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Als eerste heeft zij het duo Vercam-
men-Jaxon uitgenodigd. 
Het duo heeft gisteren  een weerga-
loos optreden verzorgd in de sfeer-
volle Protestantse Kerk te Limmen. 
Merel Vercammen op viool en Eliza-
beth Jaxon op harp hadden een mooi 
concertprogramma ontwikkeld voor 
de inwoners van Limmen en verre 
omstreken. Zij namen het publiek 
mee langs gepassioneerde muziek 
uit Europa. De werken o.a. van Bar-
tok, Corelli, Piazolla werden door de 
musici zelf op innemende wijze geïn-
troduceerd, waardoor de muziek voor 
de toehoorders zeer ging leven. Het 
was zonnig weer en de klanken van 
de twee instrumenten combineerden 
prachtig door de goede akoestiek van 
de kerk. 
Limmen Cultuur maakt zich alweer 
op voor het volgende optreden.  Op 
1 november komt de veelzijdige folk-
band Unicorn optreden in de Pro-
testantse Kerk te Limmen. Zij bren-
gen een gevarieerd programma van 
zowel traditionele liedjes en meer 
eigentijdse muziek. Voor meer in-
formatie en tijden, kijk op onze site 
www.limmencultuur.nl

De nieuwste hits en de lichtshow du-
wen je vanzelf de dansvloer op. Gratis 
entree en goedkope consumpties. 
Ben je tussen 11 en 15 jaar, dan ben je 

Kermisrun Limmen 
groot spektakel 

De Kermisrun van Limmen vond dit jaar voor de derde keer plaats en was wederom 
een fantastisch evenement om mee te maken, voor zowel de deelnemers als de 
toeschouwers. Het parcours wordt altijd afgewisseld met hilarische hindernissen. 
Dit jaar waren deze voor de eerste keer door het bedrijfsleven uit Limmen, Heiloo 
en Alkmaar gesponsord, bedacht en opgebouwd. Zo moesten de runners klimmen 
over een 3m hoge muur - en dat gaat natuurlijk alleen als je elkaar helpt -, klaute-
ren over sloopauto’s, kruipen door buizen, hun weg vinden in een totaal verduis-
terde ruimte, en waren er allerlei glij-, slinger- evenwicht- en ploeterhindernissen 
op en door Het Stet. Aan het eind van elke ronde werd iedereen ‘fijn’ schoongespo-
ten door het Limmense brandweercorps.
De start werd dit jaar wel zeer bijzonder ingeleid met aanmoedigende woorden van 
pastor Ollings en een zegenende eerste aanvang om en door de kerk. Rozenblaad-
jes daalden neer in de kerk over de fris gestarte renners.
Veel respect voor iedereen die zijn of haar grenzen heeft verlegd, door één, twee of 
drie keer het parcours van 2,5 km af te leggen. Prijzen zijn er uiteraard ook gewon-
nen. De wisselbeker voor de eerste man die na 3 rondes de finish bereikte is naar 
Jacco Koot gegaan. De snelste vrouw was Marion Dekker. Bij de teams won team 
B.E.V. voor de 3e opeenvolgende jaar de hoofdprijs. Onder de jeugd behaalde de 
12-jarige Milan Beentjes als eerste de eindstreep. De prijs voor de meest ludieke 
runner is door Jac Kaandorp gewonnen. Hij en zijn zoon waren als badeendjes ver-
kleed.
Ook zijn we trots op Else van Boheemen. Ze bereikte als laatste de finish, maar 
heeft deze zeer moedig behaald nadat ze al bij de eerste hindernis een misstap 
maakte en een blessure opliep. Ze heeft doorgezet en zo een mooi sponsorbedrag 
binnengehaald voor de dolfijntherapie voor haar meervoudig gehandicapte doch-
ter Zelda. 

Dank aan de bedrijven en alle vrijwilligers die aan de organisatie meegewerkt heb-
ben. De Kermisrun 2015 was zeer geslaagd en stond weer helemaal in het teken 
van plezier, sportiviteit en samenwerken. We hebben nu alweer zin in volgend jaar.
Wie nog even wil nagenieten met film en foto’s, bezoek de facebookpagina kermis-
run of www.kermisrun.nl

Het is feest in Limmen, want Automo-
bielbedrijf Kleverlaan heeft op 6 okto-
ber de tweede prijs van de verkiezing 
Autobedrijf van het Jaar 2015-2016 we-
ten binnen te slepen. Daarmee is Kle-
verlaan het beste BOVAG autobedrijf 
van Noord-Holland. De ontknoping 
van deze maandenlange verkiezings-
strijd vond plaats tijdens het jaarlijk-
se congres van BOVAG Onafhankelijke 
Autobedrijven in het Arnhemse sport-
paleis Papendal. Volgens de vierkoppi-
ge vakjury heeft Kleverlaan deze titel 
dubbel en dwars verdiend! 

Maar liefst 3.300 onafhankelijke auto-
bedrijven zijn lid van BOVAG. Een plek 
in de top 3 is dus op zich al een prach-
tige prestatie. Maar eenmaal in de 
finale, wilde het team van Kleverlaan 
natuurlijk ook winnen. De jury oor-
deelde anders en gaf de voorkeur aan 
Vakgarage Heinneman in Schildwol-
de. Helaas geen eerste plaats, maar 
wel een prachtige tweede. Kleverlaan 
is uiteraard blij met het behalen van 
deze titel. “De verschillen bleken erg 
klein en de beoordeling van de jury 
was gebaseerd op gevoel in combina-

Kleverlaan Automobielbedrijf
beste autobedrijf van Noord-Holland!

tie met een andere focus dan wij in de 
jurybezoeken hebben laten zien. Na 
de eerste plaats in 2010 lijkt een twee-
de plek een minder resultaat, maar de 
concurrentie heeft zich natuurlijk ook 
verder ontwikkeld”, aldus Jan Klever-
laan. “We zijn daarom erg trots op het 
behaalde resultaat en de boost die het 
bereiken van de finale teweeg heeft 
gebracht. Er is een duidelijke groei en 
een hogere klanttevredenheid gereali-
seerd in het afgelopen jaar. Een teken 
dat we op de goede weg zitten en de 
toekomst met vertrouwen tegemoet 
kunnen gaan”. Hieronder een quote 
uit het jury-oordeel:

“De tweede plaats is voor Kleverlaan 
Automobielbedrijf,  een bedrijf dat in de 
loop der jaren is gegroeid en geprofes-
sionaliseerd en in een kleine gemeen-
schap een regionale functie vervult 
die te danken is aan een professionele 
marktbenadering. Het bedrijf scoort 
goed vanwege de transparantie naar 
de klant. Een teken dat die centraal 
staat en serieus genomen wordt. Dat 
resulteert in een hoge mate van klant-
vertrouwen. Het betrekken van het per-
soneel is onderdeel van de bedrijfsstra-
tegie en moet het succes van het bedrijf 
nog verder gaan vergroten.”

Bron: Bovag

van harte uitgenodigd, van 19.30 tot 
22.30 uur!
In de herfstvakantie is Conquista ex-
tra lang open op woensdag.

‘s Middags kun je chillen, gamen, 
poolen en FIFA 16 op groot doek spe-
len. Je kunt daarna lekker blijven han-
gen bij ons en snacken rond 17 uur.
Daarvoor vragen wij € 2,50 bijdrage.
Van 18.00 tot 21.00 uur is er een speur-
tocht door Limmen voor 9 t/m 14 jaar.
Meedoen kost € 1 incl 2 consumpties.

Kortom... kom naar Conquista!

Op vrijdag 16 oktober is er 
weer DISCO bij Conquista!

Limmen Cultuur is op 4 oktober begonnen met het nieuwe seizoen 2015-2016.

Een mooi begin...
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Maatlat 9 • Limmen
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VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen 

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

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org

... Zorgeloos 
       wonen!

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

Oòk in isolatieglas!

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

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 

VANAF 9 OKTOBER VERVALT DE KOOPAVOND 
ZATERDAGS OPEN TOT 17.00 UUR!

KRABPAAL OP VOET 29 cm van € 16,95 NU € 9,95
57,5 cm van € 20,95 NU € 14,50

BOLFO VLOOIEN-OMGEVINGSSPRAY
PER STUK € 9,95 3 STUKS € 22,50
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Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind 
zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk 
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, 
gezondheid en plezier gewenst!

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

Meks Meijne
– Geboren op 28 augustus 2015 –

Zoon van Ron Meijne en Elise Veldt

Julie-jet Zomerdijk
– Geboren op 11 september 2015–

Dochter van Mark Zomerdijk en Suzanne 
Metzelaar

Xev Ruiter
– Geboren op 30 augustus 2015–

Zoon van Jim & Britt Ruiter

De rubriek L immer Kroost
is  powered by

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

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

Kits Oonlie biedt vanaf augustus, 
naast dagopvang, ook opvang aan 
gedurende schooltijden (peuterspeel-
zaaltijden). Doel hierbij is dat ouders 
een keuze hebben in de vorm van op-
vang en bij een wijziging in de thuis-
situatie en/of behoefte, er geen wijzi-
ging in opvanglocatie hoeft plaats te 
vinden. Hiernaast kunnen ouders, net 
als bij de dagopvang, ook voor deze 
vorm van opvang gewoon kinderop-
vangtoeslag aanvragen bij de belas-
tingdienst, waardoor de maandelijkse 
kosten liggen tussen €5,99 en €197,17. 
In Limmen biedt Kits Oonlie peuter-
speelzaalwerk aan op het kinderdag-
verblijf aan Middenweg 26a van 8.30 
tot 12.15 en 13.15 tot 15.30 uur. 
Wilt u meer informatie over deze 
nieuwe vorm van opvang of een keer 
komen kijken op één van onze ves-
tigingen? Neem gerust contact op 
met de centrale administratie van 
Kits Oonlie op telefoonnummer 072-
5323576, of door het sturen van een 
e-mail naar info@kits-oonlie.nl. 

Peuterspeelzaalwerk bij 
Kinderopvang Kits Oonlie

Bij Scouting Limmen is altijd wel iets 
te doen. Naast de wekelijkse bijeen-
komsten van alle leeftijdsgroepen or-
ganiseert de vereniging op zaterdag 17 
oktober een actieve middag van 13.30 
tot 15.30 uur. 

Het nieuwe scoutingseizoen is alweer 
volop bezig en er liggen ook weer 
een aantal leuke activiteiten in het 
verschiet. Eén daarvan is het JOTA-
weekend. Dit is een jaarlijks terug-
kerende scoutingactiviteit waar vele 
groepen fanatiek aan mee doen. Het 
staat bij Scouting Limmen altijd in 
het teken van verbondenheid, je best 
doen en veel lol hebben. Op zaterdag 
17 oktober organiseert de vereniging 

daarom voor al haar leden een actieve 
en gezellige middag. Natuurlijk zijn 
vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, 
zusjes, enz. hierbij ook van harte wel-
kom! Tussen 13.30 en 15.30 uur kun je 
binnenlopen en meedoen. Wat er pre-
cies te doen is houden we nog even 
geheim, maar er zullen uitdagingen 
bij zitten! Onze leus is niet voor niets:  
“Durf jij het aan?”

Voorbeelden van uitdagende pro-
gramma’s die de groepen wekelijks 
uitvoeren zijn zakmesles, pionieren, 

Met een blik op de fiets in de winkel 
van Bakkerij Bakker hebben de klan-
ten veel stempels gespaard. Bij ie-
dere besteding van 5 euro werd er een 
stempel op de stempelkaart gezet, 
om te sparen voor een mooie fiets van 
Bakery Wheels.

Na maanden sparen waren er een he-
leboel volle spaarkaarten ingeleverd 
en zijn er twee gelukkige winnaars. 
Marga Quinten en Regina Bijl zijn nu 
trotse eigenaar van de Bakery Wheels 
fiets. De reacties op het goede nieuws 
waren heel positief. Marga zei, “ge-
weldig, nu hebben wij thuis een fami-
liefiets, dat komt goed uit met mijn 
vijf kinderen”. Nathan, Marga’s zoon, 
was ook heel erg enthousiast hij gaat 

Winnaars Bakery 
Wheels fiets

er veel gebruik van maken. “Heel mak-
kelijk zo’n bakje voor op de fiets, dan 
hoef ik alles niet meer te sjouwen”.  
Regina Bijl was ook heel erg blij.  “Wat 
maken jullie mij blij, mijn dag kan 
niet meer stuk!” zei Regina. Helaas 
was Regina niet in de gelegenheid om 
op de foto te gaan, maar de fiets is 
persoonlijk bij haar thuis bezorgd.

Van de Bakery Wheels fietsen zijn er 
maar 600 in heel Nederland. Regina 
en Marga zijn dus een van de geluk-
kige die nu in het bezit zijn van deze 
unieke fiets. Wij van Bakkerij Bakker 
wensen de twee winnaars heel veel 
fiets plezier!

Tekst & foto: Marit Bakker

Als Scout verveel je je nooit...
een uitje naar het bos, pannenkoeken 
bakken, dropping.. Als scout verveel 
je nooit!
Interesse? Er is in een aantal groepen 
nog voldoende ruimte voor nieuwe le-
den. De kleine Welpenjongens (7 t/m 
9 jaar) en de Meisjeswelpen (7 t/m 11 
jaar) hebben opkomst op dinsdag-
avond van 18.45 tot 20.15 uur. Voor 
de allerjongste kinderen (5 t/m 7 jaar) 
is er de Bevergroep. Voor informatie 
daarover kan contact worden opgeno-
men met Trudy Hoogeboom (tel 072 
505 2830).
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Rijksweg 50 - 1906 BJ  LIMMEN - Tel. 072 - 505 3066
E-mail: info@autobedrijfkaandorp.nl

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

• GRATIS LEENAUTO OP AFSPRAAK

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

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

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen

kerkweg 1  |  LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

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

Kijk op:
www.aannemersbedrijfjonker.nl
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Per jaar gebeuren er 300.000 keer on-
gelukken en maar liefst 80 procent 
van die ongevallen vindt in en om 
huis plaats. Als u een EHBO-opleiding 
heeft gevolgd, weet u wat u wel of 
juist niet moet doen. U heeft dan niet 
alleen geleerd om te gaan met on-
gevalsituaties, maar ook gevaarlijke 
situaties leren herkennen. De Rode 
Kruisafdeling Castricum biedt het ko-
mend half jaar een drietal verschillen-
de EHBO-cursussen aan. Deze worden 
gehouden in de Brandweerkazerne 
Rijksweg 51, Limmen.

Workshop EHBO aan baby’s
en kinderen
Veel ouders weten niet wat zij moeten 
doen als hun kind een ongeval krijgt 
of zich verslikt. Speciaal voor hen is de 
workshop EHBO aan (kleine) kinderen. 
Ze leren hier wat ze moeten doen bij 
de 7 meest voorkomende ongeval-
len bij baby’s en kinderen. Tijdens de 
drie uur durende les kunnen ze oefe-
nen met de andere ouder, partner of 
vriendin (per persoon apart inschrij-
ven). U leert een kind in veiligheid te 
brengen, de toestand te beoordelen, 
de hulpdiensten alarmeren en EHBO 
te verlenen bij bewusteloosheid, 
verslikking, huidwond,  verstuiking, 
brandwonden, hersenschudding en 
vergiftiging. U ontvangt een bewijs 
van deelname voor deze cursus.
Data: dinsdag 3 november 2015 en 26 
januari 2016. Prijs € 55,- (incl. lesboek)

Uitgebreide cursus Eerste Hulpver-
lener voor beginners
Bij de cursus voor het diploma Eerste 
Hulpverlener doet u zowel theoreti-
sche kennis op als praktische vaar-
digheden. U leert levensreddende 
handelingen uit te voeren, zoals het 
in de ‘stabiele zijligging’ leggen van 
een slachtoffer, eventueel na hem 
of haar vervoerd te hebben met een 
noodvervoersgreep. In andere lessen 
leert u het verlenen van eerste hulp 
bij brandwonden, shock, botbreu-
ken, uitwendige wonden, bloedingen 
en vergiftiging. Natuurlijk zal ook de 
reanimatie aan de orde komen en het 
toepassen van de AED. Verder leert 
u de verschillende verbandmateria-
len gebruiken en komen ook minder 
ernstige verwondingen als een bloed-
neus, splinters en insectenbeten aan 
bod. 
Deze cursus Uitgebreide EHBO voor 
beginners omvat 9 lesavonden (in to-
taal 20 uur). Bij goed gevolg ontvangt 
u een Europees erkend Rode Kruiscer-
tificaat Uitgebreide EHBO.
Data: 9 lessen op woensdagavond 
vanaf 10 februari 2016 (niet in de va-
kantie). Prijs: € 175,-

Snelcursus EHBO
Voor degenen die geen tijd of gele-
genheid hebben de uitgebreide EHBO-
cursus te volgen, is er een snelcur-
sus EHBO van 4 uur. U leert in korte 
tijd de basis van EHBO  en oefent de 
meest noodzakelijke vaardigheden. 
Ook leert u hier wat u moet doen in 
de 7 meest voorkomende ongevallen.  
Dat wil zeggen dat u een slachtoffer 
in veiligheid kan brengen, de toestand 
van het slachtoffer beoordelen en Eer-
ste Hulp verlenen bij een huidwond, 
bloeding, brandwond, bewusteloos-
heid, letsel aan botten, spieren en ge-
wrichten, vergiftiging en verslikking. 
U ontvangt het certificaat snelcursus 
EHBO.
Data: 12 januari en 19 januari 2016 
Prijs: € 50,-

Aanmelden voor deze cursussen kan 
via de site van het Rode Kruis http://
shop.rodekruis.nl

In september 2015 was het precies 40 
jaar geleden dat het gemengd koor, 
“De Vredeburgers”, mede op initia-
tief van de Culturele Raad Limmen, 
werd opgericht en het staat sinds 
1997 onder leiding van Gerard Leeg-
water. Hierbij mag zeker niet onver-

meld blijven dat destijds (meester) 
Bob Bruschke aan de wieg stond van 
dit nieuwe koor en als dirigent heeft 
gefungeerd. Na hem heeft zijn zoon 
Huub Bruschke het dirigentstokje 
overgenomen. De naam Bruschke is 
en blijft onlosmakelijk verbonden aan 

Heb je ook zin om iets leuks te doen in 
de herfstvakantie? 
Voor de aankomende herfstvakantie 
organiseert TIOS Limmen weer een va-
kantiecocktail SPRING-DANCE-BREAK. 
Deze vakantiecocktail zal gehouden 
worden in de sportzaal Hogeweg op:
•  maandag 19 september van 10:30 uur 

tot en met 12:00 uur.
Alle kinderen zijn welkom en de deel-
name is gratis. 

Het begint met Springen op de 15 me-
ter lange aerodynamische Tumbling-
baan. Op de één meter hoge baan 

spring en loop je als het ware op lucht. 
Je kan de meest veerkrachtige circus-
buitelingen maken op deze aerodyna-
mische luchtkussen.
Daarna is het tijd voor Streetdance. Bij 
Streetdance worden er verschillende 
dansstijlen gebruikt in een dans. De 
muziek is vaak wat sneller met een 
flinke beat erin. In deze workshop zal 
Sara Beentjes jullie kennis laten ma-
ken met Streetdance. 
Als afsluiter doen we Breakdance. 
Breakdance is de danssensatie, die 
grond en acrobatische dansen mixt. 
In deze korte workshop met de Ne-

derlands kampioen Falko de Graaf leer 
je in een mum van tijd de basismoves 
van het breakdance.  

Elk onderdeel duurt ongeveer een half 
uur en je kunt overal aan meedoen.
Je hoeft geen lid te zijn van TIOS Lim-
men. De deelname is 
GRATIS. 
Neem wel je gympen 
mee voor de Street-
dance en Breakdance 
activiteiten. 

De sportinstuif voor 55 plussers vindt 
plaats op woensdagmiddag in sport-
hal de Entery in de periode van sep-
tember tot eind april van 14.00 tot 
15.30 uur, m.u.v. de kerstvakantie.

We hebben een gezellige groep dames 
en heren. 
Leuk 1,5 uur ontspanning door in-

der de actieve leiding van Lea Dam. 
Dat houdt het volgende in: 
•  Allereerst verschillende loopvor-

men, gecombineerd met coördina-
tieoefeningen.

•  Daarna spierversterkende oefenin-
gen voor benen, buik, billen en ar-
men en tot besluit 5 min.  ontspan-
ningsoefeningen. 

Ook wordt regelmatig gebruik ge-
maakt van hulpmiddelen zoals elas-
tische banden, gewichtjes, ballen, 
stokken enz.. De warming- up wordt 
ondersteund door inspirerende mu-
ziek.
Het laatste halve uur wordt er gevol-
leybald/gelijnbald of tennis gespeeld 
met foamballen.

Bent u nieuwsgierig geworden? 
Schroom niet en doe een keertje mee.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, voor 
vooral damesleden.
Contributie: wordt in twee delen be-
taald, september en januari. Per peri-
ode ongeveer € 50,- .

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Lea Dam. Tel: 072-
5052768 of 06 308881608. 
Email: leadam@quicknet.nl

40 jaar gemengd koor
‘De Vredeburgers’

het R.K. kerkkoor, aan de latere koren 
“In Pace Nata” en “Vriendenkring” en 
vanaf 1975 alsmede uiteraard aan “De 
Vredeburgers”.
Het koor heeft momenteel een bezet-
ting van 42 enthousiaste leden uit 
Limmen en omgeving. In een gezel-

lige en ontspannen sfeer wordt er ge-
streefd naar een optimale uitvoering 
van de gekozen muziek waarbij het 
accent voornamelijk op operagebied 
ligt. Er is in de loop der jaren een re-
pertoire opgebouwd met muziek van 
diverse componisten uit verschillende 
stijlperiodes.

In de R.K. Corneliuskerk wordt jaar-
lijks een concert gegeven, doorgaans 
uitgevoerd met één of meer gastso-
listen. De instrumentale begeleiding 
bestaat uit piano, aangevuld met een 
klein ensemble b.v. een strijkkwartet. 
De repetities vinden plaats op don-
derdagavond van 20.00 tot 22.00 uur 
in het oude PKN kerkje aan de Zuid-
kerkenlaan te Limmen. Na afloop is 
er gelegenheid, onder genot van een 
drankje, om gezellig na te praten.
Nieuwe leden zijn altijd van harte 
welkom, maar gezien de gemiddelde 
leeftijd van de koorleden wordt mo-
menteel de grens van 65 jaar gehan-
teerd. Kom eens vrijblijvend kijken na 
contact met de voorzitter Clementine 
Bruschke.

Zeer opmerkelijk is dat er nog altijd 
leden van het eerste uur wekelijks “uit 
volle borst” zingen in het koor en dit 
is toch wel een bijzondere prestatie. 
Het is goed om hen hier even te noe-
men: Marijke Doorn, Jan Admiraal, 
Max Nuijens en Tinus Veldt .
Op dit moment zijn de voorbereidin-
gen voor een bijzonder jubileumcon-

cert in volle gang. Het koor brengt 
een middagvullend programma met 
een grote selectie uit de opera “Die 
Zauberflöte” van Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756 – 1791).
Mozart noemde dit niet een opera 
maar een “Singspiel” bestaande uit 
twee bedrijven. De première was op 
30 september 1791 in Wenen, terwijl 
een jaar later het stuk reeds in Am-
sterdam ten tonele werd gebracht.

Als solisten treden op de sopraan Sa-
bine Kirsten en de bariton Nico Se-
venhuysen met daarnaast de verteller 
Walter Roozendaal. Het geheel staat 
onder leiding van dirigent Gerard 
Leegwater.

Het concert vindt plaats op zondag 
8 november a.s. om 15.00 uur in de. 
Corneliuskerk te Limmen. De Vrede-
burgers nodigen alle bezoekers uit 
om na afloop met hen het glas te hef-
fen op het 40 jarig jubileum. Hierna 
is het mogelijk in Cultureel. Centrum 
“Vredeburg” na te praten en na reser-
vering vooraf deel te nemen aan het 
buffet. Kaarten voor dit concert zijn 
verkrijgbaar bij: Clementine Bruschke 
5 05 20 87 en Ria Hooijboer  5 05 22 
35 en bij de ingang van de kerk op 8 
november.
Op de fraaie eigen website van het 
koor vindt u veel achtergrondinfor-
matie: www.devredeburgers.nl

Kees G. Kroone

Nieuwe Rode Kruis
EHBO-cursussen

Tios SPRING-DANCE-BREAK vakantiecocktail

Voor de jonge ouderen uit de omgeving

SPORTINSTUIF  LIMMEN
spanning  en ter afsluiting even bij-
praten onder het genot van een kopje 
koffie of thee. 

Waar bestaat zo’n middag sporten 
uit?  
Allereerst het lichaam wat opwarmen 
door even te badmintonnen. Dan 
wordt er een uur bodyfit gegeven on-
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Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

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

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

www.dibolimmen.nl

072-505 27 24
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen Dusseldorperweg 105 • 072 505 24 56
www.margashaarmode.nl • margashaarmode@hotmail.com

Snel en betaalbaar je rijbewijs?

DICXRIJSCHOOL.NL
iTheorie-cursus Gratis • Gebruik motorkleding Gratis

Bel nu 06-506 484 99

Een betaalbare
website?

studiowelgraven.nl

had

kunnen staan... www.lovkrant.nl

AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL? 
KLEVERLAANVERHUUR.NL

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

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

HUUR BINNEN 
3 STAPPEN 
EEN VOERTUIG:

1. Selecteer uw 
voertuig naar keuze

2. Selecteer huurperiode 
& opties

3. Reken af

ext
ra 

    
 

ONLINE
EEN AUTO

HUREN

ONLINE
EEN AUTO

HUREN

ONLINE
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In de vorige editie hebben wij de nieu-
we lift uitgebreid belicht. Een schot 
in de roos, want op vrijdag 2 oktober 
werd de Nationale Ouderendag op de 
bovenverdieping van de fraaie stolp-
boerderij gehouden. Er waren ruim 
120 gasten (senioren) aanwezig die 
hebben genoten van een stukje gast-
vrijheid aangeboden door de SWOL 
en het horecateam van “Vredeburg”. 
Er werd zeer dankbaar gebruikt ge-
maakt van de lift, die er mede is ge-
komen door een genereuze gift van 
€ 10.000,00 van het Oranjefonds. (zie 
de vorige LOV krant online).

De mogelijkheden van de zeer fraaie 
bovenzaal zijn legio, vergaderingen, 
(bedrijfs)presentaties, trainingen, le-
zingen, gezelschapsspelen, film enz.
Ook is de zaal uitermate geschikt 
om na afloop van een begrafenis of 
crematie met familie, vrienden en 
belangstellenden bij elkaar te ko-
men onder het genot van een hapje 
en drankje, of zeer verzorgde (brood)
maaltijd.
Maar wist u dat er ook al een aantal 
malen een uitvaartbijeenkomst is ge-
houden? Familie/nabestaanden kie-
zen voor een kerkelijke of niet kerke-
lijk afscheid en uitvaart. Als men voor 
het laatste kiest dan kan het horeca-
team in nauwe samenwerking met uw 

Tienduizenden collectanten trotseren 
het novemberweer met de instelling: 
Een beetje kou gaat wel weer over, MS 
niet!

MS is een grillige ziekte maar vooral 
ook een beetje rare ziekte, want waar-
om raakt de ene persoon met MS in 
korte tijd snel geïnvalideerd en een 
ander met MS kan nog jarenlang goed 
functioneren? 
De enige  gemeenschappelijke factor 
hierbij is angst. Mensen die aan MS 
lijden zijn altijd bang. Bang voor wat 
de ziekte kan aanrichten. 

Daarom heeft het Nationaal MS Fonds 
een tweetal kernwoorden bij alle ac-
tiviteiten en onderzoeken: genezing 

Lea dam is al ruim 10 jaar wekelijks 
met wandelgroepen in ons prachtige 
duingebied te vinden. Iedere week 
een andere locatie, het hele duin-
gebied tussen Egmond aan Zee en 
Heemskerk wordt afgestruind. Ook 
het Heilooerbos en het strand worden 
regelmatig bezocht. Na zo’n heerlijke 
buitenactiviteit kan je dag niet meer 
stuk. Wandelen is gezond en ideaal 
om een betere conditie te krijgen.

Sportief wandelen (50 plus) is op 
maandag van 14.00u tot 15.00u. We 
starten met een warming-up om de 
spieren los te maken. Vervolgens 
loopoefeningen met tempowisselin-
gen voor de conditieverbetering.
De kosten bedragen €30,- per kaart.

Nordic walken (55 plus) is op woens-
dag van 9.00u tot 10.30u. De opbouw 
van de les is hetzelfde als bij sportief 
wandelen. Door het gebruik van de 
poles wordt ook het bovenlichaam 

uitvaartondernemer/begeleider en 
vanzelfsprekend vooral met de fami-
lie, zorg dragen voor een zeer passend 
afscheid en uitgeleide. De overledene 
kan in deze bijzondere ambiance op 
zeer piëteitsvolle wijze worden op-
gebaard. Er is een piano aanwezig, 
maar er kan ook CD muziek worden 
gebruikt. Bovendien beschikken wij 
over een perfecte geluidsinstallatie 
en uitstekende beamer met groot 
scherm voor het tonen van beelden 
of teksten die op de overledene van 
toepassing zijn. De zaalindeling/op-
stelling kan in nauw overleg met de 
familie worden vastgesteld, kortom 
de mogelijkheden voor een mooi en 
waardig afscheid zijn legio.

Kiest u voor een begrafenis? De r.k. 
begraafplaats is op 150 meter, en de 
algemene begraafplaats (nabij de Pro-
testantse Kerk ligt slechts 750 meter 
verwijderd. Er is ruime parkeergele-
genheid in de directe omgeving.

Tijden veranderen, begrafenis, uit-
vaart, alles staat in de belangstelling 
en ook daar verandert de wijze waar-
op men afscheid wil nemen van zijn 
dierbaren. Het horecateam van “Vre-
deburg” denkt graag met u mee.
Neem gerust vrijblijvend contact met 
ons op: (072) 5 05 19 50.

Horeca ‘Vredeburg’
gaat met haar tijd mee

ingezet, waardoor nek, schouders en 
bovenarmen geactiveerd worden met 
als gunstig effect een betere door-
bloeding. De kosten zijn €45,- per 
kaart.
Nordic walken (70 plus) is op donder-
dag van 10.15u tot 11.15u. Een recrea-
tieve groep waarin het sociale aspect 
ook van belang is. De poles kunnen 
bij deze groep ook gebruikt worden 

Ga sportief wandelen of Nordic walken!

Het hele jaar een lenteachtig gevoel
ter ondersteuning, waardoor je beter 
in balans blijft en de gewrichten kan 
ontlasten. De kosten bedragen €30,- 
per kaart.
                                                    
Geïnteresseerd? Kom dan vrijblijvend 
een keer meelopen. Voor meer infor-
matie kunt u terecht bij Lea Dam Tel: 
072-5052768 of  0630881608
Email: leadam@quicknet.nl  

en verbetering! Genezing omdat we 
zo graag willen dat we een MS vrije 
wereld gaan krijgen. En wat  je nu nog 
niet kunt genezen, kan je wellicht wel 
verbeteren zodat de kans op uiteinde-
lijke genezing vergroot wordt.
Het Nationaal MS Fonds blijft zich in-
zetten op het ontwikkelen van nieuwe 
behandelprogramma’s waarbij het 
vertragen van invaliditeit het belang-
rijkste uitgangspunt is. Want waarom 
zouden wij stilstaan en afwachten als 
we nu al iets kunnen doen?

Wil jij je inzetten voor mensen met 
Multiple Sclerose?

Meld je aan als collectant via 010-591 
98 39, www.nationaalmsfonds.nl

Jaarlijkse collecteweek van 23-28 november

Nationaal MS Fonds
zoekt collectanten

Als jongerenwerkers van Conquista, 
samen met het jeugdwerk van de Cor-
neliusparochie willen we het komend 
seizoen een viertal activiteiten orga-
niseren die er toe doen. Zo willen we 
door, voor en met tieners en jongeren 
(11 t/m 18 jaar) een dakloze-project 
in Amsterdam bezoeken en daar een 

Uitnodiging voor alle ouderen en 
gasten van De Zonnebloem Limmen

voor een gezellige toneelmiddag met De Limmer Plankeniers in De Burgerij 
op vrijdagmiddag 6 november om 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur.

Het vrolijke toneelstuk “Bewaar me !”, speelt zich af  in de gevangenis en in 
een hotel. Er doen zich allerlei onverwachte verwikkelingen voor die voor 

grappige situaties zorgen en er kan veel gelachen worden.
Het stuk bestaat uit drie bedrijven en tussendoor worden loten verkocht en 

prijzen uitgereikt.

Heeft u problemen met vervoer ? Bel dan Ria Hooijboer, tel.5052235

Op vrijdag 23 oktober thema “Loverboys”

Jongerenactiviteiten
die er toe doen..!

dagdeel meehelpen. We willen een 
bijeenkomst organiseren over ‘lover-
boys’; een film laten zien en ook be-
trokkenen daarbij uitnodigen die er 
mee te maken hebben gehad. Je kunt 
elkaar daarbij tot steun zijn en er van 
leren. We willen jongeren vragen zich 
een dagdeel in te zetten voor ouderen 

in een verzorgingshuis. Ook denken 
we aan concrete acties om geld op te 
halen voor jonge gezinnen die heel 
hard steun nodig hebben. 
Wij geloven en zijn er van overtuigd 
dat tieners en jongeren bewogen zijn 
als het gaat om de ander. Het voelt 
ook goed als je concreet wat kunt 
doen voor een ander. Met deze vier 
activiteiten het komend seizoen (bij 
genoeg belangstelling) willen we er 
een start mee maken.

De eerste activiteit is ‘loverboys’ op 
vrijdag 23 oktober in het jongeren-
centrum Conquista boven de Burgerij 
tegenover de Corneliuskerk aan de 
Dusseldorperweg te Limmen.
Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 
uur . Toegang gratis. Graag van te 
voren opgeven via email bij pastorie.
corneliusparochie@hetnet.nl of bij de 
jongerenwerkers van Conquista.

Als je op de hoogte wilt blijven van de 
andere activiteiten of belangstelling 
hebt, laat het ons dan weten dan stu-
ren we je op tijd een berichtje.

Patrick de Winter en Nadine Rooijers 
(jongerenwerkers Conquista)
Johan Olling (pastor)

Herkent u  nog iemand op deze foto van de Scouting groep Limmen?  En uit welk jaar is deze foto ?  Weet u het, wij niet!
Op de vorige foto van de kermiseditie zijn heel veel reacties binnen gekomen. De meesten zijn herkend, Wim Limmen 
(+), Arjan Buur, Piet Baltus, Wils Groot, Mart Metzelaar, Ton de Rooij, Maarten Min, Eef Winder, Bart Dirkson, Dirk de 
Winter (+), Sjaak Metzelaar, Ed Keizer, John Bruin, Sjaak Denneman, Margret Verver, Hans Appelman, Piet Admiraal, 
Harriet Hollander, Jan Nuyens (+), Leo Min.
Reacties graag weer naar: oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig langs op maandagochtend van 10.00 - 12.00 uur, 
of maandagavond van 19.00 - 21.00 uur. Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar.



B e  C R E A T I V E !     S T U D I O W E L G R A V E N . N L
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In samenwerking met zwembad De 
Witte Brug is Forte Kinderopvang ge-
start met zwemlessen via BSO Het 
Avontuur en BSO Hogeweg. Binnen 
deze pilot kunnen BSO kinderen tij-
dens de naschoolse opvang zwem-
lessen voor het A-diploma volgen bij 
zwembad De Witte Brug.

Forte Kinderopvang steekt ouders 
graag de helpende hand toe bij de 
zorg voor kinderen: door het bieden 
van opvang na schooltijd, maar ook 
door het aanbieden van allerlei extra 
diensten voor ouders en kinderen, zo-
als warme maaltijden en de Vriendjes-
kaart (“neem een vriendje mee naar 
de BSO!”). Aan het dienstenpakket 
worden nu dus de zwemlessen toe-
gevoegd. Voor de kinderen zelf zijn de 
zwemlessen een extra mogelijkheid 
om zich te ontwikkelen tijdens BSO 
tijd.
De zwemlessen zijn bedoeld voor kin-
deren die starten met hun A-diploma, 
maar ook voor kinderen die op dit 
moment al zwemles voor A volgen. 
Ze worden na school naar het zwem-
bad gebracht door vaste pedagogisch 
medewerkers die de kinderen voor en 
na de les begeleiden. Na afloop van 
de zwemles worden de kinderen weer 
teruggebracht naar de BSO. Ouders 

Zwemles 
via de BSO...

kunnen de zwemvorderingen van hun 
kind volgen via het online kind-volg-
systeem van zwembad De Witte Brug 
en kunnen daarnaast de kijklessen 
van het zwembad bezoeken. 
De pilot bij BSO Het Avontuur en BSO 
Hogeweg gaat in eerste instantie van 
start op de dinsdag. Bij voldoende be-
langstelling wordt uitbreiding van de 
zwemlessen op andere dagen onder-
zocht. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.fortekinderopvang.nl 
of bellen met 0251-658058.

Tijdens de jaarlijks terugkerende 
“opa- en omadagen” konden de 
grootouders van de kinderen in de 
week van 28 september tot en met 2 
oktober een kijkje in de keuken van 
kinderdagverblijf Eigen Wijs nemen. 
Want hoe gaat het er eigenlijk aan toe 
op zo’n kinderdagverblijf? 

Dat het concept een terugkerend suc-
ces is, bleek ook dit jaar weer uit de 
gezellige opkomst. Bij binnenkomst 
werd er door alle kinderen een lied 
gezongen, waarna de kinderen hun 
opa’s en oma’s aan de hand meena-
men om alles te laten zien. Er werd 
druk geknutseld, maar natuurlijk 
werd er ook gezellig gekletst onder 
het genot van een kopje koffie of thee 
en een zelfgebakken koekje. 

Lang niet iedereen is bekend met een 
kinderdagverblijf: wat gebeurt daar 
eigenlijk, op welke manier worden 

Een kijkje ‘in de keuken’ bij Kinderdagverblijf Eigen Wijs

Succesvolle 
opa- en omadagen!

Na de geweldige en zeer inspirerende 
seizoensopening door de Big Swing 
Band uit Alkmaar op 20 september nu 
op 18 oktober iets geheel anders, maar 
minstens even leuk:  
T. Race & the old Dix.    In 2008 begon-
nen als kwartet, in korte tijd, met de 
nodige wisselingen, uitgegroeid tot 
de huidige formatie: één dame en ze-
ven heren op leeftijd (71 tot 84).   Het 
repertoire bestaat uit Dixieland en 
andere lichte jazznummers (jaren 20 
tot 50).
Alle leden hebben veel ervaring in mu-
ziek: van pop tot klassiek, van oude 
tot modernere jazz, van fanfare tot 
big band.  Kortom een uit vele mu-
ziekrichtingen bijeen gekomen groep 

muzikanten, goede amateurs die hun 
liefde voor muziek gemeen hebben en 
wekelijks enthousiast in Limmen naar 
de kelder gaan om te repeteren.
Op het podium duikt de gemiddelde 
leeftijd (ruim 74 jaar) rap omlaag. 
NB: de komende sessiedata:  18 ok-
tober, 15 november, 20 december, 24 

Zondag 18 oktober 2015 vanaf 16.00 uur

“T-Race and the Old Dix” 
bij de jazz session club ‘Vredeburg’

Operatie schoenendoos is een na-
jaarsactie waarbij kinderen in Neder-
land een schoenendoos met school-
spullen en speelgoed vullen voor 
kinderen in arme landen. Ook dit jaar 
willen we 8 miljoen kinderen over de 
hele wereld blij maken met ‘een gran-
dioos cadeau’. Met een mooi versierde 
doos kunnen we kinderen troosten 
die verdrietig zijn, we laten dan mer-
ken dat we aan hen denken. Het doel 
van de actie is ook om kinderen in 
Nederland te leren in hun rijkdom te 
delen met arme leeftijdgenootjes. De 
dozen gaan naar kinderen in onder 
andere Kenya, Chili, Tanzania en de 
Filippijnen. Operatie Schoenendoos 
laat de kinderen daar weten dat jij 
hen niet vergeet! Doe mee en maak 
andere kinderen blij met een prachtig 
cadeau! Jouw doos tovert een brede 
lach van geluk op het gezicht van een 
kind. Een lach die de ellende van al-
ledag doorbreekt. Neem samen met je 
ouders of verzorgers de aanwijzingen 
goed door. Dan maakt jouw doos een 
heel verre reis! 

KINDER – EN JONGERENCENTRUM 
CONQUISTA 
Naast de twee basisscholen in Lim-
men doet dit jaar ook het kinder- en 
jongerencentrum Conquista (boven 
de Burgerij) weer mee met de Schoe-
nendoosactie. Neem een doos mee. 
Voor het geval dat niet lukt zijn er 
ook nog schoenendozen op voorraad. 
Conquista zorgt dan voor het materi-
aal om de dozen een fraai uiterlijk te 
geven. Ouders mogen natuurlijk ook 
mee helpen. De koffie staat klaar. 

Een boek dat niet mag ontbreken 
in uw boekenkast!

Dampegeest,
een Herenhuis in Limmen
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Door Kees Druijven

De geschiedenis van dit Huis en zijn bewoners

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

middenterrein van de voetbalvereniging Limmen 

ligt. Terwijl de toeschouwers zich via de Achterweg 

naar het voetbalterrein begeven, rijdt een koets met verre neven 

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

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

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

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

wetenswaardigheden uitgewisseld. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vredig bij.

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

TIP:
ORIGINEEL

KADO!

De Parochie, Basisscholen en Conquista slaan handen ineen

Doe mee met de actie schoenendoos! 
Men kan vanaf woensdag 21 oktober 
t/m woensdag 4 november op de vol-
gende uren bij Conquista terecht om 
een schoenendoos te versieren.
woe 14 -17u, vr 19 - 21u, za 10.30 - 12u, 
za 19 - 21u

HOE VUL JE EEN DOOS?
1)  Zoek een oude schoenendoos op. 

Versier de doos en het deksel of be-
plak ze met kadopapier.

2)  Bedenk of je een doos wilt maken 
voor een jongen of een meisje en 
voor welke leeftijd. Kruis de juiste 
leeftijd aan op de bon uit de fol-
der en plak deze met lijm duidelijk 
zichtbaar op het deksel.

3)  Vul de doos met spullen die op het 
verlanglijstje staan: (zie folder) Dit 
mogen nieuwe spullen zijn, maar 
je kunt ook iets van je eigen speel-
goed weggeven. Vooral schoolspul-
len zijn hard nodig (geen snoep of 
ander eten en ook geen oorlogs-
speelgoed) 

4)  Jouw schoenendoos gaat op reis 
naar een kind in een ver land. Dat 
kost € 6, - per doos. Je kunt betalen 
via een eenmalige machtiging die 
je vindt in de folder of je kunt het 
geld in een envelop doen en samen 
met je doos afgeven in de kerk. 
Stop de envelop niet in de doos.

5)  Neem de gevulde schoenendoos 
en envelop op 7 november 19.00 
uur mee naar de speciale schoe-
nendoos-gezinsviering in de Cor-

neliuskerk. Ook mag je de doos en 
envelop vanaf donderdag 5 tot en 
met zaterdag 7 november in de Ma-
riakapel zetten. (Tussen 10.00-15.00 
uur is de kapel van maandag tot 
en met zaterdag open). Daar wordt 
voor verdere afhandeling gezorgd.

De basisscholen zorgen ook dat de 
schoenendozen 7 november in de 
Corneliuskerk zijn. Maar het mooiste 
is natuurlijk als je zelf je doos komt 
brengen. Folders liggen achter in de 
kerk en ook in de Mariakapel. Veel 
succes!!  

Namens de werkgroep: ‘actie schoenen-
doos’ en ‘Edukans’

januari, 21 februari, 20 maart, 17 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/fax: 072-5053414 
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl

In onze workshopruimte aan Dussel-
dorperweg 123 geven wij workshops 
voor de Kerst. Kaarten maken, haken, 
breien, fotoboekjes en zo meer. ‘LIEK 
Creatieve Ideeën’ heeft ruimte voor 8 
personen aan de workshoptafel en is 
open op dinsdagmiddag, woensdag-
avond en donderdagavond. Beschik-
bare data: 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28, 29 

(Kerst) workshops in Limmen
oktober 5, 10, 12, 19, 24, 26 november 
en 3, 8, 10 en 17 december. (Workshops 
gaan door bij 3 of meer deelnemers) 
Kijk voor onze speciale acties en meer 
informatie op www.liekhier.nl, of kom 
eens langs om te kijken welke leuke 
dingen we maken en u kunt maken.
Bel of mail voor een afspraak: 06 - 100 
58 219 / info@liekhier.nl

U bent van harte welkom, want voor u 
het weet is het al weer Kerst!!!

kleine kinderen opgevangen en is 
het eigenlijk wel leuk voor baby’s en 
peuters? De opa’s en oma’s konden 
dit allemaal rustig bekijken. Bent u 
ook nieuwsgierig? Medewerkers van 
Forte Kinderopvang geven elke eerste 
woensdag van de maand de hele dag 
meer uitleg over de opvang op een 
kinderdagverblijf. Daarbij wordt een 
rondleiding door de vestiging gege-
ven en verteld over de pedagogische 
visie van Forte Kinderopvang. Bezoe-
kers krijgen een daarnaast een goo-
diebag met handige spullen en maken 
kans op een gratis dag extra opvang 
bij inschrijving!

De eerstvolgende open dag van kin-
derdagverblijf Eigen Wijs (Lage Weide 
1) vindt plaats op woensdag 4 novem-
ber tussen 7.30-18.30 uur. Naast een 
rondleiding, uitleg en de goodiebag 
staat er natuurlijk koffie, thee en wat 
lekkers klaar.

Op 10 oktober gaan de deuren van 
ijsbaan de Meent weer open. Er kun-
nen dan weer heerlijk rondjes gere-
den worden op een gladde ijsvloer. 
Op 10 oktober starten ook weer de 
schaatslessen. Aan de beginnende 
jeugd wordt op zaterdagochtend van 
10 tot 11 uur les gegeven. In verschil-
lende groepjes krijgen kinderen tus-
sen de 6 en 12 jaar les. Ieder op hun 
eigen niveau van ervaren trainers. Wat 
is er nou leuker om te leren schaatsen 
met vriendjes en vriendinnetjes. Juist 

aan jonge kinderen kan de schaats-
techniek goed worden aangeleerd! 
Eenmaal geleerd verleer je het niet! 
Aanmelden voor het jeugdschaatsen 
kan nog! Via jeugdschaatsen@lim-
merijsclub.nl Bij de Limmer IJsclub 
kan je ook terecht als de schaatstech-
niek beter beheerst. Wij bieden diver-
se trainingen waaronder ook voor de 
conditie. Wil je trainen bij de Limmer 
IJsclub? Kijk voor meer informatie op 
de website www.limmerijsclub.nl  Wij 
hopen op een mooi schaatsseizoen

Jeugdschaatsen bij de Limmer IJsclub
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Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

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

SEI-geregistreerd

WWW.KUILMANMEESTERSCHILDERS.NL

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

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

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

■  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

 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

Met een
accountant
draait u beter..!

www.gpgroot.nl 

Van afval naar  
grondstoffen en energie

infra en engineering  |  inzameling en recycling  |  brandstoffen en oliehandel
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In een ver verleden kenden we een 
aantal fietsendealers en fietsenma-
kers in Limmen, zoals Piet Vermolen, 
Jan van der Eng, Arie Krom en Piet 
Dam. In de presentatie van de Stich-
ting Oud Limmen, eerder dit jaar in 
“Vredeburg” kwam de Rijksweg in 
beeld en aan die Rijksweg waren alle 
fietsenwinkels gevestigd. Midden in 
het dorp, tegenover het toenmalige 
Hotel “Friesland” was de winkel van 
Piet Dam gevestigd, kachels, haarden, 
bedden en fietsen. Het bedrijf van Piet 
Dam ging over in de handen van Jaap 
Kroone, die samen met zijn zoon Cees 
de fietsenwinkel overnam, uitbreid-
den en ook bromfietsen en racefiet-
sen ging verkopen.

De zaak werd in 1974 voortgezet onder 
naam Kroone – Liefting bij de intrede 
van Jos Liefting als vennoot toen Jaap 
Kroone zich terugtrok. Het oorspron-
kelijke pand werd verlaten en men 
trok schuin naar de overkant op de 
plek van het voormalig gemeentehuis 
van Limmen, direct naast de snackbar 
van Piet Weijers. Kees en Jos verkoch-
ten later het pand aan Lute Interieur 
en Beddenspeciaalzaak.

Het bedrijf was in 1994 overgegaan in 
de handen van de medewerkers René 
Borsjes (53) en John Vader (50). Een 
spiksplinternieuw pand werd in 2005 
gebouwd aan de Rijksweg 137, iets ten 
noorden van Gerton & Johwin. Het 
werd een allround bedrijf, voor zover 
het dat al niet was…, met een reeks 
merken en type fietsen waar je “U” te-
gen zegt. Zeg maar gerust de grootste 
speciaalzaak van Noord-Holland!

Onlangs kocht ik een nieuwe fiets, 
een Koga  “Prominence”, een traditio-
neel, maar sportief model, neen, nog 

geen e-bike. Het fietsen gaat mij nog 
heel goed af en ik maak er dagelijks 
gebruik van. Ik was blij met nieuwe 
aanwinst en deze week kwam ik terug 
voor de tweede (gratis) servicebeurt, 
waarbij de fiets wordt onderworpen 
aan de scherpe ogen van de vakmen-
sen die in de werkplaats de klanten 
te woord staan en afspraken maken. 
Overigens had ik mijn fiets eerst op 
de website van Koga bekeken en ver-
volgens de vakmensen bij Kroone-
Liefting geraadpleegd alvorens tot de 
koop over te gaan. Zo kwam ik in ge-
sprek met René over de gang van za-
ken binnen het bedrijf, de successen, 
de service, het team etc. Een aange-
naam gesprek waar ook altijd de no-
dige vragen bij gesteld worden.

René, wanneer namen jij en John het 
bedrijf over van Cees en Jos en hoe 
lang waren jullie toen al werkzaam in 
de branche?
We namen eerst het deel van Cees 
Kroone over en dat was ongeveer 19 
jaar geleden. Ik was toen al 17 jaar 
werkzaam bij Kroone-Liefting en John 
14 jaar. Daarna namen we het deel van 
Jos Liefting over dat is ongeveer 12 
jaar geleden.

Was het een grote stap, op wellicht je 
trouwdag na, de grootste, in je leven?
Ja best wel, ik had een jong gezin met 
drie kinderen en die hadden ook hun 
aandacht nodig. Maar gelukkig heeft 
mijn vrouw Monique mij altijd veel uit 
handen genomen. Door het drukke 
bedrijf heb ik ook wel veel gemist van 
mijn gezin. 

Onlangs heb je afscheid moeten ne-
men van John Vader, omdat hij wegens 
zijn gezondheid niet verder kon. Ook 
dit moet voor jullie beiden emotioneel 

geweest zijn. Kun je er iets over zeg-
gen?
Ja, dat is best heftig want we zijn al 
die jaren een super team geweest 
waaruit een mooi en groot bedrijf 
is ontstaan. Maar John komt iedere 
week wel een paar keer met ons koffie 
drinken en hij doet de boekhouding 
nog samen met mijn vrouw Monique.

Nu sta je er “alleen” voor, maar ook je 
vrouw Monique  is bijna dagelijks in de 
zaak te vinden. Gaat dat goed samen 
man en vrouw in één bedrijf?
Ja hoor, wij kunnen heel goed samen-
werken en vullen elkaar goed aan en 
daarbij hebben we een hele goede 
rechterhand Ruud Plevier die ook al 
jaren werkzaam is bij ons.

Hoe groot is jullie team? Zijn zij allen 
goed geschoold? Hoe is het verloop in 
je mensen?
We hebben 14 fulltimers, 6 parttimers 
en dan hebben we opa, mijn schoon-
vader. Die doet ook heel veel hand en 
spandiensten voor ons. Ons hechte 
team kent weinig verloop. Er werken 
bij ons zowel dames als heren. Een ge-
middeld jong team, gemotiveerd en 
goed opgeleid. En allen met een pas-
sie voor fietsen dat begrijp je wel.

Er zal ongetwijfeld een verschil in op-
leiding zijn tussen “fietsenmakers” en 
“fietsenverkopers”. Is er gespeciali-
seerd onderwijs voor jullie branche? Is 
er ook training binnenshuis?
Alle medewerkers van ons in de win-
kel en werkplaats zijn gediplomeerde 
verkopers en monteurs. Ja er zijn 
fietsmonteursopleidingen. De mon-
teurs gaan een paar keer per jaar 
naar technische trainingen van leve-
ranciers, want er komen steeds weer 
nieuwe ontwikkelingen op de markt.

Wat is de grootste kracht van het be-
drijf, je gemotiveerde verkopers, je 
uitstekende vakmensen in de werk-
plaats, je grote keuze en/of onvoor-
stelbaar groot assortiment?
Onze kracht is onze service, dat zijn 
uiteraard onze vakmensen gespeciali-
seerd in reparatie en onderhoud, ons 
uitgebreide assortiment en de grote 
voorraad.

Je bekijkt de koper op zijn lichaams-
lengte, gewicht, leeftijd e.d., wordt de 
fiets eigenlijk op maat verkocht?
Zo zou je het bijna kunnen zeg-
gen. Merk en model, grootte van het 
frame, doel waarvoor de fiets gebruikt 
gaat worden, al die zaken spelen een 
belangrijke rol. En daar ligt ook een 
stuk van onze kracht in het advies en 
de begeleiding naar de aankoop.

Waar ligt jullie grootste omzet op dit 
moment, normale fietsen of fietsen 
met ondersteuning oftewel e-bikes of 
elektrische fietsen? Worden de e-bikes 
ook door jongeren gekocht?
Op dit moment bij de elektrische fiet-
sen. Ja, inderdaad, steeds meer jonge-
ren weten de weg naar de elektrische 
fietsen te vinden. In plaats van een 
tweede auto schaffen ze een elektri-
sche fiets aan.

Hoeveel fietsen staan er nu in de win-
kel en hoe groot is je voorraad elders? 
In de winkel staan ongeveer 400 
fietsen en dan hebben we nog een 
voorraad elders van 600 fietsen. We 
proberen geen nee te verkopen, maar 
het komt weleens voor dat een fiets 
uitverkocht is. Maar vaak heeft de 
klant begrip en wacht tot er nieuwe 
voorraad arriveert.

ATB, mountainbikes (we hebben geen 
bergen in NL…), racefietsen, is dat 
ook een belangrijk onderdeel van het 
bedrijf?
Ja, heel belangrijk want er wordt heel 
veel voor de ontspanning gefietst 
op de mountainbike of racefiets. We 
hebben hier in de omgeving prachtige 
bossen en duinen om heerlijk te fiet-
sen.

Zit er nog altijd groei in de fietsen-
branche? 
Ja, er zit (gelukkig maar) nog groei 
in. Mensen worden zich steeds meer 
bewust van goede lichaamsbeweging 
en er op uit trekken in onze mooie na-
tuur, die overal om de hoek ligt.

Waarom zou je voor Kroone-Liefting 
moet kiezen als je een fiets wilt kopen?
Voor de kwaliteit, de service en omdat 
je er vakkundig geholpen wordt.

Hoe groot is jullie werkgebied, ik zeg 
in mijn aanhef wel Noord-Holland, of 
strekt dit verder?
Eigenlijk heel Noord-Holland maar 
we hebben ook klanten uit Duitsland, 
Dubai ,enz.

Wat zijn de topmaanden voor de ver-
koop?
De topmaanden zijn vanaf maart tot 
en met augustus.

Dan doen jullie ook nog heel veel in 
vuurwerk. Heb je angst voor een alge-
heel vuurwerkverbod?
Het vuurwerk is een hele hectische 
en tegelijk ook een gezellige tijd. Je 
krijgt dan ook weer andere mensen in 
je winkel als normaal en dat maakt de 
afwisseling zo leuk.
Een vuurwerkverbod zou natuurlijk 
altijd kunnen maar daar doe je niks 
aan, ik zou het wel jammer vinden.

Wanneer arriveert je voorraad vuur-
werk 2015 of blijft deze bij de impor-
teur opgeslagen op afroep?
Tussen kerst en oud en nieuw komen 
ze een deel van het vuurwerk brengen 
en dat gaat de bunkers in. Tijdens de 
vuurwerkverkoopdagen wordt het 
vuurwerk nog een paar keer aange-
vuld.

Nog even terug naar de fietsen want 
dat is toch de belangrijkste poot van 
het bedrijf. Blijft de groei er in en zie je 
het marktaandeel e-bikes straks gro-
ter groeien dan de “gewone” fiets?
Inderdaad het marktaandeel e-bikes 
blijft groeien door de vergrijzing en 
omdat de oudere generatie steeds 
mobieler blijft.

Service en onderhoud zijn belangrijk, 
hoeveel vakmensen staan er in de 
werkplaats en hoe houdt je die qua 
opleiding up to date?
Er staan 8 monteurs in de werkplaats 
en die krijgen trainingen van leveran-
ciers aangeboden om helemaal up to 
date te blijven. Een heel sterk punt in 
onze organisatie.

René, je hebt veel verteld, je bent een 
vakman in hart en nieren en daar-
naast ook een aangenaam verkoper, 
hartelijk dank voor alle informatie.
Een ding is (en dat was het voor mij 
al) duidelijk, voor een fiets, welke 
type maakt niet uit, moet je gewoon 
bij een vakman zijn, dus bij Kroone-
Liefting. Zij geven je een uitstekend 
verkoopadvies, zonder enige opdrin-
gerigheid, hebben een ongekende 
keuze en een zeer groot assortiment 
accessoires. Je oude fiets kan je inrui-
len, maar gelijktijdig voor een beste 
gebruikte fiets, met garantie, moet je 
bij dezelfde vakmensen zijn.
Ga eens kijken op de website van het 
bedrijf: www.krooneliefting.nl
Maar loop ook eens de prachtige win-
kel binnen om het assortiment fiet-
sen met eigen ogen te zien, en met 
de Sinterklaas en Kerst in het voor-
uitzicht: een kadootje voor de fiets is 
hier snel gevonden.

Kees G. Kroone

(N.B.  Voor de nieuwsgierige mensen 
onder ons... De fietsenmaker Cees 
(C.G.J.) Kroone en schrijver van het 
artikel Kees (C.G.) Kroone had-
den dezelfde overgrootvader, hun 
grootvaders Jaap en Klaas waren 
broers en onze vaders Jaap en Nic. 
dus neven.

‘ Veilig achterop
bij vader op de fiets’

Ja, wie heeft er niet bij vader of moeder voor of achterop de fiets gezeten? De titel van dit verhaal is van 
een heel mooi liedje van Paul van Vliet. Op YouTube vindt u een ongekend groot aantal liedjes over fietsen. 
En er zijn heel bekende bij. Nederland is een fietsland bij uitstek, immers vlak, goed aangelegde en veilige 
fietspaden, duidelijke bewegwijzering en met de knooppunt-routes kan het bijna niet fout gaan, tenzij er 
ergens een bordje is verdwenen. Maar wat is een goede fiets en waar koop je die dan wel?
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Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Brood- en banketbakkerij

Bakker

SLAGROOMSCHNITT 
voor ...............................................................10 x  0.60
2 SPECULAASSTAVEN 
voor ...............................................................10 x  0.60
2 STUKS KLEINBROOD 
voor ..............................................................................   0.60
150 GRAM PLAATCAKE 
voor ....................................................................2 x  0.60
Aanbiedingen geldig van maandag 12 oktober t/m zaterdag 17 oktober

BIJ INLEVERING VAN 60 MUNTJES

3 BRODEN NAAR KEUZE!


