zal al-
les goed gaan?

Nadat Sinterklaas aan wal is, wordt hij 
welkom geheten door Burgemeester 
Mans. Natuurlijk zal de Sint zijn dan-
spieten weer meenemen en die zullen 
het publiek verblijden met gezellige 
dans en zang. De optocht door Lim-
men zal dit jaar via een andere route 
verlopen. Na het vertrek vanaf het 
Stet, gaat de optocht rechtsaf de Dus-
seldorperweg in, rechtsaf de Vrede-
burglaan in. Vervolgens de Meidoorn-
laan in, de Lage Weide op en dan weer 
linksaf naar de Dusseldorperweg tot 
aan de Corneliuskerk. Na een dansop-
treden gaat de kerk open en kan ie-
dereen naar binnen voor het slot van 
het feest met onze eigen Perperno-
tenband. Rond 16.30 uur is het afge-

Uitnodiging voor alle ouderen en gasten van De Zonnebloem Limmen

Gezellige toneelmiddag
met De Limmer Plankeniers

Carnavalsvereniging De Uylenspieghels 
haalt nog 1 maal alles uit de kast!

thuis en in het ziekenhuis door De 
Uylenspieghels worden bezocht en 
met een fruitmandje verblijd. En ook 
de nieuwe bewoners van Gorteldonk 
die in de carnavalstijd worden gebo-
ren zullen door Prins Tyl XIV en zijn 
adjudant met een kraambezoekje 
worden vereerd. De Uylenbabbelkrant 
zal ook nog 1 keer in december uitko-
men, waarbij we natuurlijk hopen dat 
de trouwe adverteerders ons nog een 
laatste keer steunen. De Uylenspieg-
hels zijn nog aan het denken over een 
leuke en gezellige Keezmiddag en wat 
andere activiteiten. Zodra hier meer 
over bekend is zult u er zeker meer 
van horen. Ook dit laatste jaar komen 
we binnenkort bij onze trouwe dona-
teurs langs. De Uylenspieghels vragen 
hen voor dit laatste seizoen het carna-
valeske bedrag van € 11,- bij te dragen, 
waarmee we in Gorteldonk voor jong 
en oud nog 1 maal alles uit de kast 
kunnen halen.
Op onze site www.uylenspieghels.nl 
is het laatste nieuws te lezen en ook 
binnenkort het programma voor het 
komende seizoen. Ook via Facebook 
houden we u op de hoogte. Namens 
de Uylenspieghels een welgemeend 
ALAAF en tot ziens op de openings-
avond 8 november in café de Lan-
taarn.

Sinterklaas komt weer naar Limmen
op zondag 16 november

lopen en hopen we dat alle kindjes (en 
ouders en grootouders) blij naar huis 
zullen gaan.
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. 
84.13.40.889, Univé Regiobank,  t.n.v. 
Sint Nicolaascomité Limmen. Ook 
kan dat tijdens de intocht achter in de 
kerk in de melkbussen.  
Bij voorbaat willen we u bedanken 
voor uw giften zodat we dit mooie 
evenement in stand kunnen houden.

Leden Limmer IJsclub gaan weer 
schaatsen op IJsbaan De Meent

Het is nog niet te laat, er zijn nog en-
kele plaatsen open (zie limmerijsclub.
nl of mail naar jeugdschaatsen@lim-
merijsclub.nl). 

Daarnaast zijn er naast wedstrijd-
schaatsen (lange baan en marathon) 
ook een groep toerschaatsers ac-
tief op de maandagavond en op de 
woensdag ochtend. Nieuwsgierig? 
Neem contact met ons op of bekijk de 
website.

Disco limmen reunie 1982-1993

lijk gaat dan de leeftijdsgrens omlaag 
van 16 naar 12 jaar, zodat alle Middel-
bare scholieren ook aan deze fysieke 
en mentale uitputtingsslag kunnen 
mee doen,  hou hiervoor de website 
en de facebookpagina in de gaten.

Foto’s van het spektakel zijn terug te 
vinden op www.kermisrun.nl
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Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

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

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

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

www.dibolimmen.nl

072-505 27 24
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen

Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880

Hartevelt
Jenever
1 liter 13.29 9.99
Glen Talloch
Whisky
1 liter 17.99 14.99
Bacardi
Rum
1 liter 22.99 17.99
Licor 43
Vanille-likeur
1 liter 26.99 19.99
Actie geldig van 6 t/m 19 oktober 2014.

Slijterij R. Booms

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org

... Zorgeloos wonen
met een passende
hypotheek!

Dampegheestlaan 19 , 1906WB
T   (0)72 743 1703
M  (0)6 22 666 406
 I    www.voetverzorging-michelle.nl   

Voor een heerlijke pedicure behandeling

Behandelen likdoorns en schimmelnagels

Nagelreparaties

Gelnagels en nagels lakken

Cadeaubonnen

 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

De ballen
verstand van
knikkers...
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Rijksweg 132
1906 BL  Limmen
T.  072 505 2817
E.  gerardmin@planet.nl
W. gerardminarchitect.nl
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Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te 
veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen 
een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer 
ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige baby's. Heel veel 
geluk, gezondheid en plezier gewenst!

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

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

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

Nanou Meijer
– Geboren op 31 augustus 2014 –

Dochter van Gido en Lizzy Meijer

Lorynn Groot
– Geboren op 28 augustus 2014 –

Dochter van Ruud en Marieke Groot,
zusje van Owen

Twan Kleverlaan
– Geboren op 4 september 2014 –

Zoon van Ron en Lotte Kleverlaan,
broertje van Robin en Jesse

Yara Louise Appelman
– Geboren op 15 september 2014 –

Dochter van Kris Appelman en Nikki Bergmans

Luuk Lemmink
– Geboren op 27 augustus 2014 –

Zoon van Ton en Leonoor Lemmink,
broertje van Jesse en Emma

Philine Veldt
– Geboren op 11 september 2014 –

Dochter van Ronald en Stephanie Veldt

De rubriek L immer Kroost
is  powered by

Kwaliteit staat bij kinderopvang Kits 
Oonlie altijd voorop. Maar hoe kunt 
u als ouders die kwaliteit eigenlijk 
beoordelen? U kijkt waarschijnlijk 
naar de locatie, de pedagogisch me-
dewerkers, de sfeer, de mogelijkhe-
den om buiten te spelen en naar een 
eventuele wachtlijst. Wilt u meer in-
zicht in kwaliteit, dan kunt u nagaan 
of een kinderopvangorganisatie in 
het bezit is van het HKZ kwaliteit-
certificaat op www.hkz.nl.

Sinds 2003 is Kits Oonlie in het be-
zit van het HKZ kwaliteitcertificaat. 
Als gecertificeerde organisatie vol-
doet Kits Oonlie, naast alle wet- en 
regelgeving, vrijwillig aan een groot 

aantal extra kwaliteitsnormen. Jaar-
lijks wordt het kwaliteitsysteem van 
Kits Oonlie getoetst door een externe 
organisatie, het Keurmerkinstituut. 
Op woensdag 24 september heeft 
de jaarlijkse controle door het Keur-
merkinstituut weer plaatsgevonden. 
Tijdens de controle zijn medewerkers 
van het kinderdagverblijf, de BSO, de 
kindplanning, personeelszaken en de 
algemeen directeur van Kits Oonlie 
stevig aan de tand zijn gevoeld.

Aan het einde van de controledag zijn 
de bevindingen van de controleur 
besproken met de directie van Kits 
Oonlie. Tijdens dit gesprek heeft het 
Keurmerkinstituut aangegeven dat 

Kies voor kwaliteit,
kies Kinderopvang Kits Oonlie !

Kits Oonlie is een fris, huiselijk en 
kleinschalig kinderdagverblijf en is 
sinds 2003 ISO/HKZ gecertifi ceerd.

|  Kits Oonlie heeft meerdere vestigingen in Alkmaar, Limmen en Heiloo  |  www.kits-oonlie.nl  |

Kerkweg
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k i n d e r o p v a n g 0 - 1 3

 Kom jij ook
        met ons spelen..?

Kom kijken hoe wij spelen,
of bel voor een rondleiding
072 - 532 35 76 Ons uurtarief is € 6,32

de organisatie haar zaken prima ge-
regeld heeft! Van informatieaanvraag, 
de opvang tot het einde van de plaat-
sing en alle tussenliggende processen 
verlopen gestructureerd en Kits Oon-
lie laat ieder jaar weer zien dat zij het 
certificaat waard is.

Kits Oonlie biedt kinderopvang voor 
kinderen tussen de 0 en 13 jaar in Lim-
men, Heiloo en Alkmaar. Als u een 
keer een kijkje wilt nemen op één van 
onze vestigingen, kunt u contact op-
nemen met de Centrale administratie 
van Kits Oonlie op telefoonnummer 
072-5323576 of via het e-mailadres 
info@kits-oonllie.nl.

Na de fantastische opening van het 
seizoen met de Big Swing Band komt 
nu Par Six.
Par Six is nieuw voor de Jazz Session 
Club “Vredeburg”, maar dat bete-
kent niet dat ze hun sporen al niet 
dik verdiend hebben.  De combo van 
zes muzikanten is het huisorkest van 
de Heemskerker Golfclub.  De band 
speelt minder bekende nummers uit 
het Real Book, maar ook composities 
van de eigen pianist Ed Wertwijn.  Gi-
tarist Huub Rohde laat zich graag be-
invloeden door Jimmy Hendrix en dat 
is hier en daar goed te horen.  Het ab-
solute middelpunt van de band is Ria 
de Vries, die altijd de show steelt door 
haar natuurlijke wijze van zingen.  
Maar dat weten de vaste bezoekers 
van de Jazz Session Club “Vredeburg” 

Zondag 19 oktober vanaf 16.00 uur in Vredeburg

Gastorkest Par Six in Jazz 
Session Club Vredeburg

wel, want in december jl. zong zij nog 
in de Vredeburg met de Seaside Big-
band.  En dat was een prima avond.

NB: De data voor dit seizoen:   19 okto-
ber, 16 november, 21 december, 25 ja-
nuari, 22 februari, 22 maart en 19 april.

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

Donderdag 6 november, aanvang 19.30 uur

Gall & Gall Limmen
organiseert Whiskyproeverij 
in Vredeburg
Gall & Gall Limmen organiseert don-
derdag 6 november 2014 een whisky-
proeverij. Deze ‘nosing & tasting’ 
staat in het teken van ‘peated’ whisky. 
Peated whisky’s zijn geturfde whis-
ky’s met een rokerige en zilte smaak.

Deze avond zijn 7 verschillende whis-
ky’s met bijpassende amuses te proe-
ven. Aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur 
in de Vredeburg, Dusseldorperweg 64 
te Limmen. Kaarten à € 20,- zijn te 
koop bij Gall & Gall Limmen. 
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Bouwbedrijf C. Bos bv
Middenweg 41a   1906 AP Limmen   tel. 072 505 1226

Nieuwbouw
Onderhoud

Verbouw

Wij doen alles voor uw auto

De kwaliteit en reputatie van Bosch, toegepast op het onderhoud en de reparatie 
van alle automerken met behoud van uw fabrieksgarantie. www.boschcarservice.nl

Dankzij Bosch Car Service 
kunt u vertrouwen op 
uw auto.
Want u weet nooit wat u 
onderweg tegenkomt…

Kleverlaan B.V.
Rijksweg 154A
1906 BL  LIMMEN
Tel.: (072) 505 75 15
WWW.KLEVERLAAN.NL

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Dusseldorperweg 105
072 505 24 56

www.margashaarmode.nl

Draagt u ook 
een steentje bij 

voor een mooiere 
wereld?

NOVEMBER-ACTIE:

In de decembermaand brengen wij alle ingeleverde 
shampooflessen naar het daklozencentrum in Alkmaar.

Tegen inlevering van uw oude shampoofles
(minimaal half gevuld), krijgt u van ons een  

 NIEUWE L’ORÉAL
 PROFESSIONNEL
 SHAMPOO CADEAU
 bij een minimale besteding van €85,-

controlecontrole

G E V R A A G D

Ondernemer met visie en 
doorzettingsvermogen

Bel voor afspraak L. Meijland
06 54 69 63 28, of meer info

controle.comcontrole.com

WINNAAR
KWALITEITS CUP 

Ben   Meijland Hogeweg 146
Limmen

Pompoenen

Workshops te volgen op:
ma 13, woe 22,29, do 23, 30 oktober

in overleg ook andere data

Voor meer info: 06 54 69 63 28

donderdag 16 oktober
van 13.00 tot 17.00 uur
Kom gezellig langs, er zijn die middag 

workshops te volgen en soep te proeven

Kom gezellig langs

Doe en proefmiddag



	 O K T O B E R 	 2 0 1 4 	 L O V - K R A N T 	 	 P A G . 	 5

Weet u meer over deze foto?
In het fotoarchief van Stichting Oud Limmen zitten vele foto’s met 
een juiste beschrijving maar zo af en toe komen we een foto tegen 
waar we iets meer van willen weten. Herkent u personen of weet u 
wanneer en waar deze foto van een schoolreisje genomen is? Elke 
maandagmorgen van 10.00-12.00 en maandagavond van 19.00-
21.00 zijn wij geopend aan de Schoolweg 1. U bent van harte wel-
kom, de koffie staat klaar.

TIOS Limmen heeft op de woensdag-
middag en avond Streetdance lessen. 
Op het einde van de middag zijn er 
lessen voor de kinderen t/m groep 
8. Deze lessen worden gegeven door 
onze nieuwe enthousiaste dansdo-
cente Sara Beentjes. De avondlessen 
zijn voor de leden van het voortgezet 
onderwijs en worden gegeven door 
Silvie Been.

Bij deze willen graag melden dat de 
Streetdance les voor de groep 3 t/m 
6 is verplaatst van woensdagmiddag 
naar de vrijdagmiddag van 17:00 – 
18:00 uur.

Wijziging in het TIOS Limmen 
lesrooster

Uitslag prijsvraag Stichting 
Oud Limmen

Maar wat houdt Streetdance precies 
in? Streetdance is eigenlijk niet 1 dans-
soort. Het is een verzamelnaam voor 
alle verschillende dansvormen, die je 
maar kunt gebruiken. Bij Streetdance 
wordt er gedanst op vaak wat snellere 
muziek met een flinke beat erin. In 
combinatie met de bewegingen, die 
heel strak of juist heel vloeiend zijn, 
vormt dit een flitsend effect.
Mochten jullie ook meer willen weten 
hoe Streetdance gaat, kom dan ook 
eens kijken bij de lessen en misschien 
vind je het ook leuk om mee te doen.
Voor meer informatie zie www.tios-
limmen.nl

De jaarmarkt was wederom een groot succes en er hebben veel mensen aan 
onze prijsvraag deelgenomen. Het juiste antwoord was Bollenmuseum. De prijs-
winnaars:
De eerste prijs is gewonnen door de heer A. Zoon (foto links).
De tweede prijs is gewonnen door de heer G. Oosterman (foto rechts).
De derde prijs is gewonnen door mevr. J. Hoogeboom.
(De laatste was ten tijde van de uitreiking op vakantie vandaar geen foto)

Na de succesvolle bijeenkomst met 
Paul Moers in 2013 waarbij bijna 200 
ondernemers bijeenkwamen organi-
seren de Limmer Ondernemersvereni-
ging, Business Club CAL en Onderne-
mend Heiloo een bijeenkomst die in 
het kader staat van het financieren 
van de bedrijfsvoering met de spre-
kers Michiel Werkman en Pim van der 
Velde. 

Deze bijeenkomst vindt plaats in het 
Fletcher. Hotel-Restaurant Kennemer-
straatweg 425 Heiloo op 20 oktober 
2014.

Bij deze bijeenkomst zijn alle on-
dernemers welkom uit Castricum, 
Akersloot, Limmen en Heiloo welkom 
ongeacht of u lid bent van een van de 
organiserende ondernemersvereni-
gingen. Alleen vooraanmelding voor 
de catering en zaal invulling is ge-
wenst op het emailadres 
secretaris@ ondernemendlimmen.nl .

De avond staat in het teken van de 
ontwikkelingen binnen het financie-
ren van de bedrijfsvoering. Op deze 
netwerkbijeenkomst zal ervarings-
deskundige Michiel Werkman spreken 
over anticiperen op de wijze waarop 
banken en investeerders in financie-
ringskwesties oordelen en handelen. 
Michiel  is voormalig zakelijk bankier 
met een lange staat van dienst en 
tegenwoordig via Insparco  onafhan-
kelijk bedrijfsadviseur, columnist en 
auteur & uitgever van het boek ‘ROT-
BANKEN, ook de financiers van uw 
toekomst’. 

Pim van de Velde heeft een achter-
grond in marketing & communicatie 
en hij heeft samen met enkele onder-
nemers het Crowdfinancing platform 
“Kapitaal Op Maat” opgericht. Hij 
zal deze avond een overzicht geven 
over de ontwikkelingen in crowdfun-
ding en hij gaat in op vragen als: Hoe 
zit het speelveld in elkaar? Wat is de 
situatie in Nederland? Wat zijn aan-
dachtspunten voor de toekomst van-
uit het perspectief van de platforms?

Na afloop van deze presentaties volgt 
een korte terugblik op (een van) de 
oorzaken van de kredietcrisis en een 
paneldiscussie waarin in ieder geval 
de Rabobank vertegenwoordigd zal 
zijn. De ondernemersverenigingen 
beogen met deze avond ook ant-
woord te krijgen  waarom het zoveel 
moeilijker is om een financiering te 
krijgen. Ligt dit aan de wetgever of 
aan de banken of aan Brussel. 

Wij nodigen u en uw partner van 
harte uit voor deze avond. Inloop 
met koffie en thee vanaf 19:30 uur, 
aanvang 20:00 uur.  De deelname is 
gratis. 

Na afloop van de paneldiscussie bie-
den de gezamenlijke ondernemers-
verenigingen u nog een drankje en 
een hapje aan.

Na het succesvolle debuut “Het Dubai 
Ultimatum” uit 2011, komt dorpsge-
noot Eric Bakker, die samen met Her-
man Zandstra onder het pseudoniem 
Era Richmen schrijft, met een nieuwe 
thriller: “Het Slater Delict”.

In “Het Slater Delict” draait het om 
een ex-militair, Jason Slater, die zich 
na de oorlog in Irak, samen met zijn 
vriendin en haar dochtertje in Ne-
derland vestigt. Geïntrigeerd door de 
kansen investeert hij in vastgoed, een 
sector die zwaar gebukt gaat onder de 
crisis, fraude en corruptie. Jason Sla-
ter verdient in korte tijd veel geld en 
het geluk lacht hem toe. Dan slaat het 
noodlot toe. Hij wordt verdacht van 
een ernstig misdrijf. Hij dreigt alles te 
verliezen en heeft nog maar één doel: 
niet veroordeeld worden.

Nieuwe thriller
van Limmense bodem..!

Niet alleen de du-
bieuze handel en 
wandel in de vast-
goedwereld wordt heel typerend 
neergezet, ook het ernstige misdrijf, 
waarvan niemand hoopt dat het hem 
of haar overkomt, wordt op zeer rea-
listische wijze beschreven.
Sinds “Het Dubai Ultimatum” is er 
veel gebeurd. Werd hun debuut nog 
in eigen beheer uitgegeven, voor het 
“Het Slater Delict” heeft het schrij-
versduo een contract gesloten met 
uitgeverij Palmslag. Deze landelijke 
uitgever was zo enthousiast over “Het 
Slater Delict” dat hij ook “Het Dubai 
Ultimatum” wilde heruitgeven.
Beide boeken komen op 25 oktober 
a.s. uit en zijn te bestellen bij de uit-
gever (www.palmslag.nl) of te koop in 
de reguliere boekhandel.

Excursie Sortiva Limmer 
ondernemersvereniging  
3 oktober 2014

Ruim 20 Limmer ondernemers kon-
den zich vrijdagmiddag  vrijmaken 
om  Sortiva bezoeken. Onze voorzit-
ter gaf al positieve noot de opmerking 
dat veel ondernemers helaas geen tijd 
hadden door hun drukke werkzaam-
heden.  

Door Harry Zandbergen werd eerst 
een boeiende lezing  over de nood-
zaak van vuilscheiding.     Bij een be-
zoek  van Staatssecretaris mevrouw 
Mansveld aan Sortiva  heeft  zij het 
belang van afvalscheiding  omgezet 
in een streven om steeds minder te 
verbranden en te storten maar het 
afval te hergebruiken als grondstof.   
Sortiva wil hier zeker het initiatief in 
nemen door allerlei innovatieve pro-
jecten.   

Sortiva is dan ook een productiebe-
drijf met als uitgangspunt dat de 
vuilafvoerder moet betalen  voor het 
brengen en dat de grondstoffen weer 
kunnen worden verkocht.  Als voor-
beeld kwam de hovenier  naar voren. 
Hij brengt zijn takken naar Sortiva en 
betaalt daarvoor en na negen weken 
kan hij de compost weer ophalen ( 
uiteraard niet gratis)  die door Sortiva 
uit zijn takken is geproduceerd.  Hier 
zijn echter veel investeringen en ar-
beidsuren voor nodig. 

Harry gaf aan dat wellicht in de toe-
komst nog meer gescheiden zal moe-
ten worden bij de bron. Nu wordt 

plastic, groen en rest afval geschei-
den.  Het restafval wordt nog steeds  
alleen maar verbrand.
Wellicht krijgen we straks nog een 
container voor metaal, hout en an-
dere harde restmaterialen.

Ook gaf Harry aan dat Sortiva af wilde 
van het imago dat zij een stortplaats 
zijn. In de toekomst mag  behoudens 
bijvoorbeeld asbest helemaal niets 
meer worden gestort.  Alle afval zal 
door scheiding een herbestemming 
als grondstof  weer in de maatschappij 
komen. Sortiva is ook milieu bewust 
bezig.  Zij heeft bijvoorbeeld aan een 
festival geadviseerd om geen plastic 
bekers maar biologisch afbreekbare  
bekers te gebruiken. Na afloop heeft 
men 50.000 bekers  weer afgevoerd 
en weer in korte tijd laten afbreken 
tot biologische grondstoffen. 

Na de lezing gaven Mark Valkering  en 
Guus Hulsebosch een boeiende rond-
leiding over het terrein en door de 
nieuwe sorteerhal.  Mark wees op de 
enorme grote hoeveelheid bollennet-
ten die in de noord in de klei worden 
gebruikt om gemakkelijker te kunnen 
rooien. Deze worden nu weer gewas-
sen en hergebruikt in oostelijke lan-
den.

Vooral de nieuwe sorteerhal was in-
drukwekkend.  Er komen bijna geen 
handen meer aan te pas om het vuil 
te scheiden. Doormiddel van licht te-
rugkaatsing worden hout en ijzer af-
gescheiden.   

Na afloop werd door de deelnemers 
nog gezellig nagepraat in de ont-
vangst ruimte.

In het najaar staan nog een aantal  
bijeenkomsten op het programma.  
Op 20 oktober 2014 is de banklezing 
in Hotel restaurant Fletcher. 3 no-
vember 2014 is de Cal ondernemers-
verkiezing in  de Burgerij in Limmen 
en op  10 november zal de jaarlijkse 
Bourgondische avond in Vredeburg 
het verenigingsjaar weer afsluiten. 

N I E U W S   L I M M E R   O N D E R N E M E R S V E R E N I G I N G

De bank van de 
toekomst in Fletcher 
Hotel 20 oktober 2014

Vaak denken mensen dat ze niets 
mogen eten als ze willen afvallen. 
Dat alleen een streng dieet met wei-
nig calorieën het gewenste resultaat 
levert. KookKönst Limmen (www.
kookkonst.nl) laat in samenwerking 
met Praktijk Karin De Kremer (www.
karindekremer.nl) zien dat het an-
ders kan. Tijdens de kookworkshop 
worden er vooral praktische tips aan-
gereikt. Hoe maak je een makkelijke 
salade om mee te nemen naar het 

Lekker eten en afvallen: gaat dat samen?
werk? Hoe maak je een eenvoudige 
soep? Hoe maak je de avondmaaltijd 
op een eenvoudige manier aantrek-
kelijk, zonder dat het veel tijd kost? 
Ook worden er leuke weetjes bespro-
ken over verschillende producten. Zo 
bevat paprika bijvoorbeeld capsaïcine 
dat de vetverbranding bevordert en 
zijn er fruitsoorten die na de maaltijd 
de spijsvertering bevorderen. Afvallen 
moet leuk zijn, geen straf! Schrijf je 
snel in, want vol = vol!

De kookworkshop wordt op 21 okto-
ber 2014 gehouden aan de Dusseldor-
perweg 75 in Limmen van 17.00 – 21.30 
uur. Kosten: € 62,50 p.p.  (inclusief 
alle ingrediënten, uitgebreide uitleg 
en consumpties).

Korting voor cliënten Karin: € 7,50 
(zie website Karin voor voorwaarden). 
Maximale groepsgrootte: 8 personen, 
opgeven voor 16 oktober via info@ka-
rindekremer.nl of info@kookkonst.nl.
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Achterweg 15 
1906 AG  Limmen 
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl Erkend Installateur

SEI-geregistreerd

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

Kijk op:
www.aannemersbedrijfjonker.nl

Limmen
Zonnedauw 6d

1906 HA Limmen
072 5325555

info@podotherapielimmen.nl
www.podotherapielimmen.nl

Nijverheidsweg 31j
1851 NW Heiloo
072 5325555
info@podotherapieheiloo.nl
www.podotherapieheiloo.nl

Kijk voor de mogelijkheden
van podotherapie en pedicure

op onze website.
Podotherapie maakt gebruik van vergoeding uit de aanvullende
verzekering, hierbij wordt uw eigen risico niet aangesproken.

     Weet wat je doet

bij pijn aan je voet,

     …enkel, knie,

          heup en rug!

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

... U kunt ontspannen...
uw verzekeringen
zijn goed geregeld!

www.rotteveel.org

Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00-18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur

zaterdag 8.30-16.00 uur / vrijdagavond open tot 20.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

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

Probeerset PAVO 18 PLUS
inclusief emmer en spatel  € 4,00

Vanaf nu weer op voorraad: WINTERWORTELEN
net 10 kilo € 2,50

SCIENCE SELECTIVE KONIJNENVOER
1,5 kilo € 7,95  5 kilo € 22,50  10 kilo € 39,50

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

Alle voorbereidingen voor opnieuw een 
gezellige Kerkeveiling zijn in volle gang. 
Er zijn al heel veel kavels binnengebracht, 
gezellige uitjes, mooie diner bonnen in 
gerenommeerde restaurants, theater-
bonnen, entreebewijzen voor topvoetbal-
wedstrijden, met ontvangst in business 
lounges en natuurlijk een derde helft! Ui-
teraard ook taarten, fruitmanden, goed 
gevulde manden met cognac, whiskeys, 
wijnen e.d. Ook mooie levensmiddelen-
pakketten ontbreken niet.

De opbrengst is als altijd voor Kerk en 
Jeugd, waarbij de jeugdverenigingen in 
Limmen een flink gedeelte van de op-
brengst krijgen toegewezen.
Een groot team van medewerkers staat 
klaar om de catalogus samen te stellen, 
de veilingmeesters staan klaar, kortom 
vrijdag 31 oktober vanaf 19.30 uur kan het 
evenement plaatsvinden in “De Burgerij”, 
recht tegenover de kerk.
De toegang is gratis en iedereen is van 
harte welkom.

Kerkeveiling op 31 oktober a.s.
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Via de voetbal jeugdveiling hadden 
wij een aantal kavels aangeboden met 
waardebonnen voor een BBQ work-
shop m.m.v Weber. Deze kavels wer-
den goed verkocht aan leuke groepjes 
mensen uit Limmen (zie bekende ge-
zichten in de fotobijlagen).

 
De mensen 
gingen met 
een topkok 
van Weber 
aan de slag en 
toverden de 
mooiste ge-
rechten op de 
borden.
Al met al een 

heel leuke avond met heerlijke hapjes 
en veel drankjes.

Mensen die nog nooit een ei hadden 
gekookt (Simon Min, volgens zijn 
vrouw ) ging helemaal los en bereidde 
samen met de mensen van  hun tafel 
een viergangen diner.
Hiermee werden ze door de Weber 
chefkok genomineerd tot prijswin-
naars van de avond en zij gingen allen 
naar huis met een Weber kookboek.
 
De chefkok liet de enorme moge-
lijkheden zien van het koken op een 
Weber barbecue en alle deelnemers 
waren hier dan ook zeer enthousiast 
over!

Weber Premium Gold Dealer Nuyens Tuin & Groen Shop schonk de 
jeugdveiling van vv Limmen een aantal kavels...

Barbecue workshop
groot succes!

Wij willen alle deelnemers aan deze 
gezellige en leerzame dag bedanken 
en wellicht tot een volgende keer!
 
Nuyens Tuin & Groen Shop
WEBER Premium Gold Dealer

HEILOO/LIMMEN – Onze voeten zijn 
de basis van ons bewegingsappa-
raat en dragen ons iedere dag naar 
de plek waar we heen willen. Een 
verkeerde lichaamshouding, veroor-
zaakt door verschil in beenlengte of 
een verkeerde stand van de voeten 
(te hol of te plat), kan terugkerende 
klachten aan voeten, knieën of heu-
pen veroorzaken. Kinderen kunnen 
hierdoor zelfs in hun ontwikkeling 
worden belemmerd. Ook voor men-
sen met diabetes of een reumatische 
aandoening geldt dat de voeten ex-
tra aandacht verdienen om ernstige 
voetklachten voor te zijn.

Susan Verdegaal, oprichtster van Po-
dotherapie Heiloo (in 2006), heeft 
zich gespecialiseerd in het behande-
len van kinderen en sporters. Podo-
therapeuten zijn erkende specialisten 
op het gebied van de voet. Het erva-
ren team van de praktijken in Heiloo 
en sinds dit jaar ook in Limmen (vier 
podotherapeuten elk met hun eigen 
specialisatie, drie medisch pedicures 
en twee praktijkondersteuners) be-
handelt klachten die voortkomen uit 
afwijkend functioneren van de voeten 
of uit het looppatroon. Ook behan-
delen zij huid- en nagelaandoenin-
gen en geven preventieve adviezen. 
Door middel van podotherapie zijn 
pijnklachten relatief eenvoudig en 
doeltreffend te behandelen; het loop-
patroon wordt gecorrigeerd met een 
op maat gemaakte podotherapeu-

Podotherapie
Heiloo en Limmen

Ina de Wit organiseert workshops...

Toveren met acrylverf

tische inlegzool. Na een uitgebreid 
intakegesprek gaat de cliënt op een 
podoscoopspiegel staan om het type 
voet te bepalen en te kijken welke cor-
recties gedaan kunnen worden, ook 
wordt de afwikkeling van de voet be-
oordeeld tijdens het lopen. Vervolgens 
wordt een driedimensionale voetscan 
gemaakt, waarbij ook de hoogte en 
de stand van de voet worden geme-
ten. Aan de hand van deze gegevens 
wordt een op maat gemaakte inleg-
zool vervaardigd, waarmee eventuele 
scheefstand of een verkeerde voeten-
stand worden gecorrigeerd en de voet 
weer recht onder de lichaamsmassa 
komt. Susan: ,,Na zes weken volgt een 
eerste controle om te bepalen of de 
pijnklachten zijn verminderd. Bij kin-
deren is een definitieve correctie nog 
mogelijk. Bij kinderen bekijken we na 
een half jaar of de stand van de voe-
ten is verbeterd en passen de zolen 
aan naar de nieuwe voetstand om de 
spieren aan het werk te houden.” Ook 
behandelt zij vanuit haar specialisatie 
tot sportpodotherapie veel sporters 
en fervente wandelaars die voor pre-
ventie of bij terugkerende enkel- of 
knieklachten langskomen. 
Diabetespatiënten hebben door een 
verminderd gevoel soms, zonder er 
zelf erg in te hebben, wondjes aan de 

Susan Verdegaal, Nijverheidsweg 31 j, 1851 NW Heiloo, tel. 072-5325555
www.podotherapieheiloo.nl, e-mail: info@podotherapieheiloo.nl
Zonnedauw 6D 1906 HA Limmen, www.podotherapielimmen.nl,

e-mail: info@podotherapielimmen.nl

Op de foto van Carolien Breed ziet u Susan 
Verdegaal aan het werk...

Per 3 september heb ik mijn atelier ge-
opend op de verbouwde zolderkamer 
om workshops te geven TOVEREN MET 
ACRYLVERF. Voor volwassenen en kin-
deren vanaf 8jaar.

Mijn naam is Ina de Wit en ik woon nu 
44 jaar in Limmen en teken mijn hele 
leven al en schilder nu zo’n 30 jaar. Ik 
heb verschillende cursussen gevolgd 
o.a. bij Tineke Kramer-Pijnappel en 
een aantal jaar op het Bonhoeffer col-
lege. Mijn stijl is divers en buiten veel 
werk met acrylverf teken ik ook droe-
dels. Zelfs als je nog nooit getekend 
of geschilderd hebt is het leuk om te 
zien dat het lukt een mooi schilde-
rij te maken! Er zijn al verschillende 
avonden volgeboekt.
Ook kinderen vinden het prachtig om 
te schilderen, de kreatieviteit die ze 

Vrijdag 24 oktober is De Burgerij in 
Limmen het decor van een groots mu-
ziekspektakel ter ere van het 50-jarig 
jubileum van de band Poker. Op deze 
avond betreedt uiteraard de jarige 
band zelf het podium, maar ook de 
vrouwen van popkoor De Limbeats en 
shanty- en folksongkoor De Skulpers 
uit Castricum geven acte de présence 
om nummers uit het Poker- én uit 
het eigen repertoire te vertolken. De 
voorbereidingen zijn in volle gang en 
er is één doel: de voeten moeten van 
de vloer!

Poker
De mannen van Poker speelden de 
eerste jaren onder de naam The Frogs 
Ltd. en maakten furore in de wijde 
omgeving. Razend populair waren de 
beatavonden in Hotel Borst in Bak-
kum. Elke zondagavond was het hotel, 
toentertijd door de jeugd omgedoopt 
tot poptempel, tot de nok toe gevuld 
met liefhebbers van de ruige en swin-
gende muziek van The Frogs Ltd.
De band had een fanclub met bijna 
duizend leden en toerde door het land 
in grote, opvallende voertuigen. Het 
meest geliefd was een afgedankte 
Cadillac-ziekenwagen waarvan de si-
rene  nog wel werkte. Later volgden 
een mooie Jaguar en zelfs een rouw-
wagen.
De grote wagens hebben inmiddels 
plaatsgemaakt voor meer gangbare 
auto’s, maar de passie voor muziek 
en optreden is nog volop aanwezig bij 
de mannen. Ze staan regelmatig op 
de planken en repeteren er lustig op 
los in de garage van toetsenist Dave 
van der Schaaf in Limmen. ‘Het pu-
bliek is nog steeds enthousiast. Wij 
ook, we gaan dus gewoon door.’ Het 
bandmotto is dan ook ‘sterven in het 
harnas’.

De Skulpers
Tussen  de duinen en het Noord-
zeestrand liggen de wortels van het 
mannenkoor De Skulpers. Het koor 
treedt al bijna twintig jaar op bin-
nen en buiten de regio en organiseert 

50 jaar Poker: 
Groots muzikaal
eerbetoon
in De Burgerij 

het tweejaarlijkse korenfestival Van 
Dorp tot Kust. Het repertoire bestaat 
uit shanty- en folksongs. Tijdens het 
jubileumfeest zullen zij op geheel 
eigen wijze nummers van Poker ten 
gehore brengen. De Skulpers en Po-
ker zijn overigens al goede bekenden 
van elkaar. Tijdens een ‘Vrienden Van’ 
-avond in Castricum  gingen ze samen 
terug naar de 70’s en zetten een swin-
gende show op de planken.

De Limbeats
Tussen alle mannen zullen zich ook 
de nodige dames in het feestgedruis 
mengen. Popkoor De Limbeats be-
staat uit 26 talentvolle vrouwen uit 
Limmen en omstreken, onder leiding 
van Mia Ploegaert. Het koor is een 
graag geziene muzikale gast op festi-
vals en jaarmarkten en verzorgde ook 
eerder al een optreden met Poker. Die 
samenwerking was een groot succes. 
Met Poker, De Limbeats en De Skul-
pers op het podium belooft de avond 
van 24 oktober er één vol pop, rock, 
blues en folk te worden.

Kaarten a € 7,50 inclusief twee con-
sumpties zijn verkrijgbaar bij Gall en 
Gall (Vuurbaak 7 in Limmen) en De 
Burgerij (Dusseldorperweg 103 in Lim-
men).  De deur gaat op 24 oktober om 
19:30 uur open. Meer informatie op 
www.deburgerij-limmen.nl

voet die ook nog eens slecht genezen. 
Des te meer redenen om wondjes te 
voorkomen. Podotherapie Heiloo en 
Limmen telt drie medisch  pedicures, 
die in het bezit zijn van de aanteke-
ning voor de ‘Diabetische en Reumati-
sche voet’. Ook zijn zij zeer vakkundig 
in het maken van siliconen teenstuk-
jes en nagelbeugels. De pedicures 
werken nauw samen met de podo-
therapeuten. De praktijk is aangeslo-
ten bij de Nederlandse Verening van 
Podotherapeuten (NVvP) en Provoet. 
Voor podotherapie is geen verwijzing 
nodig en de behandeling valt onder 
de aanvullende verzekering; zonder 
het eigen risico aan te tasten.

hebben om kleuren te combineren is 
fantastisch.
Voor volwassenen zijn de WORK-
SHOPS op woensdag en donderavond 
van 19.30 uur tot 22.00 uur inclusief 
materiaal en koffie/thee.
De kosten bedragen per keer 9.50 euro 
of 6 workshops voor 50 euro. Graag in 
overleg. Er is plek voor maximaal 5 
personen.

Voor kinderen vanaf 8 jaar tot een 
max van 6 kinderen is op woensdag 
en zaterdagmiddag van 14.30 uur tot 
16.30 uur.
De kosten bedragen 7.50 euro per kind 
of 6 workshops voor 40 euro.Graag in 
overleg. Ik ben te bereiken op mobiel: 
0615347270
Per email: inadewit.idw@gmail.com

De Stichting Spitak-Limmen onder-
houdt al heel wat jaren een goed con-
tact met inwoners van de stad Spitak 
in Armenië. Regelmatig vragen Lim-
mers: “Is dat niet ver weg, Armenië ? 
En wat heb je daar nou te zoeken ?“ 
Wie zélf ooit dit prachtige land heeft 
bezocht, is zeker onder de indruk ge-
komen van naar prachtige natuur, de 
vriendelijke mensen, de eeuwenoude 
cultuur én het heerlijke eten. 
En ver weg ? Ach, met het vliegtuig 
ben je in zo’n vijf uurtjes in de hoofd-
stad Yerevan, een schitterende stad 
met de allure van Parijs! Het mooiste 
is dan natuurlijk, om het land en haar 
bewoners in een rondreis écht per-
soonlijk te leren kennen. Niet alleen 
de bekende toeristische trekpleisters, 
maar diep het land in mét een reislei-
der, Massis Abrahamian, die de taal 
spreekt en de cultuur, de geschiedenis 
én de mensen kent. 
Dat wil de Stichting Spitak-Limmen 
komend jaar, eind augustus/begin 
september 2015, voor belangstellende 
Limmers organiseren: een boeiende 
en geheel verzorgde 14-daagse reis 
dwars door Armenië en een gedeelte 
van  Georgië voor een redelijke prijs. 
De reissom ligt, afhankelijk van de 
vliegticket, tussen de € 1250 en € 1400. 

Natuurlijk zullen we in het stadje Spi-
tak onze vriendschapsbanden met 
een aantal inwoners opnieuw aanha-
len. Reken maar dat dit weerzien gast-
vrij en verrassend gaat verlopen! 
Heb je belangstelling of wil je wel 
meer weten over deze reis, kom dan 
op woensdag 12 november om 20.00 
uur naar ‘Ons Huis’ aan de Zuidkerke-
laan 21 in Limmen. Graag willen we je 
daar alvast een voorproefje geven van 
deze avontuurlijke reis, mét reisroute, 
een heerlijk Armeens hapje en mu-
ziek. Tijdens deze avond kun je je al 
aanmelden voor de reis. Bellen of mai-
len over deze reis kan natuurlijk ook: 
Frans Punt (penningmeester) email: 
fpunt@hotmail.com of Bill van Schie 
(voorzitter) billvanschie@ziggo.nl tel; 
072-5051923 Op maandag 1 december 
a.s. sluit de inschrijving. Dan kunnen 
we zeggen of de reis definitief door-
gaat.

Bericht van de Stichting Spitak-Limmen 

‘Ga zélf eens in Armenië kijken!’
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Snel en betaalbaar je rijbewijs?

Bel nu 06-506 484 99

Eerste
proefles

Gratis

Theoriecursus
Gratis

Gebruik
kleding
Gratis

DICXRIJSCHOOL.NL

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN

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

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

www.ncommandeur.nl

Directeuren/Oprichters NTI NLP - Bou-
ke de Boer en Dorien Groot:
’Limmen is misschien een klein dorp, 
maar er gebeuren grote dingen’, aldus 
Dorien Groot. ’Limmen Ludiek en ons 
instituut – dat mogen we gerust stel-
len – zijn daar goede voorbeelden van. 
En wat te denken van basisschool het 
Kleurenorkest die 7 jaar geleden vanuit 
NTI NLP is opgericht en tegenwoordig 
op eigen benen staat.’

Bouke de Boer vult aan: ’Wij verzorgen 
met NTI NLP trainingen in binnen- en 
buitenland. Mensen met elkaar in con-
tact brengen, verbinden op een diepere 
laag, samenwerken en prachtige din-
gen doen, dat staat hoog in ons vaan-
del. Het ontwerp van het mozaïek van 
Limmen Ludiek laat zien dat Nederland 
daar altijd al sterk in is geweest, in alle 
tijden en tijdens alle culturen. Wij voe-
len ons daarmee verbonden. Vandaar 
dat we graag hoofdsponsor zijn van dit 
unieke project. Verbinding is de kurk 
waarop een samenleving drijft. Mis-
schien is dat wel een prachtige meta-
foor voor alles wat er in dit mooie dorp 
gebeurt. Vanuit de kern Limmen.’

(**bovenstaande teksten zijn ontleend 
aan de website van Limmen Ludiek)

DE MENSEN ACHTER DE TECHNIEK
Tijdens een gesprek met Kees de Jong, 
de voorzitter van de Stichting Limmen 
Ludiek, kwam de techniek ter sprake. 
Een enthousiaste groep mensen die 
druk bezig zijn met belangrijke aspec-
ten die horen bij het organiseren van 
een evenement. De meeste personen 
zetten zich al jaren in voor Limmen 
Ludiek. De redactie vindt het dan ook 
eens tijd worden om deze personen 

wat beter te leren kennen door wat 
meer achtergrondinformatie te ge-
ven over de techneuten die vaak op 
de achtergrond onvoorstelbaar veel 
verantwoordelijk werk verzetten maar 
waarover je eigenlijk weinig hoort of 
leest.
Al die harde, noeste werkers, zij zijn 
dé KURK waarop het evenement drijft. 
In onderstaand relaas hebben wij een 
kort gesprek met vijf van deze man-
nen achter en voor de schermen. Ie-
der met zijn eigen motief, zijn eigen 
kennis, kunde en kracht. Een interes-
sant plaatje van betrokken mensen, 
die verantwoordelijkheid nemen en 
dragen.

 
Wij spraken achter-
eenvolgens met:

Gerard
de Nijs
- getrouwd met Irma Metzelaar
- Kinderen: Bart en Ron
- Woont in Limmen sinds 1974

Welke opleidingen heb je gehad? 
Clusius College - LTS  - Kraanmachi-
nist, daarnaast nog diverse opleidin-
gen t.b.v. kraanmachinist.

Wat zijn jouw werkzaamheden in het 
dagelijks leven?
Als ZZP-er heb ik een kraanverhuurbe-
drijf en verzorg ik het transport voor 
caravans die in opslag gaan. Alle voor-
komende speciale hijswerkzaamhe-
den o.a. in fabrieken, bij grote indus-
triële bedrijven als denkende aan Tata 
Steel,Taqa (Gasstation Boekelmeer), 
afvalverwerking en recycling Sortiva 

en GP Groot bv in Heiloo, maar ook 
het kappen van bomen etc. Kortom 
een zeer gevarieerd scala van werk-
zaamheden, waarbij veel precisie en 
veiligheid komt kijken.
 
Wat is jou ervaring met Limmen Lu-
diek?
Aan alle evenementen meegewerkt 
vanaf dag 1. Dus daadwerkelijk alles 
meegemaakt.
 
Wat vind jij leuk aan Limmen Ludiek?
Het is gezellig –“dorps”- een gedre-
ven enthousiast groep mensen bij wie 
alles tot in de puntjes goed georga-
niseerd moet zijn. Daaraan draag je 
graag een steentje bij. En dat geldt 
niet alleen voor mij zelf maar ook voor 
mijn vrouw Irma. Echt een dorpsge-
beuren waarin de organisatie ieder-
een weer enthousiast en betrokken 
weet te maken en aan alle groepen, 
zoals b.v. ook de kinderen  en de scho-
len wordt gedacht. Samen met Irma 
beleven wij heel veel plezier aan al die 
ludieke evenementen. 

Wanneer ben jij toegetreden bij de 
technische staf?
Dat was in 2001 bij de cocktail, samen 
met René en Jack. In 2005 kwamen 
daar Frank en Michael bij, en tenslotte 
Patrick in 2010 bij het frame voor het 
mozaïek.
 
Wanneer zijn jullie begonnen met de 
voorbereidingen voor het technische 
deel van het mozaïek 2015?
Dat was reeds in mei 2011!
 
Welke taak voer jij uit binnen het 
technische team?
Alle precisie hijs- en transportwerk, 
alles t.b.v. het park en hetgeen er ge-
maakt wordt. En dat doe ik met heel 
veel plezier en prettige samenwer-
king.

 

René
Levering
-  getrouwd met Angelique 

(al bijna 23 jaar)
- Kinderen: Luke (18) en Joyce (15)
-  Woont in Limmen sinds zijn 

geboorte zo’n 45 jaar geleden

Welke opleidingen heb je gehad?
Na de lagere school ben ik naar de 
LTS aan de Vondelstraat in Alkmaar 
gegaan, waar ik heb geleerd voor Tim-
merman. Vervolgens heb ik via het 
Espeq mijn opleiding afgerond tot all-
round timmerman. Later heb ik in de 
avonduren nog mijn uitvoerders- en 
aannemersdiploma gehaald.
 
Wat zijn jouw werkzaamheden in het 
dagelijks leven?
Sinds oktober 2013 ben ik werkzaam 
als uitvoerder bij Bouwbedrijf A.C. 
Borst b.v. te Castricum. Hier ben ik 
mede verantwoordelijk voor een pro-
ject met de woningbouwvereniging 
Woon-Op-Maat, wat zich vooral af-
speelt in Heemskerk, Beverwijk en 
omgeving. Het is een gevarieerde 
baan, met veel verschillende wonin-
gen, werkzaamheden en onderaan-
nemers die ik hierbij dan moet aan-
sturen
 
Wat is jou ervaring met Limmen Lu-
diek?
Ik heb nu al twee keer mogen helpen 
bij een stukje van de praktische orga-
nisatie van Limmen ludiek. Beide ke-
ren heb ik het een geweldige ervaring 
gevonden.
 
Wat vind jij leuk aan Limmen Ludiek?
Ik ervaar Limmen Ludiek als een leuke 
club mensen die steeds weer mooie 
nieuwe uitdagingen verzinnen. Ik 
vind het leuk om ook hier mijn steen-
tje aan bij te dragen door te helpen bij 
praktische zaken zoals het inrichten 
van het park

Wanneer ben jij toegetreden bij de 
technische staf?
In 2005 ben ik tot de technische staf 
toegetreden. Door Jack werd ik ge-
vraagd om mee te helpen bij het in-
richten van het park en alles daarom 
heen.
 
Wanneer zijn jullie begonnen met de 
voorbereidingen voor het technische 
deel van het mozaïek?
Ik weet dat Kees, Frank en Patrick 
waren gestart met het ontwerp en de 
statische berekening. Mijn eerste ver-
gadering was beging 2013 om de plan-
nen door te spreken. We kregen van 
Kees en Jack uitleg over het nieuw te 
vestigen record en wat de bedoeling 
daarvan was.
 
Welke taak voer jij uit binnen het 
technische team?
Ik zal mij voornamelijk bezig houden 
met het helpen inrichten van het park. 
Als er voor de recordpoging aan een 
constructie getimmerd moet worden 
zal ik daar ook vast wel bij helpen.

 

Frank
Mous
- samenwonend met Marcella
- Kinderen: geen
-  Woont in Limmen sinds mijn 

geboorte, dus geboren en getogen

Welke opleidingen heb je gehad?
Na de LTS aan de Vondelstraat in Alk-
maar heb ik daarna de MTS in Alkmaar 
gedaan. Vervolgens ben ik afgestu-
deerd aan de Hogeschool Alkmaar, 

richting Werktuigbouwkunde (speci-
alisatie Besturingstechniek). 

Wat zijn jouw werkzaamheden in het 
dagelijks leven?
Ik ben werkzaam bij machinefabriek 
Sollas in Wormer. Dit bedrijf ontwik-
kelt, produceert en verleent service 
aan volinslagverpakkings- en band-
rollermachines voor een scala van 
industrieën zoals cosmetica, thee, 
pharma etc. en dat wereldwijd. Gro-
te klanten zijn o.a. Christian-Dior, 
Procter & Gamble, Unilever, Dr. Ba-
bor, Estée Lauder etc. Zelf ben ik ben 
werkzaam op de afdeling engineering 
waarbij ik allerhande werkzaamheden 
doe. Hoofdzakelijk is dat het beden-
ken en ontwerpen van nieuwe verpak-
kingsmachines en speciaalmodules 
voor de reeds bestaande machines. 
Dit alles in 3D met een Mechatronisch 
inslag, d.w.z. het samenspel tussen 
mechanica en elektronica. Bij de ont-
wikkeling van standaard machines 
monteer ik ook prototypes om te zien 
of bepaalde concepten voldoen aan 
de eisen. Dan komt het regelmatig 
voor dat er kleine wijzigingen moet 
worden doorgevoerd. Ik sta dan zelf 
achter de draai- of freesbank om deze 
wijzigingen door te voeren. Onder-
steuning van lopende orders in de 
fabriek behoort ook tot de taken, het 
“trouble shooten” als bijvoorbeeld 
een bepaald product niet lekker door 
de machine loopt, dan daarvoor snel 
een oplossing zoeken. De laatste ont-
wikkeling waarbij ik betrokken was is 
een machine om flessen te verpakken, 
en dan met name Champagne fles-
sen. Hiervoor hebben wij de concep-
ten bedacht en de protomachine zelf 
opgebouwd. De eerste serie machine 
staat nu in Frankrijk. Zoals je ziet een 
afwisselende en zeer uitdagende job.

Wat is jou ervaring met Limmen Lu-
diek?
Mijn eerste ervaring met de groep was 
de cocktail in 2001. Wat toen klein-
schalig begon is nu uitgeroeid tot 
een festijn van formaat! Ik was bij het 
kratten stappelen één van de laatsten 
die de piramide verliet alvorens de 
laatste krat door Tatjana Simic werd 
geplaatst. En prachtig record. Dan na-
tuurlijk de Lego Toren. Vele Limmene-
zen deden weer hartstochtelijk mee. 
Ouderen werden weer “kind” door het 
spelen met LEGO en wat ging het al-
lemaal snel. Dat hadden de mensen 
van LEGO zelf ook nog nooit meege-
maakt. Dat kan alleen in Limmen!!

Wat vind jij leuk aan Limmen Ludiek?
De organisatie is een gemoedelijk 
clubje, maar wel gedreven. Als het 
evenement daar is dan komt hulp uit 
alle hoeken en gaten en blijft de sfeer 
gewoon erg goed. Er wordt getracht 
om alles tot in de puntjes te organise-
ren en te coördineren en tot op heden 
lukt dat steeds goed. Met de hulp van 
velen wordt het zeker weer een pracht 
evenement dat Limmen wederom op 
de kaart zal zetten.

Wanneer ben jij toegetreden bij de 
technische staf?
Dat was samen met Michael in  2005 
bij het stapelen van de piramide van 
Bavaria bierkratten.

Wanneer zijn jullie begonnen met de 
voorbereidingen voor het technische 
deel van het mozaïek?
Ik denk dat ik de eerste gesprekken 
gevoerd heb ergens eind 2011.

Welke taak voer jij uit binnen het 
technische team?
Ik houd me samen met de andere 
bezig met de constructie waarop de 
kurken straks geplaatst moeten wor-
den. En die moet uiteraard staan als 
een huis.

ZIE VOLGENDE PAGINA

NTI-NLP hoofdsponsor
voor het grote kurkenmozaïek 2015...
Stichting Limmen Ludiek heeft vrijdagmiddag 6 juni 2014 om 15.00 uur met 
trots de hoofdsponsor bekend gemaakt voor de 2015 wereldrecordpoging 
kurkenmozaïek maken voor het Guinnessbook of Worldrecords. Aansluitend 
werd het ontwerp, dat maar liefst 160 vierkante meter groot wordt, onthuld 
door burgemeester Toon Mans van de gemeente Castricum. De middag werd 
afgesloten door dorpsdichter Klaas Winter die een prachtig gedicht voordroeg.
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Het gemengd koor De Vredeburgers 
onder leiding van Gerard Leegwater 
geeft op zondag 19 oktober een geva-
rieerd middagconcert in de Cornelius-
kerk te Limmen. 
De Vredeburgers brengen traditie-
getrouw licht klassieke koorwerken, 
toegankelijk voor een breed publiek. 
Zij onderscheiden zich door het ac-
cent op operamuziek te leggen. 
Omdat het dit jaar 300 jaar geleden 
is dat Chr. W. von Gluck werd geboren 

Zondagmiddag 19 oktober a.s.

Concert Gemengd Koor
De Vredeburgers

wordt er speciale aandacht aan deze 
componist geschonken. Op het pro-
gramma vóór de pauze staat een se-
lectie uit zijn opera Orfeo en Euridice.
Na de pauze worden er een aantal 
bekende liederen uit het bestaande 
repertoire gezongen waaronder het  
Laudate  Dominum en het Ave Verum 
van W.A. Mozart. Er wordt afgesloten 
met Füllt mit Schalle uit de opera 
Iphigénie en Tauride van Chr. W. von 
Gluck.

Zondagmiddag jl. heeft Daria van 
den Bercken een geweldig concert 
gegeven in de PKN kerk te Limmen, 
dat werd georganiseerd door Limmen 
Cultuur.
Het publiek kon luisteren naar mu-
ziekstukken van Handel, Scarlatti, De-
bussy en Mozart.
Daria speelde niet alleen deze stuk-
ken, maar zij vertelde hier ook over. 
Haar vorige cd over George Frideric 
Handel kwam uitgebreid aan bod, 

Op maandag 20 oktober komt Ma-
rijke Dirkson vertellen over haar werk 
als schaapsherder in de bovenzaal van 
Vredeburg. De zaal gaat om 19.30 uur 
open en de lezing begint om 20.00 
uur. Kaarten á € 5,- (incl. koffie/thee) 
af te halen bij Ria Admiraal,  Dampeg-
heestlaan 1 of Dorien Kerssens,  Mo-
lenweg 41.

Schaapsherder Marijke Dirkson
geeft uitleg over haar vak...

Open dag
Wegens het succes van de voorgaan-
de twee edities, organiseert Scouting 
Limmen ook dit jaar een open middag 
voor iedereen die nieuwsgierig is naar 
wat deze vereniging te bieden heeft. 
Op zaterdag 18 oktober van 13.00 tot 
15.00 uur zijn jong en oud van harte 
welkom op het terrein aan de Kapel-
weg 72 te Limmen. Neem een kijkje 
in de blokhut en in het bos, ontmoet 
de huidige scouts, en verdien een leuk 
aandenken door mee te doen aan acti-
viteiten als blaaspijpschieten, broodje 
bakken, een zakmesworkshop, etc. 
Zegt het voort en komt allen, zodat 
we er een fantastische dag van kun-
nen maken!

Zonnestrijd
Denk je aan scouting, dan denk je aan 
respect voor de natuur. Nu groene 
energie steeds meer in opkomst is, 

heeft Milieuorganisatie Natuur & Mi-
lieu het project ‘Zonnestrijd’ bedacht 
om scoutinggroepen te helpen ook 
over te stappen op duurzame ener-
gie. Vanwege de optimale ligging van 
de blokhut maakt Scouting Limmen 
nu kans op gratis zonnepanelen! Om 
de strijd te winnen hebben we echter 
uw stem nodig. Surf naar www.zon-
nestrijd.nl, stem op Scouting Limmen 
en maak onze droom waar!

Bevers gezocht
En dan hebben we het niet over het 
knaagdier dat burchten in het wa-
ter bouwt… Binnen scouting zijn de 
bevers de jongste leeftijdsgroep, be-
staande uit jongens en meisjes die in 
groep 2 en 3 van het basisonderwijs 
zitten. Bij de bevers ontdekken de kin-
deren samen spelenderwijs thema’s 
als natuur, techniek, fantasie en cre-
ativiteit. Wegens het geringe aantal 
leden kon de groep dit seizoen nog 
geen opkomsten draaien en dat is erg 
jammer! De leiding staat ondertussen 
te popelen om te beginnen. Op zater-
dag 25 oktober van 9.30 tot 11.00 uur 
gaan ze weer van start dus onthoud 
die datum!

Eten en genieten!
Runderrolletjes met mortadella
Voor 4 personen
• 8 runderlapjes van het liesstukje van 75 gram, platgeslagen bij de slager
• 8 plakjes mortadella
• olijfolie
• 1 teentje knoflook, gepeld
• 1 glas droge witte wijn
• 1 kg tomaten, grof gehakt
• handje basilicum
• 1 blikje tomatenpuree

Spreid de lapjes vlees uit, bedek elk lapje met mortadella. Rol op en steek vast met houten prikkers. Verhit 
een flinke scheut olijfolie in een braadpan, fruit hierin de teen knoflook en haal hem weer uit de pan. Bak 
nu de rundvleesrolletjes rondom bruin. Schenk de wijn in de pan en laat even bruisen. Doe de tomaten erbij, 
zout, peper en de basilicum. Breng aan de kook, draai het vuur laag, leg een deksel schuin op de pan en laat 
ongeveer 40 minuten stoven, lekker met verse pasta en Parmezaanse kaas.

Eet smakelijk!

TAL VAN ACTIVITEITEN BIJ SCOUTING LIMMEN

Aan dit concert wordt medewerking 
verleend door de sopraan Laila Cath-
leen Neuman en de alt Jean-Sébastien 
Beauvais. Annelies Komen begeleidt 
de solisten en het koor op de vleugel 
tezamen met een strijkkwartet. Het 
belooft een prachtige muzikale mid-
dag te worden. 
De aanvang van het concert is 15.00 
uur. De entreeprijs bedraagt € 12,- 
voor donateurs € 6,-(incl.koffie/
thee). Kaarten kunnen telefonisch 
worden besteld bij Ria Hooijboer 072-
5052235 en bij Clementine Bruschke 
072-5052087 of per e-mail: info@de-
vredeburgers.nl .Tevens zijn kaarten 
verkrijgbaar bij Stuifbergen, Kerkweg 
42 en op de middag van het concert 
bij de ingang van de kerk. De kerk is 
open om 14.30 uur.
Na het concert is er gelegenheid tot 
gezellig samenzijn in de vernieuwde 
Burgerij onder het genot van een 
drankje. Ook wordt de mogelijkheid 
weer geboden daar een echte Hol-
landse maaltijd à € 8.50 te gebruiken. 
Kaarten hiervoor zijn te bestellen bij 
bovengenoemde personen en andere  
koorleden, 
Voor meer informatie over het koor: 
www.devredeburgers.nl 

Geweldig concert Daria van den Bercken
maar ook haar volgende project werd 
geïntroduceerd. Deze zal gaan over de 
bekende en minder bekende stukken 
van Mozart. 
Het publiek genoot van de klanken 
op de piano in de sfeervolle kerk. Zij 
waren zo enthousiast dat Daria ook 
nog een toegift gaf na afloop van het 
concert. Voor een impressie en foto’s 
van het concert kunt u kijken op de 
site van Limmen Cultuur:
www.limmencultuur.nl

 

Patrick
van Duin
- Samenwonend met Margret Weijers 
- Kinderen:  Isa (5 jaar), Twan (2 jaar)
-  Woont in Limmen sinds zijn 

geboorte in 1977 

Welke opleidingen heb je gehad?
Willibrord LTS Alkmaar, Wenckebach 
MTS Beverwijk en HTS Alkmaar. 

Wat zijn jouw werkzaamheden in het 
dagelijks leven?
Constructeur, het uitrekenen van sta-
tische- en computer berekeningen 
van silo’s die worden uitgevoerd in 
aluminium en/of  Roest Vast Staal. Dit 
zijn grote opslag tanks voor kunststof 
(poeders en korrels). 

Wat is jou ervaring met Limmen Lu-
diek?
Het frame voor het mozaïek. 

Wat vind jij leuk aan Limmen Ludiek?
Het ludieke, aparte dingen in Limmen 
organiseren en daarmee een mooi 
resultaat neer te zetten. De ludiekers 
weten met heel veel steun van vrijwil-
ligers en bedrijven een prachtig eve-
nement te organiseren waar heel veel 
mensen plezier aan beleven. Margret 
en ondergetekende vinden dat ge-
woon schitterend.

Wanneer ben jij toegetreden bij de 
technische staf.
Dat was in 2010 bij het frame voor het 
mozaïek. Kees had een 3D animatie 
in AutoCAD getekend en vroeg mij de 
constructie statisch door te rekenen. 

Wanneer zijn jullie begonnen met de 
voorbereidingen voor het technische 
deel van het mozaïek?
Het eerste ontwerp is van 2010, het 
tweede dateert van medio 2012/2013. 

Welke taak voer jij uit binnen het 
technische team?
De sterkte berekening van het frame 
wordt door mij gemaakt en ook het 
meedenken van de constructieve on-
derdelen van het frame voor het mo-
zaïek.

 

Michael
Koster
- Getrouwd met Froukje Elzinga 
- Kinderen: Femke en Jasper
- Woont in Limmen sinds 1975  

Welke opleidingen heb je gehad?
LTS en MTS elektrotechniek incl. in-
stallateursdiploma elektrotechniek. 

Wat zijn jouw werkzaamheden in het 
dagelijks leven?
Het leiding geven aan de werknemers 
van Koster Elektrotechniek B.V. in 
Limmen, en dan houd ik mij dagelijks 
bezig met de planning, offertes ma-
ken, werkvoorbereiding, administra-
tie, werkvergaderingen en projectbe-
zoeken. Tevens de begeleiding m.b.t. 
de certificeringen zoals de BRL (elek-
tra ), Borg (brand en inbraak) en VCA**
(veiligheid).

Wat is jou ervaring met Limmen Lu-
diek?
De sponsoring van de LED verlichting 
t.b.v. de LEGO toren en af en toe een 
elektra storing oplossen tijdens de 
evenementen. 

Wat vind jij leuk aan Limmen Ludiek?
Het zijn altijd zeer leuke ideeën. 

Wanneer ben jij toegetreden bij de 
technische staf
Samen met Frank Mous ben ik betrok-
ken geraakt bij het stapelen van de 
bierkratten. 

Welke taak voer jij uit binnen het 
technische team?
Uiteraard elektrotechniek en alles 
wat daarbij hoort. Maar met een en-
thousiaste groep mensen als Limmen 
Ludiek help je iedereen daar waar het 
nodig is. 

Onze complimenten voor al deze men-
sen, die geheel belangeloos hun vrije 
tijd aan dit unieke project besteden, 
maar daar heel veel van leren en ook 
veel plezier en vriendschap voor terug-
krijgen.

Het ontwerp
Anne Frank, Rembrandt, Johan Cruijff, 
Armin van Buuren, Vondel, Neelie 
Kroes, Van Gogh, en Fanny Blankers 
Koen hebben iets gemeen. Deze ty-
pisch Hollandse ikonen komen alle-
maal voorbij in Limmen op het ont-
werp kurkenmozaïek van Limmen 
Ludiek. Als kroon en stralend mid-
delpunt van het mozaïek pronken 
Koning Willem Alexander en Koningin 
Maxima. Ook herkenbare architectuur 
uit Amsterdam en Rotterdam, tulpen 
en stroopwafels zijn prominent aan-
wezig.

Tot slot van ons gesprek vragen wij 
aan Kees de Jong wat de stand is van 
de kurken inzameling en wanneer 
gaan de “Kurken drukploegen” star-
ten met het mozaïek. 
Wij zitten nu eind september op circa 
500.000 bruikbare kurken. Op 19 sep-
tember jl.  wisten vele ludiekers “Kur-
kenhof” aan de JanValkeringlaan 1 te 
vinden om te komen helpen met het 
sorteren. Wij hebben nog veel kur-
ken in voorraad die op de juiste kleur 
moet worden gesorteerd. Wij nodigen 
iedereen uit om ons te komen helpen 
tijdens de sorteeravonden op vrijdag 
10 oktober en 7 november 2014 vanaf 
19.00 uur. Zet het in uw agenda.
Robert Bijl Reclamestudio uit Castri-
cum heeft nu 20% van het mozaïek 
bedrukt op platenhout van 2,44 x 

1,22. Het Aluminium Lasbedrijf Van 
der Velden uit Limmen heeft een raster 
ontwikkeld waarop de patronen staan 
voor het nieten. Jack en René zijn nu 
volop bezig met het schieten van de 
nieten met luchtdrukhamers.  

De eerste “Kurken drukploegen” zijn 
nu gestart met het plaatsen van de 
kurken op de platenhout. De heer Kees 
Lute bijvoorbeeld gebruikt een stof-
feerdershamer om de kurken op hun 
plek te krijgen. Ik moet zeggen de eer-
ste indruk is hoopgevend. 

Met hartelijke dank aan Kees de Jong 
van Limmen Ludiek voor zijn voorbe-
reidend werk aan deze reportage en de 
fotograaf Jeroen Drenth. Iedereen die 
hierbij betrokken is: heel veel waarde-
ring en vooral veel succes bij de ver-
dere voorbereidingen en uiteindelijke 
uitvoering en realisatie in 2015. Data: 
van 1 tot en met 7 juni 2015. Vrijhou-
den deze gezellige week.

Kees G. Kroone
 

 

Van L naar R: Jack, Rene, Gerard, Kees, Frank, Patrick, Michael.

Wijntip: Inycon Pinot Grigio
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WIJ LEVEREN 
Bouwmaterialen, Doe-het-zelf artikelen Gereedschappen 
IJzerwaren, Tuinartikelen, Huishoudelijke artikelen

DEALER VAN DSH & GAROBE KASTEN 
Wij ontwerpen en monteren voor u de ideale kleding/opbergkast 

EIGEN MONTAGE AFDELING 
Renovatie of nieuwbouw. Ieder kozijn of raam, door u besteld,
wordt door ons op maat gemaakt en eventueel geplaatst.

■  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

VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen 

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

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

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

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

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

Forte Kinderopvang 
Thuis in Limmen

studiowelgraven.nl

Gratis
drukwerk-scan!
U geeft aan wat u in een jaar aan drukwerk 
besteld en wij onderzoeken of u daar flink op 
kunt besparen...
En dat geheel vrijblijvend!
(Alleen voor bedrijven)
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Afgelopen vrijdag 19 september was 
het nationale Keep It Clean Day. Op 
deze dag hebben de kinderen van BSO 
Het Avontuur en BSO Hogeweg van 
Forte Kinderopvang met z’n allen de 
buurt een beetje schoner gemaakt. 
Dit was niet alleen goed voor de om-
geving, maar ook heel leuk om samen 
te doen!

Afgelopen vrijdagmiddag trokken de 
BSO kinderen van Forte Kinderopvang 
in Limmen hesjes en handschoenen 
aan: op naar het zwerfvuil in de buurt! 
De kinderen gingen het vuil op straat 
enthousiast te lijf met vuilniszakken 
en grijpertjes en hebben zo behoorlijk 
wat zwerfvuil bij elkaar geraapt. Blik-
jes, kauwgom, kranten, lege pakjes 
drinken en nog veel meer verdween in 
de grote vuilniszakken. Na afloop kre-
gen de kinderen, na het grondig was-
sen van hun handen, een zakje chips 
(welke netjes weer werd opgeruimd) 
en iets te drinken als dank voor de ge-
dane arbeid!

Forte Kinderopvang ruimt op

Keep It Clean Day is onderdeel van 
de mondiale WorldCleanUp die tus-
sen maart en september 2014 over 
de aarde waait. Opruimacties die één 
dag duren en waaraan zoveel moge-
lijk mensen deelnemen. Forte Kinder-
opvang draagt dit initiatief een warm 
hart toe, en daarom ruimden alle For-
te BSO’s op die dag het zwerfafval in 
de buurt op.

Het Nationaal MS Fonds zoekt voor de 
MS Collecteweek extra collectanten. 
Er zijn meer handen nodig om bij ie-
dere voordeur te kunnen aanbellen.

Eén op de duizend Nederlanders krijgt 
de diagnose MS. Jaarlijks komen er 
300 nieuwe mensen met MS bij. MS is 
de meest voorkomende invaliderende 
aandoening onder jongeren in Neder-
land.

Het Nationaal MS Fonds strijdt voor 
een beter leven met MS. Het opge-
haalde collectegeld wordt besteed 
aan onderzoek (voor een beter leven 
nu en een toekomst zonder MS), be-
geleiding en voorlichting. Het Nati-
onaal MS Fonds ontvangt geen sub-
sidies van de overheid en is volledig 
afhankelijk van donaties, giften en 
sponsoren.

U kunt het Nationaal MS Fonds ook 
steunen door een gift over te maken 
naar giro 5057 te Maassluis. Wilt u 
zich aanmelden of meer informatie? 
Kijk op www.nationaalmsfonds.nl

Of neem contact op met Pamela Zaat, 
coördinator van de MS collecteweek, 
010-5919839, pamela@nationaalms-
fonds.nl

Nationaal MS Fonds
zoekt extra collectanten

Dames en heren, toneelliefhebbers 
van uw toneelvereniging De Limmer 
Plankeniers, de jaarlijkse toneelvoor-
stellingen komen er weer aan. Wij zijn 
al geruime tijd bezig om weer een 
spetterend gezellig lachwekkend stuk 
voor u op de planken te zetten waarin 
oude bekende,  maar ook nieuwe spe-
lers aan mee zullen doen.
Wij spelen dit keer het kluchtige bij-
spel: “n Fluitje van een €urocent” van 
de schrijver Peter van den Bijllaardt.
Een vrolijk stuk, dat weer eens iets 
heel anders is dan de gebruikelijke  
huis-, tuin-, vader- en moederstukken. 
Het speelt zich dit jaar af in ‘n studio 
vanwaar ’n rechtstreekse quiz wordt 
uitgezonden.
Hieronder een korte inhoud van het 
stuk:

Iedere week doen er zes kandida-
ten mee met de quiz: ‘’t Is maar een 
spelletje...’. Drie getrouwde koppels, 
waarvan er één stel in de zaal zit. 
Dit stel wordt, via het lot, door Hans 
de quizleider uitgekozen. Het stuk 

begint een uur voor aanvang van de 
quiz. Hilda komt Hans vertellen dat er 
een koppel heeft afgebeld. Het reser-
vekoppel kan nooit meer op tijd in de 
studio zijn. Geen probleem. Pleuni, de 
vriendin van Hans, wil wel mee doen. 
Ze heeft echter geen man. Ook geen 
punt. Herman, een beetje domme re-
kwisietenman, krijgen ze zo ver dat 
hij als echtgenoot van Pleuni speelt. 
In de quiz komt echter de ware aard 
van de kandidaten naar voren. Ze krij-
gen onderling (de vrouwen in het bij-
zonder) flink mot met elkaar. Kortom, 
de quiz verloopt helemaal niet zoals 
men meestal op de tv ziet. Hilda, de 
producer zorgt ervoor dat het publiek 
in de zaal enthousiast mee kan doen 
en Marlies, de assistente van Hans 
doet nog een playbacknummer van 
een bekende internationale artiest. 
Als er dan ook nog een vrijwilliger uit 
het publiek wordt gevraagd om met 
tomaten naar een van de kandidaten 
(die in een schandpaal staat) te gooi-
en wordt het helemaal een vrolijke 
boel. En als Hilda er achter komt dat 

Herman niet de echtgenoot van Pleu-
ni is en ook nog de grote tv-baas bin-
nenkomt is het helemaal feest. Komt 
alles toch nog netjes op de pootjes 
terecht?

De uitvoeringen zijn op :
*  Vrijdagmiddag 14 november
  aanvang 14.00u. (deze middag is 

uitsluitend voor ouderen en gasten 
van Zonnebloem Limmen)

* zaterdagavond 15 november
 aanvang 20.00 uur
* vrijdagavond 21 november
 aanvang 20.00 uur
* zaterdagavond 22 november
 aanvang 20.00 uur
Kaarten voor de avondvoorstelling
€ 8,50 per stuk.

En ook dit jaar ’n matinee voorstel-
ling: Zondag 23 november aanvang 
14.00 uur met na afloop van de voor-
stelling een gezellig samenzijn met 
de spelers en kunt u aanschuiven aan 
een buffet van stamppotten,
Kaarten € 16,- per stuk (uitsluitend 
verkrijgbaar incl. het stamppotten-
buffet).

Onze donateurs worden in de maand 
oktober persoonlijk benaderd en na 1 
november begint dan de verkoop voor 
niet-donateurs.

Bestellen van de kaarten mogelijk 
via www.limmerplankeniers.nl of 
even bellen naar Mary Winder (072-
5052726, na 17.00u.).

‘n Fluitje van
een €urocent...

Agapè is, net zoals het woord eucha-
ristie, ook een Grieks woord en bete-
kent liefde(gave). Het verwijst naar 
het liefdesmaal of vriendenmaaltijd 
van de eerste christenen, zoals be-
schreven in Handelingen van de Apos-
telen(2:46): 
Elke dag kwamen ze trouw en eensge-
zind samen in de tempel, braken het 
brood bij elkaar thuis en gebruikten 
hun maaltijden in een geest van een-
voud en vol vreugde. 
Het is met andere woorden een maal-
tijd die ze nuttigden tot versterking 
van de onderlinge band en ter herin-
nering aan het laatste avondmaal met 
Jezus. Aanvankelijk ligt de eucharistie 
ingebed in deze vriendenmaaltijd. In 
de tweede eeuw echter maakt de eu-
charistie zich los van de maaltijd. Het 
accent verschuift van de maaltijd naar 
de gebaren en woorden van Jezus: het 
breken van het brood en het heffen 
van de gezegende beker wijn. Maar 
ook de agapè blijft bestaan als een 
zelfstandig gebeuren met accent op 
solidariteit. De armen konden name-
lijk aanschuiven en delen in het voed-
sel dat door de meer welgestelden 
was ingebracht. 
Wij willen aan het begin van de Ad-
vent hiermee onze solidariteit, ook 
met elkaar, vorm geven. 
Het ‘oecumenisch platform Limmen’ 
nodigt u allen van harte uit om deel te 
nemen aan dit vriendschapsmaal op 
vrijdagavond 28 november van 18:00 
uur tot 19:00 uur. Bij deze maaltijd is 
iedereen welkom: rijk en arm, jong of 

wat ouder, katholiek of protestant of 
anders, zussen en broers. 
Wij stellen het op prijs als u zich voor 
woensdag 26 november opgeeft, zo-
dat wij de maaltijd goed kunnen voor-
bereiden. Als u actief deel wilt nemen 
door een lekkere (hartige) bijdrage te 
leveren, verzoeken we u om wat eer-
der met ons contact op te nemen. Dat 
kan schriftelijk, per e-mail (pastorie.
corneliusparochie@hetnet.nl) of te-
lefonisch bij Margreet Denekamp: 
5052871 , of de pastorie: 5051275

Graag tot ziens op vrijdagvond 28 
november 2014 in “Ons Huis” aan de 
Zuidkerkenlaan.  Margreet Dene-
kamp, Tiny Briefjes, Ditje van Gende-
ren, Ds. Floor van der Wind en Pastor 
Johan Olling

Op zondagavond 2 november om 
19.00 uur vieren we Allerzielen. Tij-
dens een herdenkingsviering in de 
Corneliuskerk zal met troostende lie-
deren door het Corneliuskoor stil wor-
den gestaan bij allen die ons in leven 
en sterven zijn voorgegaan. Voor de-
genen onder ons die kort of lang gele-
den afscheid moesten nemen van een 
dierbare is deze viering een bijzondere 
gelegenheid om de gestorvenen in 
het midden van de gemeenschap te 
gedenken. In het bijzonder worden de 

namen van de overledenen van het af-
gelopen jaar uitgesproken. Een kruisje 
met de naam van de overledene met 
een roos en steentje zal na de viering 
aan de familie meegegeven worden. 
Deze mogen op het kerkhof worden 
gelegd of mee naar huis worden geno-
men. Na de viering is er nog gelegen-
heid met leden van de avondwake-
groep of pastor te spreken. Er is koffie 
en thee. U bent allen uitgenodigd.
De avondwakegroep 
en pastor Johan Olling 

Als gerenommeerd onderhoudsbe-
drijf van alle type en merken auto’s 
heeft Kleverlaan  een nieuwe dienst 
aan zijn activiteiten toegevoegd: re-
paratie en onderhoud van automati-
sche versnellingsbakken.
De moderne auto staat bol van tech-
niek, mede door de milieumaatrege-
len van de overheid en de vraag van 
consumenten naar veilig, comforta-
bel en betrouwbaar vervoer. De au-
tomatische versnellingsbak heeft de 
laatste jaren veel ontwikkelingen on-
dergaan die autofabrikanten in staat 
hebben gesteld aan de milieu-eisen te 
voldoen en koppeling van verschillen-
de aandrijfbronnen (hybride- en elek-

Vrijdag 28 november in ‘Ons Huis’

Vriendschapsmaal  =  Agapè  

Bosch Car Service Kleverlaan
lost versnellingsbakproblemen op

tromotoren) mogelijk te maken. De 
ouderwetse automaatbak met hoge 
verbruikscijfers, traagheid en duide-
lijk voelbaar schakelen liggen al ja-
ren achter ons. In plaats daarvan zijn 
moderne versnellingsbakken ontwik-
keld met fijngevoelige elektronica en 
hydrauliek die regelmatig onderhoud 
nodig hebben om lange tijd optimaal 
en comfortabel te werken.
   
Om problemen te op te lossen en 
zelfs dure reparaties te voorkomen 
heeft Kleverlaan een zeer modern 
reinigingsapparaat aangeschaft waar-
mee onder pulserende druk en met 
oplossingsmiddelen de automaat-
bak, koppelomvormers en filters ge-
reinigd en olie ververst kan worden. 
Veel klachten als slippen, bonkend 
overschakelen, trillen en brandende 
storingslampjes worden veroorzaakt 
door vervuiling en kunnen met de 
juiste spoelprocedure en het vervan-
gen van filters opgelost worden. Het 

is natuurlijk nog beter om inwendige 
vervuiling van de versnellingsbak te-
gen te gaan door tijdig te spoelen. 
Het werkplaatsteam van Kleverlaan 
kan na een eerste gratis diagnose de 
mogelijkheden met u bespreken en zo 
dure reparaties in de toekomst voor-
komen.  
Uw automaat kan soms beter functi-
oneren dan u denkt. Na het spoelen 
schakelt en functioneert de automa-
tische transmissie in de meeste geval-
len weer als nieuw! Indien het verver-
sen en spoelen van de versnellingsbak 
geen oplossing biedt heeft Kleverlaan 
de mogelijkheid in korte tijd een re-
visie uit te voeren om de auto weer 
goed en veilig te laten rijden.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen: receptie@kleverlaan.nl / 
072-5057515 of kom langs!

Allerzielenviering op 2 november
(19.00 uur) om onze overledenen
te gedenken...

Iedere woensdag is het maaltijddag 
bij KookKönst. Iedere woensdag staat 
er voor u een andere, verse huisge-
maakte, maaltijd op het menu. Alle 
maaltijden worden met verse ingre-
diënten bereid! Onze kookstudio, 

Woensdag MAALTIJDDAG!!
aan de Dusseldoperweg 75, is iedere 
woensdag geopend van 12:00-19:00 
uur. U kunt dan gewoon gezellig bin-
nen lopen. Zowel op onze site www.
kookkonst.nl en onze Facebook-pa-
gina wordt vermeld welke maaltijd er 

op het menu staat. De maaltijd kost 
€ 6,00 per portie. Het enige wat u zelf 
hoeft te doen is het opwarmen!
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 Rijksweg 102, 1906 BK  Limmen
T 072 505 14 64  E info@rietveldlimmen.nl  
W rietveldlimmen.nl       

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

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

Ons team!

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

Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:

RIETVELD
M A K E L A A R S
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Erik Nieman Gerard Tool

Buffet ‘Basic’
3 Stokbrood met kruidenboter
3 Huzarensalade
3 Pastasalade met kerriedressing 
3  Aardappelsalade 

met mosterddressing 
3 Kipsaté met saus
3 Gehaktballetjes in tomatensaus  
3 Ovenaardappels 
3 Rijst
 
Het buffet is te bestellen vanaf  10 personen. 
Het buffet wordt uiteraard geleverd met
borden, bestek en lekker makkelijk:
wij doen de afwas voor u!

Koude hapjes
Een schaal met luxe, gesorteerde, koude 
hapjes met o.a.:
3 Toast met brie
3 Toast met filet americain
3  Gekruid soesje 

met Italiaanse roomkaas 
3 Toast met kip-kerrie
3 Toast met paling
3 Toast met Seranoham 
3 Roggebrood met haring
3 Huisgemaakte wrap met zalm
3 Huisgemaakte wrap met gerookte kip 
3 Boerenworst met brie en walnoot
3 Toast met hollandse garnalen
3 Toast met rivierkreeftjes
3 Toast met carpaccio
3 Omelet met tapenade

€ 12,50 p.p.

50 stuks  € 45,00

Zaterdag 
= soepdag

Iedere zaterdag een verse
huisgemaakte soep 

€ 5,00 per liter

Af te halen in onze kookstudio
van 10.00-17.00 uur.

Woensdag 
= maaltijddag

€ 6,00 per portie

Het enige wat je hoeft te doen
is het opwarmen!  
Af te halen in onze kookstudio
van 12.00-19.00 uur.

KookKönst
Dusseldorperweg 75, Limmen  

t. 072 505 1519  •  m. 06 2074 1511
info@kookkonst.nl  •  www.kookkonst.nl
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