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Laatste mogelijkheid om nog in te schrijven!

2e Kermisrun Limmen
KERMIS LIMMENKERMIS LIMMEN

GROOTS VUURWERKGROOTS VUURWERK
VRIJDAG 12 SEPTEMBERVRIJDAG 12 SEPTEMBER

AANVANG 21.45 UUR AAN DE ACHTERWEG IN LIMMENAANVANG 21.45 UUR AAN DE ACHTERWEG IN LIMMEN

OPENINGSTIJDEN KERMIS LIMMEN:
VRIJDAG 12 SEPTEMBER VAN 15.00 TOT 23.30 UUR

ZATERDAG 13 SEPTEMBER VAN 14.00 TOT 23.30 UUR
ZONDAG 14 SEPTEMBER VAN 14.00 TOT 23.00 UUR

John Mayer, doorgebroken in 2001, 

heeft inmiddels 7 succesvolle albums 

gemaakt met prachtige nummers.

Ook heeft hij bewezen dat hij een ge-

weldige muzikant is.

Met zijn unieke stem en virtuoze 

gitaarspel staat hij met zijn band 

garant voor een wervelende muzi-

Alweer voor de 34e keer houdt de 

Limmer IJsclub zondag 14 Septem-

ber tijdens de kermis de traditionele 

Katerloop. De loop staat open voor 

iedereen, wedstrijdlopers en recrean-

ten. Ook de jongeren kunnen weer la-

ten zien dat er aan de conditie wordt 

gewerkt. De route gaat dwars door 

het dorp en er kan 5 of 10 kilometer 

gelopen worden. Voor vele lopers is 

dit een ideale voorbereiding op de 

Dam tot Damloop die een week later 

plaats vindt. Er zijn prijzen voor de 5 

km voor de jeugd t/m 15 jaar en voor 

de deelnemers van de 10 km.

Het inschrijfgeld bedraagt: € 3,-.

Inschrijven kan vanaf 9.30 uur in 

Op 20 september a.s. houdt Sport-

centrum De Enterij een open dag! 

Veel verschillende sportverenigingen 

en clubs uit en rondom Limmen zul-

len aanwezig zijn.

Doormiddel van een Meet & Greet 

met leden en de mogelijkheid om 

actief deel te nemen aan diverse 

sportclinics, kan iedereen kennisma-

ken met onze sportverenigingen. Ui-

teraard is het ook mogelijk om direct 

lid  te worden van een vereniging. Na 

het sporten kunt u tevens een be-

zoek brengen aan ons Sportcafé voor 

een hapje en een drankje.

De open dag wordt gehouden op 

zaterdag 20 september van 11.00 tot 

16.00.

Vanaf 8 september is het program-

ma van de open dag te vinden op 

ww.wittebrug.nl onder het kopje 

Sporthal.

Hier staat algemene informatie en 

tijden van verschillende sport en spel 

activiteiten per vereniging. 

Vooraf inschrijven is niet nodig.

Graag zien wij iedereen 20 septem-

ber in onze Sporthal De Enterij aan 

de Middenweg 3B te Limmen.

Meer informatie? Mail naar: enterij@

dewittebrug.nl

In juni lieten wij al weten dat er op 

22 november een AH Limmen Music 

Night gaat plaatsvinden. De voorbe-

reidingen voor dit muzikale spektakel 

zijn in volle gang. Er wordt door ieder-

een, zowel voor als achter de scher-

men, hard gewerkt om er een onver-

getelijke avond van te maken.  

Om deze unieke Music Night mee te 

maken, zijn er vanaf 1 september kaar-

ten te koop  bij Albert Heijn in Lim-

men,  maar je kunt ze ook bij de leden 

van Harmonie Excelsior zelf halen. De 

De Kermisrun is een initiatief van 

Mark Bonne en Erik Lute, twee oude 

voetbalvrienden. Mark: ,,Het idee bor-

relde een paar jaar geleden op, vlak 

De tweede editie van de Limmer Kermisrun wordt namelijk weer een 
spektakel! Na het zeer geslaagde eerste evenement van vorig jaar vindt 
dit jaar voor de tweede keer de Limmer Kermisrun plaats; op zaterdag 
13 september. 

voor de kermis. Bootcampachtige 

hindernislopen waren toen overal in 

Nederland in opkomst. En ik ken een 

aantal vrienden die hadden mee ge-

daan aan de strongmanrun op het 

Floriadeterrein. Het leek ons leuk 

een soortgelijk evenement voor de 

Limmer kermis te organiseren, op de 

zaterdag.” Dat plannetje hebben ze 

vorig jaar eindelijk opgepakt en door-

gezet. En met succes! ,,We hoopten op 

zo’n vijftig deelnemers; het werden er 

204. Het was gezellig en zeker voor 

herhaling vatbaar, iedereen was en-

thousiast!”  

Dit jaar hebben Mark en Erik de zaken 

serieuzer aangepakt. Ze hebben in 

januari de stichting Kermisrun opge-

richt. Net als vorig jaar zorgt een en-

thousiast team van vrijwilligers voor 

weer een spectaculaire Kermisrun. 

Ook dit jaar is harmonieorkest Excel-

sior weer van de partij en verlenen 

de brandweer, de reddingsbrigade en 

Odisport hun medewerking. Mark Ad-

miraal, de speaker van AZ, verslaat de 

run rechtstreeks.

De inschrijvingen (voor 3, 6 en de wed-

strijdloop van 9 kilometer) stromen 

binnen, maar hoe meer zielen, hoe 

meer vreugd. Deelnemen (per team 

of individueel) kan vanaf 16 jaar. Het 

parcours, dat dwars door het dorp 

loopt, telt onderweg een aantal fysiek 

en mentaal uitdagende hindernissen. 

Het zijn allemaal weer nieuwe hin-

dernissen ten opzichte van de eerste 

editie. Start en fi nish zijn voor De 

Burgerij. Vanaf 14.00 uur kunnen de 

startnummers worden opgehaald. 

Voor aanvang van de Kermisrun is 

een gezamenlijke warming-up. Om 

16.00 uur klinkt het eerste start-

schot. De route (circa drie kilometer 

lang) loopt door de Kerkweg, linksaf 

de Middenweg in, op naar de eerste 

hindernis in het park. Via de Jan Val-

keringlaan richting café De Lantaarn, 

door het voor- en achter-café naar de 

waterpartij van ’t Stet.  Vervolgens 

via het zwembad Dampegheest, de 

Koningsdam over de Dusseldorper-

weg weer terug naar De Burgerij. In 

het inschrijfgeld is deelname aan het 

feestelijk buffet, verzorgd door Kook-

kunst, inbegrepen. Aansluitend is er 

muziek, met onder meer de fi nalist 

van Bloed, Zweet & Tranen, en om 

19.00 uur de prijsuitreiking.

Inschrijven kan nog tot en met maan-

dag 8 september via www.kermisrun.

nl. Een deel van de opbrengst gaat 

naar een lokaal goed doel. 

Katerloop Limmer IJsclub
Sporthal d’Enterij, waar ook kleed- en 

douchegelegenheid is. De start is aan 

de Middenweg, nabij de sporthal, om 

10.30 uur.

Voor de basisschooljeugd is er vooraf 

aan de Katerloop de Parkloop. Kin-

deren t/m 8 jaar lopen één maal een 

ronde om het park en de kinderen 9 

t/m 12 jaar twee maal. Deelname is 

gratis en na afl oop is er voor ieder een 

aardigheidje. Neem je vrienden en 

vriendinnen mee en komt allen!

De start voor deze Parkloop is om 

10.00 uur. Je hoeft je niet op te geven, 

maar zorg wel dat je een kwartier van 

tevoren aanwezig bent.

Excelsior laat zich horen!
kosten van de kaarten zijn slechts 15 

euro per stuk. Om alvast een beetje 

in de stemming te komen: tijdens de 

Kermisrun, 13 september, zullen har-

monie en slagwerkgroep ook aanwe-

zig zijn en geven bij het Stet (haven) 

een concert terwijl de deelnemers aan 

de Kermisrun hardlopend voorbij ko-

men. Op deze wijze proberen wij hen 

een beetje ‘wind mee’ te geven.

(Let wel: als het slecht weer is gaat de 
bijdrage van Excelsior aan de Kermisrun 
niet door!)

Bestel snel uw kaarten... vol=vol!

Uniek concert ‘John Mayer Tribute’ in Vredeburg
kale live-show. De John Mayer Tribute 

band speelt met volle overtuiging en 

passie de muziek van John Mayer.

De John Mayer Tribute band geeft op 

vrijdag 10 oktober een speciaal con-

cert in cultureel centrum Vredeburg in 

Limmen. Ook de bekende hits van de 

Amerikaanse zanger komen voorbij!

Entreetickets zijn verkrijgbaar bij 

Ruud Schouten Muziek, Roelat 5, Lim-

men en kosten €6,00 per stuk. U kunt 

even een mail sturen naar:

info@ruudschoutenmuziek.nl

Er is een gelimiteerd aantal tickets be-

schikbaar, dus wees er snel bij, want 

op is op!

Kijk voor meer informatie op de web-

site: www.johnmayertribute.com

Een kaartje aan de deur kost € 8,00  

maar wij raden aan om te reserveren! 

De deuren gaan open om 20.00 uur.

Tot 10 oktober in Vredeburg!

20 September Open Dag in Sporthal De Enterij

Zaterdag 21 juni heeft een aantal le-

den van het EHBO-team van de Rode 

Kruisafdeling Castricum gecollecteerd 

bij onze plaatselijke supermarkt. De 

totale opbrengst van deze dag in Lim-

men  was € 473,52. 

Wij willen alle gulle gevers hartelijke 

bedanken voor hun donatie, die ge-

Opbrengst Rode Kruiscollecte 2014
heel ten goede komt aan de lokale 

activiteiten.  Mede dankzij dit mooie 

bedrag kunnen wij de plaatselijke 

EHBO-activiteiten voortzetten en het 

kennisniveau verder uitbreiden. 

Namens alle hulpvragers en hulpver-

leners van het Rode Kruis hartelijk 

dank hiervoor.
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Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

... Je droomhuis
realiseren met een
hypotheek op maat!

www.rotteveel.org

■  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

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.

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

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

VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen

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

HET TUINCENTUM BIJ U IN DE BUURT !

Voor de hobby-tuinders ligt onze
GRATIS VOORJAARSGIDS KLAAR!

In de maand februari

op onze groente-en bloemzaden,
  pootaardappelen en plantuitjes.

VOORJAARSKRIEBELS ??VOORJAARSKRIEBELS ??

15% KORTING15% KORTING

NIEUWE COLLECTIE
VEILIGHEIDSSCHOENEN 

LAARS SIXTON
beveiligd norm S3,
geschikt voor het
zware buitenwerk
normaal € 136,-   

Introductieprijs € 129,-
 
Sportieve veiligheidsschoenen, 
norm S3

Type Portland € 84,50
Type Miami € 84,50

sschoenen, 

50
50
50

072-505 27 24
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen



 S E P T E M B E R  2 0 1 4  L O V - K R A N T   P A G .  3

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 Tess Metzelaar ‘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.

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

Laure Maria Anna Verduin

– Geboren op 17 juni 2014 –

Dochter van Harry Verduin en Fanne Tuyn

Yara Flora Bodar

– Geboren op 29 juli 2014 –

Dochter van Laurens Bodar en Marjolein 
Bodar-Laan, zusje van Elina

Tess Metzelaar
– Geboren op 4 juli 2014 –

Dochter van Remco Metzelaar
en Stacey Nuijens

Rhesa Twisk

– Geboren op 12 augustus 2014 –

Dochter van Mark en Astrid Twisk,
zusje van Marit

Jesse Molenaar

– Geboren op 3 juli 2014 –

Zoon van Erwin en Kitty Molenaar,
broertje van Roos

Sep Mooij

– Geboren op 12 augustus 2014 –

Zoon van Aron Mooij en Fanny Terluin,
broertje van Quinty

Isabella de Vries

– Geboren op 27 juni 2014 –

Dochter van Quirijn en Tanja de Vries

Yalou Schoorl

– Geboren op 18 augustus 2014 –

Dochter van Bart en Angela Schoorl,
zusje van Maury en Tygo

Noud Klaver

– Geboren op 2 augustus 2014 –

Zoon van Mike Klaver en Cindy Mooij

Voor de volgende edities kunt u een digitale 
foto van uw baby doorsturen naar redactie@
lovkrant.nl. Voor vragen kunt u contact opne-
men 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’.

De rubriek L immer Kroost
is  powered by

Nu u in verwachting bent, komen er 

opeens veel nieuwe zaken op uw pad. 

Wilt u na uw zwangerschapsverlof 

graag weer aan het werk? Hoe gaat 

u werk en kinderen combineren? Het 

uit handen geven van de zorg voor 

uw kind is een beslissing, waar u lang 

over zult nadenken. U wilt er natuur-

lijk zeker van zijn dat de opvang vol-

doet aan uw verwachtingen en dat de 

keuze die u maakt het beste bij u en 

uw baby past. U zoekt een plek die 

u vertrouwen geeft en een klimaat 

waarin uw kind zich volop kan ont-

wikkelen. Een plaats waar veel aan-

dacht en liefde voor uw baby is. Waar 

hij/zij zichzelf kan zijn en waar be-

trouwbare en energieke pedagogisch 

medewerkers naast de dagelijkse zorg 

en liefde voor uw baby rekening hou-

den met uw persoonlijke wensen. Dit 

alles bieden wij u bij Kinderopvang 

Kits Oonlie!

Rondleiding 
We vinden het erg belangrijk dat u  

tijdens de zwangerschap al een keer 

bij ons komt kijken. Tijdens een rond-

leiding vertellen wij u namelijk veel 

over onze ruimtes, gewoontes en het 

pedagogisch beleid. Ook maakt u vast 

kennis met de pedagogisch medewer-

kers. Uiteraard kunt u honderduit vra-

gen stellen over onze opvang. 

Wennen
Als het bijna zover is dat de baby bij 

ons komt, volgt een intakegesprek 

met de pedagogisch medewerker die 

ook één of meer wenochtenden met 

de u afspreekt. De baby kan alvast 

een beetje wennen en u kunt ervaren 

hoe het is om uw kind aan een ander 

toe te vertrouwen. Vanzelfsprekend 

volgen we het slaap-waak ritme van 

thuis. Uw kindje slaapt in een vast 

bedje en krijgt voeding volgens het 

door u aangegeven schema. Dat geeft 

rust en vertrouwen. Misschien vindt u 

het fi jn om even te bellen? Geen pro-

bleem, de pedagogisch medewerker 

staat u graag te woord.

Plezier maken
Wanneer de baby wakker is, krijgt het 

naast de verzorging veel persoonlijke 

aandacht van de pedagogisch mede-

werkers. Contact met andere kinderen 

en baby’s onderling gaat spelender-

wijs. We laten de kinderen niet te lang 

in een wipstoeltje liggen maar leggen 

ze in de box of op een zachte mat, 

waar ze de kans krijgen zich vrij te 

bewegen, kruipen en ontdekken. Ook 

werken de pedagogisch medewerkers 

met het Voor- en Vroegschools Educa-

tieprogramma (VVE) Uk en Puk.

Kinderopvangtoeslag
Als u gebruik maakt van onze kinder-

opvang heeft u mogelijk recht op kin-

deropvangtoeslag. De kosten hangen 

af van de persoonlijke situatie. Op 

basis van het gezamenlijk inkomen 

kunt u bij de overheid een tegemoet-

koming in de kosten aanvragen. Af-

hankelijk van de hoogte van het geza-

menlijk inkomen kan dit oplopen tot 

96%! De prijzen van Kits Oonlie zijn 

inclusief voeding (geen warm eten), 

luiers, fruit, handdoeken en verzor-

gingsartikelen. Voor eventuele fl es-

voeding dient u zelf zorg te dragen.

Kom gerust eens langs bij één van 

onze vestigingen in Alkmaar, Heiloo 

of Limmen! Bel voor meer informatie 

met de Centrale Administratie op te-

lefoonnummer 072-5323576 of per e-

mail naar info@kits-oonlie.nl. Neem 

ook een kijkje op onze website www.

kits-oonlie.nl!

Een kindje op komst? Gefeliciteerd!

Kennismaken met de babygroep
van Kinderopvang Kits Oonlie

Bakkerij Bakker introduceert het 

nieuwe Hollandse Pandabroodje. Het 

brood wordt gebakken met lokaal 

geteelde tarwe van Nederlandse bo-

dem. Hollandse Panda is meergranen 

volkorenbrood en dus rijk aan vezels. 

Daarnaast bevat het geen E-nummers 

en is er geen lactose toegevoegd.

Het eerste Pandabroodje werd 25 jaar 

Een goed staaltje van samenwerking 

tussen de Limmer bedrijven Rietveld 

Makelaars en Kroone en Liefting. Ma-

kelaars Erik Nieman en Rogier Haar-

tman en hypotheekadviseur Gerard 

Tool ontvingen 2 gloednieuwe Gazelle 

fi etsen van Bas van der Steen van 

Kroone en Liefting. De fi etsen zullen 

worden ingezet bij bezichtigingen. 

Omdat het werkgebied van Rietveld 

Makelaars zich voornamelijk in Lim-

men afspeelt kan een ritje naar een te 

koop staande woning makkelijk per 

fi ets af worden afgelegd. Beter voor 

het milieu en beter voor de mens.

De zwarte fi etsen zijn door Kroone 

en Liefting voorzien van een krat met 

reclame uiting en zullen dus regelma-

tig in het Limmer straatbeeld worden 

gesignaleerd.

Kroone en Liefting levert Rietveld 
Makelaars bezichtigingsfi etsen

Nieuw: Hollands Pandabroodje   
            bij Bakkerij Bakker

geleden geïntroduceerd. Het was het 

eerste meergranenbrood van Neder-

land. Van elk verkocht broodje gaat 

vijf cent naar het Wereld Natuur 

Fonds. De afgelopen 25 jaar heeft het 

Pandabroodje maar liefst 4 miljoen 

euro opgeleverd.

Bij aankoop krijgt u drie gratis WNF-

ansichtkaarten. Elk setje is verpakt 

met een wikkel. Aan de binnenzijde 

van die wikkel staat een unieke code, 

waarmee u een elektrische Gazelle 

fi ets kan winnen.
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Dusseldorperweg 105
072 505 24 56

www.margashaarmode.nl

Herfstkleuren...
Zo mooi!

Geïnspireerd door deze nieuwe kleuren
geven wij bij uw kleurbehandeling

EEN FLESJE NAGELLAK 

KADO!!

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

studiowelgraven.nl
Gratis drukwerk-scan!
U geeft aan wat u aan drukwerk besteld en wij onderzoeken of u daar 
flink op kunt besparen... En dat geheel vrijblijvend!
(Alleen voor bedrijven)

Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880

La Palma
Sauvignon Blanc

Cabernet / Merlot     7.99 3.99
Bokma
Graanjenever

100 cl. 15.49 10.99
Licor 43
Vanillelikeur

70 cl. 18.99 14.99
Bacardi
Diverse smaken

70 cl. 36.98 26.00
Warsteiner
Pils - 13.99 9.99
Actie geldig van 8 sept. t/m 21 sept. 2014

Slijterij R. Booms

2 fl essen!

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
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Vrijdag 12 september:

INLUIDEN KERMIS 
Vanaf half 5 staat het bier koud

en kunnen de magen gevuld worden..! 

Menu: KIP Patat en Salade € 10.00 p.p.
Gelieve in te schrijven via contact@deburgerij-limmen.nl

of telefonisch  072 505 52 20 zodat Jaap weet hoeveel
KIPPEN hij moet vangen!

Zaterdag 13 september:

KERMISRUN
Met een spectaculair optreden van ALBERTO NICOLAY 
bekend van het TV programma Bloed Zweet en Tranen

Zondag 14 september:

OUDERWETS
KERMIS VIEREN

Om 17.00 uur starten we met Dj B-Linq
afgewisseld met Trio Dreamcast

Maandag 15 september:
Ons eerste deuntje niet voor maar achter de tap!

Om 10.00 uur starten we met DJ Showcees afgewisseld 
met Kees en Ko en Impress.

Wij wensen jullie allemaal een gezellige Kermis!
Jaap, Fernand en medewerkers de burgerij

Vrijdag 12 september barst het feest 

los met in de TENT de feestband GOET 

FOUD. In het café is het partytime 

met DJ Cor .

 

Zaterdag 13 september gaat eerst s’-

middags de kermisrun door de tent 

om de boel alvast op te warmen voor 

de avond. s’-Avonds hebben we DJ 

Ricky in het café en de topformatie 

GIGA in de tent. Deze coverband be-

staat uit een vijftal topmuzikanten 

met voortreffelijke vocale en instru-

mentale kwaliteiten. Aangevuld met 

een steengoede geluids- en lichtshow 

is dit topentertainment van de boven-

ste plank. Op het podium is de forma-

tie absoluut ontembaar. Met de liefde 

voor muziek verbazen ze hun publiek 

van voor tot achter in de zaal, EN DAT 

MERK JE!! 

In de zaal gaan we hakken met de 

HOUSEFREAKERZ!!

Zondag 14 september in de tent de 

Noord-Hollandse topformatie FLAIR 

met s’-avonds een optreden met nie-

mand minder als PETER BEENSE!!.

In de zaal de BARNBEES.

In het café begint DJ LARS daarna 

maakt  DJ BART de avond compleet.

LIMMER KERMIS 2014
V R I J D A G  1 2  S E P T E M B E R

Tent: GOED FOUD
Café: DJ COR

Z A T E R D A G  1 3  S E P T E M B E R
Tent: GIGA

Café: DJ RICKY
Zaal: De HOUSEFREAKERZ

Z O N D A G  1 4  S E P T E M B E R
Tent: FLAIR met een optreden van PETER BEENSE

Café: DJ DJ LARS en DJ BART
Zaal: De BARNBEES

M A A N D A G  1 5  S E P T E M B E R
M E T  H E T  E E R S T E  D E U N T J E

Tent: The GARLICKS vervolgens BIG BIRD en het laatste kreuntje 
met DJ/ZANGER ARIE, met om 17.00 uur een optreden van 

Nederlands beste Hazes imitator LESLEY WILLIAMS
Café: Feest DJ MAARTEN met aansluitend DJ TOMAZOS

Zaal: LEFT BEHIND

WIJ SCHENKEN GEEN ALCOHOL AAN PERSONEN ONDER DE 18 JAAR!!
LET OP: ID-KAART VERPLICHT!!

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GEZELLIGE KERMIS TOE!

VERWACHT VERWACHT VERWACHT!!!
ZATERDAG 15 NOVEMBER REÜNIE DISCO LIMMEN

Wanneer er bij het  ouder worden  

minder familie of vrienden over blij-

ven dan kan het fi jn zijn nieuwe men-

sen te ontmoeten. Een goed gesprek, 

een leuk verhaal, het is vaak  interes-

Kermis in Café de Lantaarn

Maandag het eerste deuntje starten 

we in de tent met de GARLICKS hierop 

volgt de super band BIG BIRD, 5 on-

weerstaanbare mannen, 1 witte vleu-

gel en ruim 100 meezingers verwerkt 

in de vetste medleys & mash-ups. 

Energiek, interactief en hartverwar-

mend.

 

Het laatste kreuntje in de tent word 

verzorgd door zanger/DJ ARIE met 

om 17.00 een optreden van Neder-

lands beste Hazes imitator LESLEY 

WILLIAMS.In het café beginnen we 

traditiegetrouw met feest DJ MAAR-

TEN en s’-middags gevolgd door DJ 

TOMAZOS en in de zaal de rockband 

LEFT BEHIND!!

Wij wensen iedereen een gezellige 

kermis toe!!  LET OP: Wij schenken 

geen alcohol onder de 18 jaar!! ID-

KAART VERPLICHT!!

VERWACHT: Zaterdag 15 november
Reünie Disco Limmen!

Na twee maanden lang stempels spa-

ren bij Bakkerij Bakker in Limmen is 

Wilma Veldt-Min nu de gelukkige ei-

genaar van een Boretti buitenkeuken, 

t.w.v. €650,-

Van juni tot en met 31 augustus kon je 

Winnaar spaaractie Boretti 
buitenkeuken bekend!

een stempel krijgen bij iedere 5 euro. 

Met een volle spaarkaart kon je kans 

maken op de buitenkeuken. Afgelo-

pen zondag werd er een trekking ge-

houden en hieruit kwam de winnares 

Wilma. 

Wilma Veldt-Min ook wel bekend van 

agro-camping Ormsby fi eld in Cas-

tricum was totaal overrompeld. ‘Het 

is niet te geloven, ik win nooit wat!’ 

was het eerste wat ze zei. Ook toen zei 

de Boretti buitenkeuken kwam halen 

was ze erg enthousiast, ‘er zullen wel 

heel veel mensen willen komen eten, 

maar eerst weten hoe dat apparaat 

werkt’. 

Ook Peter Bakker was erg blij met het 

positieve ontvangst. ‘Wilma is van 

oorsprong een Limmer, haar roots lig-

gen hier nog altijd’ aldus de bakker. 

Wilma vond de spaaractie erg leuk 

en is dan ook zeker benieuwd naar de 

volgende spaaractie. 

Tekst & Foto:  Marit Bakker

Mensen ontmoeten, samen koffi e 
drinken en een goed gesprek...

sant om andere mensen te leren ken-

nen. Soms weet je niet wie er allemaal 

bij je in de buurt wonen en dan blijkt 

dat er meer mensen zijn met dezelfde 

interesses. Vanaf 7 oktober staat ie-

dere dinsdagochtend in de Krokus 

(linker zij-ingang verzorgingshuis de 

Cameren) de koffi e klaar tussen 10.00 

en 12.00 uur. Er zijn  gastvrouwen/

heren aanwezig die deze ochtend 

begeleiden. De kosten zijn € 2,50 per 

ochtend, voor meer informatie kunt 

u contact opnemen met de  Welzijn 

Castricum tel. 0251-656562.

Zaterdag SOEPDAG bij KookKönst! 
Iedere zaterdag is het soepdag bij 

KookKönst. Elke zaterdag staat er 

voor u een andere, verse huisge-

maakte, soep op het menu. Alle soe-

pen worden met verse ingrediënten 

bereid en gemaakt van huisgemaak-

te bouillons! Onze kookstudio, aan 

de Dusseldoperweg 75, is iedere za-

terdag geopend van 10.00-17.00 uur. 

U kunt dan gewoon gezellig binnen 

lopen. Zowel op onze site www.

kookkonst.nl en onze Facebook-pa-

gina wordt vermeld welke soep er op 

het menu staat. De soep wordt ver-

kocht per liter en kost € 5,00. 

Tijdens het kermisweekend staat 
er champignonsoep op het menu.  

Bewegen in Limmen
met Lea Dam

Er is nog ruimte 
voor de volgende

activiteiten:

• SPORTINSTUIF voor de jonge oude-

ren uit de omgeving...

Schroom niet en doe een keertje mee. 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij, voor 

vooral damesleden.

• Met sportief wandelen het hele 

jaar een lenteachtig gevoel.

Wie komt onze gezellige, actieve 

wandelgroep versterken? Sportief 

wandelen is een gezonde activiteit. 

Ideaal om een goede conditie te 

krijgen. Het is meer dan gewoon 

wandelen. 

• Wekelijks met de stokken de dui-

nen in... Nordic walken met Lea

Techniek al min of meer eigen 

gemaakt? Kom vrijblijvend een keer 

meelopen met een van de onder-

staande groepen. Er is niet mooier 

dan wekelijks zwerven door onze 

prachtige achtertuin, de duinen 

en het strand. Er zijn verschillende 

groepen.

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Lea Dam

tel: 072-5052768 

Email: leadam@quicknet.nl
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Achterweg 15 
1906 AG  Limmen 
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.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!

de mogeeeelllliiiijjjjkkhheeeddddeeeennnn
herapie enn ppppeeeeddddiiiccccuurree
onze websitteeee....

t wwwwat j

aaaaaaaannnn jjjjeeee voet,

nnnnkkkkeeellll,,,,  kkkknnnniiiieeee,,,,

heeeeuuuupppp  eeeennnn rrrruuuggg!!

KookKönst
Dusseldorperweg 75, Limmen  

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

Kermisbuffet 

✓ Stokbrood met kruidenboter 

✓ Waldorfsalade

✓ Aardappelsalade met mosterddressing

✓ Rauwkostsalade

✓ Pastasalade met prei en ham

✓ Gehaktballetjes in zoetzuresaus

✓ Varkensfi let in stroganoffsaus

✓ Kipsate met saus 

✓ Rijst €  12,50 p.p.

U kunt dit buffet alleen bestellen tijdens het weekend 

van de Limmer Kermis. Het buffet is te bestellen 

vanaf 10 personen.

En voor uw gemak: wij doen de afwas!

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN

TELEFOON 072 - 505-17-51

Kijk op:
www.aannemersbedrijfjonker.nl

ou
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Op onderstaande data wordt het oud-papier bij u opgehaald.
Graag om 09.00 uur aan de kant van de weg in goede, hanteerbare 
kartonnen dozen, niet in houten kistjes, plastic zakken e.d.

Pax Christi Sint Maarten

websitesdrukwerkideevormgevingopmaak
studiowelgraven.nl

ten westen van de Rijksweg ten oosten van de Rijksweg 

Bewaar deze kalender goed!

Het inzamelen van oud-papier wordt al vele jaren door de ouderraden van de 
twee basisscholen in Limmen georganiseerd, en met succes want jaarlijks wordt er 
circa 440 ton papier ingezameld. Met de opbrengsten van het oud-papier worden 
vele activiteiten van de kinderen bekostigd, van educatieve aard, culturele aard 
of gewoon omdat het leuk is. Door de gemeente zijn in het dorp papiercontainers 
geplaatst, dit omdat de gemeente zo een hogere totale opbrengst verwacht aan 
ingezameld papier. Voor de scholen is dit echter nadelig omdat de opbrengst 
hiervan NIET ten goede komt aan de scholen maar rechtstreeks in de gemeentekas 
vloeit. Daarom aan u het dringende verzoek het door u gescheiden papier 
gewoontegetrouw aan de weg te zetten als wij bij u langs komen. Op die manier 
weet u dat het geld ten goede komt aan de kinderen in uw woonomgeving.  
Wij danken u voor het apart houden van het oud-papier.

Nadere informatie over de oud-papier inzameling kunt u krijgen bij:
Oud-papier coördinator Sint Maarten: e-mail: oudpapier@sintmaartenschool.nl
Oud-papier coördinator Pax Christi: Marco Snel, tel. 06-14117089

 13 september 2014 20 september 2014

 1 november 2014 8 november 2014

 6 december 2014 13 december 2014

 17 januari 2015 24 januari 2015

 7 maart 2015 14 maart 2015

18  april 2015 25 april 2015

 13 juni 2015 20 juni 2015
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In de afgelopen maanden heeft de 

werkgroep Spitak-Limmen actie ge-

voerd, om de aangekondigde hulp aan 

dokter Ado Tosunyan in Spitak moge-

lijk te maken. Doel van de zomeractie 

was om de dokterspost in Spitak in 

Armenië te voorzien van nieuwe ra-

men en deuren. En bovendien moest 

de centrale verwarming een grondige 

renovatie ondergaan. Met een mooie 

opbrengst van het gebak en de plan-

ten tijdens de jaarmarkt op 25 juni j.l. 

én enkele welgemeende giften kon-

den we onze kas fl ink aanvullen. De 

benodigde € 8000,- voor de renovatie 

in Spitak was nét aan voorhanden. De 

dokterspost werd tijdens de zomer-

maanden fl ink onder handen geno-

men ( zie bijgaande foto). Alle ramen 

en deuren zijn intussen vervangen.  

En het gebouw werd voorzien van 

een nieuwe CV-installatie en radiato-

ren. Dokter Ado en zijn staf zitten er 

de komende koude (!) winter in Spi-

tak hopelijk ‘warmpjes’ bij. Tijdens 

een bezoek van werkgroeplid Massis 

Abrahamian in juli j.l. bleek wel hoe 

dankbaar en enthousiast de mensen 

aldaar waren met hun nieuwe –brood-

nodige- voorzieningen.  Alle gulle ge-

vers, kopers en belangstellenden in en 

rondom Limmen: heel hartelijk dank, 

namens Ado en zijn staf!

Intussen genoten niet ver van Spitak 

in ‘Maugly’ zo’n 25 kinderen voor het 

vijfde achtereenvolgende jaar een 

week lang van een heerlijke vakantie. 

Ouders in Spitak kunnen dit onmoge-

lijk zélf betalen. De kinderen krijgen 

dagelijks drie voedzame maaltijden, 

er is sport en spel, kleine uitstapjes, 

excursies en vrolijke, creatieve ac-

tiviteiten. Ook dit geweldige ‘sum-

mercamp’, onder leiding van Armine 

Serobyan, werd mogelijk dankzij een 

belangrijke fi nanciële bijdrage uit 

Limmen!  De reactie van de kinderen 

na afl oop waren opnieuw zeer en-

thousiast. De lange lijst van dankbare 

reacties geven ons opnieuw een warm 

en goed   gevoel!                                                                                                              

Onze bijdrage aan het zomerkamp 

bedroeg dit jaar € 1500,-. Maar daar-

mee is onze kas nu behoorlijk uitge-

put. Zonder extra inkomsten of giften 

kunnen we in 2015 geen bijdrage aan 

het zomerkamp van de kinderen uit 

Spitak leveren. Wie helpt hen uit de 

brand ? De ‘donatielijst’ met kans op 

een geheel verzorgde zeiltocht op het 

IJsselmeer kan intussen nog wel een 

fl ink aantal inschrijvers gebruiken. 

Aanmelding bij onze secretaris Frans 

Punt d.m.v. €10,- storting op girore-

kening 336482043 kan intussen nog 

altijd. Zeilliefhebbers, dit is je kans! 

Draagt u het werk van ‘Spitak-Lim-

men’ een warm hart toe ? Aarzel niet 

om ons fi nancieel te steunen! Je ziet 

waar het geld ( voor 100%) naartoe 

gaat! 

Het gironummer van onze Stichting 

is: 336482043 t.n.v. Vriendschapsband 

Spitak-Limmen.     

Er zijn overigens voorzichtige plannen 

om in 2015 met een groep geïnteres-

seerde en avontuurlijke Limmers, on-

der leiding van een –Nederlands-spre-

kende Armeense gids een rondreis te 

maken door Armenië, en Georgië. Tij-

dens deze reis kun je direct kennisma-

ken met de bewoners en hun schitte-

rende cultuur, heerlijk eten, muziek 

en traditie. We proberen de prijs voor 

dit ‘uitstapje’ zo laag mogelijk en dus 

voor deelnemers zéér aantrekkelijk te 

houden. 

Tenslotte: onze werkgroep is drin-

gend aan uitbreiding toe.  We zijn 

speciaal op zoek naar Limmers, die 

onze vriendschapsband met Spitak 

willen helpen versterken. Boeiend en 

héél dankbaar werk! Wie heeft er be-

langstelling ? Namens de werkgroep: 

Bill van Schie, Zwanebloem 9. Tel. 

072-5051923 en Frans Punt, Rijksweg 

115, Limmen tel. 06-10565226. Bel ons 

even en we maken een afspraak. 

 

Wel dat zullen we eens fi jn uit de 

doeken doen... Er was eens een ge-

boren en getogen Limmenees met de 

naam Rob. Hij had een droom… en die 

droom is werkelijkheid geworden. Om 

die droom werkelijkheid te laten wor-

den is hij gestart met twee olievaten 

op elkaar te zetten. Deurtje der in ge-

maakt, betonstaven door het boven-

ste vat, vissies erin laten hangen aan 

een speetje van RVS, thermometer 

door de wand en fi kkie stoken maar.

De liefde voor het ambachtelijk roken 

is ontstaan door veelvuldig bezoek 

aan ons dorpscafé van vroeger aan de 

Rijksweg, de Uitkomst. Daar is menig-

maal door uitbater Herman een rook-

spektakel georganiseerd om de beste 

paling van Limmen te roken. Dikke 

rookwolken denderden over de Rijks-

weg waardoor veel automobilisten 

dachten dat er iets in de hens stond. 

Niets van dit alles… het was het Open 

Limmer Kampioenschap Palingroken. 

 

Paling ging hem niet al te best af. Het 

was te snel klaar en Rob had nog lang 

niet al zijn geduld verbruikt. Hij zocht 

Een jaar later….
Bij de Lantaarn werd ook een ma-

kreelrookwedstrijd georganiseerd. Na 

op dit kampioenschap van Limmen 

derde te zijn geworden, ging de rook-

kast wederom naar Petten. Helaas, 

weer geen prijs. Maar drie maal is 

scheepsrecht dus de aanhouder wint, 

dus 2014 moest het maar gaan gebeu-

ren. Eerst nog even oefenen in IJmui-

den. Dus de aanhanger weer volgela-

den en op uitnodiging naar IJmuiden 

voor een wedstrijd makreel roken. Een 

prachtige bokaal en de eeuwige roem 

lag voor het grijpen. En jawel, bingo, 

het lukte warempel. 

Nogmaals een jaar later. Wederom 

een wedstrijd bij de lantaarn in Lim-

men om de beste makreel. En ja hoor, 

de kampioensbeker kon ook hier 

hoog de lucht in want Rob Huijsmans 

werd gekroond tot Kampioen van ons 

mooie dorpje Limmen. Met goede 

moed ging de tocht naar Petten met 

een gevulde koelbox en een krat hout. 

En de rookkast, glimmend van de lijn-

zaadolie, keurig opgepoetst. De op-

stelling van de spullen begon er ook 

steeds professioneler uit te zien en de 

tafel met bekers stond vol in de zon 

te blinken. Die dag begon met I have 

a Dream.  

Rob had de focus volledig op zijn 

vuurtje en met aandacht en pas-

sie mixte hij een mengsel van vuren, 

eiken en beuken de perfecte combi 

DE BIG SWING BAND ALKMAAR opent 
het nieuwe seizoen als gastorkest 
bij de JAZZ SESSION CLUB “VREDE-
BURG” op zondag 21 september 2014 
vanaf 16.00 uur in de VREDEBURG te 
Limmen!

Op zondag 21 september is alweer de 

eerste sessie van het seizoen 2014-

2015, en dat betekent dat er daarna 

nog zeven Jazzsessions zullen volgen 

in die prachtige stolpboerderij die Vre-

Wij nodigen u uit voor het bijwonen van 
de jaarlijkse ‘Open ochtend in Vrede-
burg op woensdag 10 september”...

Deze ochtend vormt de traditionele 

start van de activiteiten in het nieuwe 

seizoen 2014–2015. Op verzoek van ve-

len wordt de seizoensopening vooraf 

gegaan met een Woord en Communie 

viering in onze parochiekerk H. Corne-

lius, aanvang 9.00 uur. Voorganger is 

pastor J. Olling.

Om 9.30 uur gaat de zaal open in “DE 

VREDEBURG” , alwaar u zult worden 

ontvangen met een kop koffi e of thee.

De opening van de bijeenkomst is 

om 9.45 uur met mededelingen, een 

verslag over het seizoen 2013–2014 en 

een presentatie van de activiteiten in 

het nieuwe seizoen 2014–2015.

Vervolgens een toelichting op het fi -

nanciële resultaat van 2013 in Limmen 

en van het Project Belastingteruggave 

voor Senioren met een laag inkomen. 

Na het offi ciële gedeelte is er pauze 

waarin een kop koffi e of thee zal wor-

den geserveerd.

I have a dream….
In het jaar 2014 staat er een bijzonder object in een huis in Limmen. Het is een 
kunstwerk gemaakt van onder meer koffi eprut. De voorstelling is een gerookte 
makreel. Hoe dit zo, hoor ik u denken….

een grotere uitdaging. Het moest een 

kanariegele makreel worden. De liefde 

voor makrelen was enorm. Regelma-

tig werden de woelige baren getrot-

seerd om die razendsnelle rakkers te 

bemachtigen aan de verenpaternos-

ter.

Deze zelf gevangen makreel moest 

natuurlijk mee om gerookt te worden. 

Met de nodige koude kletsen werd 

deze gerookte makreel  smakelijk ver-

orberd.

Meedoen aan wedstrijden is een pas-

sie die is blijven bestaan. Palingrook-

wedstrijden zijn er zat in de nabije 

omgeving. Er zijn echter niet veel wed-

strijden makreelroken. Alhoewel… er 

is al ruim dertig jaar een Nederlands 

Kampioenschap Makreel roken in Pet-

ten. Dat zou wat zijn, kampioen van 

Nederland worden. Er moest nog wel 

wat geoefend en getest worden. 

Na een aantal jaar de diverse rook-

technieken te hebben verfi jnd kwam 

het moment om mee te doen in Pet-

ten. Het viel het eerste jaar niet mee 

en Rob viel buiten de prijzen. 

om te roken. En ooow wat kwamen 

die rakkers er mooi goudgeel uit. Het 

goud uit de zee doet zijn naam echt 

eer aan. Alles op een rijtje op tafel om 

de beste makreel uit te zoeken voor 

de jury. Deze of die, of zal ik niet beter 

die andere inleveren. Nou ik weet het 

niet meer hoor, doe die maar klonk 

het na een kwartier puzzelen.

En toen het “moment suprême” . 

De uitslag van de jury was bekend.

Maatje Smokey John werd vijfde van 

de 36 en dat was al een prestatie. Oei, 

oei hij zal toch niet weer buiten de 

prijzen vallen, die Rob. 4, nee, 3 nee, 2 

nee, en de eerste prijs is voor…… Rob 

Huijsmans!!!!!  

De tranen vloeiden rijkelijk en hij kon 

zijn geluk niet op, het was gelukt. De 

droom was werkelijkheid geworden. 

Beter kan toch niet. Of toch wel, mis-

schien komt er nog eens een wereld-

kampioenschap. Dan is onze Limmer 

Rob Huijsmans zeker van de partij.

Op de website van Smokeyjohn.nl 

kunt u nog veel meer informatie vin-

den over het roken van makreel  voor 

het geval uw interesse gewekt is om 

zelf een keer te gaan roken.

Nieuws van de stichting Spitak-Limmen

Dokter Ado uit de kou -
kinderen op vakantie..! 

deburg heet.  En dan moet er natuur-

lijk een speciaal gastoptreden zijn en 

dat is er ook: 

De Big Swing Band Alkmaar.

Al 15 jaar treedt de Big Swing Band re-

Zondag 21 september start van 
nieuw jazz-seizoen!

gelmatig op in Alkmaar en omstreken 

en ook bij ons in de Vredeburg.  De 

band bestaat uit twintig dames en 

heren met trompetten, trombones, 

saxofoons, piano, bas en drums.

Het swingende repertoire beslaat de 

rijke geschiedenis van Big Bands uit 

de jaren ’30, ’40 en ’50 van de vorige 

eeuw.  Onder leiding van Dirk Verhoef 

doet de Big Swing Band die tijd her-

leven.  Bekende dans-nummers van 

grootmeesters als Glenn Miller, Geor-

ge Gershwin, Frank Sinatra en Count 

Basie worden afgewisseld met luister-

nummers om van te genieten.

Naast diverse solisten staan de erva-

ren vocalisten Erna van Es en Hans 

Bootsman garant voor een onvergete-

lijk optreden bij de Jazz Session Club 

“Vredeburg”.

NB: De data voor dit seizoen:  21 sep-

tember, 19 oktober, 16 november, 21 

december, 25 januari, 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. 

Inlichtingen:

Fred Timmer, tel. 072-5053414 e-mail: 

timmerlimmen@kpnmail.nl

Na de pauze om + 10.15 uur: “DE PREEK 

VAN DE LEEK” door Jan Ranzijn uit 

Heiloo.

De preek die ik wil houden, is een 

preek over o.a. dienstbaarheid en 

eenvoud, mijn eenzame wandeling 

naar Santiago de Compostella en het 

project Santiago dat we in Egmond 

aan Zee gestart zijn is vanuit liefde, 

dienstbaarheid en eenvoud opgezet.

Een samenwerking van sterke en 

minder sterke schouders. Mensen 

met een beperking inspireren ons 

om dienstbaar te zijn. Het beloofd 

een waardevolle ochtend te worden. 

Iedere belangstellende is van harte 

welkom. De ochtend wordt afgeslo-

ten onder het genot van een drankje 

en een hapje. Senioren uit Limmen 

en omgeving zijn van harte welkom 

op deze ochtend, die georganiseerd 

wordt door de KBO-Activiteitencom-

missie Limmen.

Seizoensopening KBO-Limmen

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. koffi e/thee) af te 

halen bij Ria Admiraal,  Dampegheest-

laan 1 of Dorien Kerssens,  Molenweg 

41.

Schaapsherder Marijke Dirkson
geeft uitleg over haar vak...
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 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

...een ander
   geluid!

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

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

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

www.rotteveel.org

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 

HONDENKLUIF STAAF 20-30 gr. € 0,35
10 stuks  € 2,95   50 stuks  € 12,50

VOSKE VRIESGEDROOGDE SNOEPJES
van € 3,95  NU € 2,50

HOUTVEZEL 2,5 kilo van € 2,79  NU € 1,95
3,5 kilo van € 3,79  NU € 2,75

Informatie en aanmelden: Ellen Gaillard
072-505 51 01, ellen@touchbase-taichi.nl
www.touchbase-taichi.nl

TAICHI QIGONG 

RustRust

BalansBalans

OntspanningOntspanning

Bewegen is de basis van gezondheid. Op een 
ontspannen manier verbeteren ademhaling, 
doorbloeding, concentratie en lichaamshouding.

Van september t/m april cursussen in Limmen en 
Castricum, zowel ’s ochtends (nieuw), ‘s middags als 
‘s avonds. In Limmen op een nieuwe locatie. In alle 
groepen is (beperkt) plaats voor nieuwe cursisten.
In Castricum wordt enige ervaring gevraagd.

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92
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Rijksweg 132
1906 BL  Limmen
T.  072 505 2817
E.  gerardmin@planet.nl
W. gerardminarchitect.nl

Min architectuur bna
Limmen

- uw Wensen
           o

p Maat -

            
            

 architectuur
bouwkunde

            
            

    planontwikkeling

Werkzaam vanuit Limmen zijn er vele 

projecten gerealiseerd in Limmen en 

de regio. 1 Juni j.l. is het kantoor ver-

huisd naar Rijksweg 132 te Limmen. 

Op deze nieuwe locatie, ook een pro-

ject van ons, komen 5 appartemen-

ten, kantoor- en opslagruimte, als 

herbestemming van de voormalige 

drukkerij “Limmendruk”  wat bij vele 

van ons een bekende locatie is.

Er is veel ervaring opgedaan in 

nieuw- en verbouwen van verschil-

lende projecten, zoals woning- en 

utiliteitsbouw. Nu ligt het accent van 

de opdrachten meer op renovatie en 

herbestemming van projecten, ook in 

de (rijks-)monumentale sfeer, zoals de 

RK Kerk en Pastorie te Limmen. 

Doelstelling van Min Architectuur is 

samen met de opdrachtgever ‘Wen-

Bureau bestaat inmiddels alweer 23 jaar...

Min Architectuur verhuisd naar Rijksweg 132 
te Limmen

sen op Maat’  in het project te reali-

seren. Ook adviseren wij de opdracht-

gever de plannen als het ware ‘op te 

tillen’ naar een ‘energie neutraal’ 

niveau, zodat het energie gebruik 

behoorlijk beperkt kan blijven. Dit 

betekent dat er verdere bouwkundige 

en installatie technische maatregelen 

genomen moeten worden, die boven 

de ‘verplichte normen’ uitsteken. Het 

project wordt dan meer toekomst 

bestendig gebouwd. Dit wordt door 

veel opdrachtgevers als zeer positief 

ervaren. 

Daarnaast is het bureau ook actief in 

het herbestemmen van locaties tus-

sen de bestaande bebouwing.

Vanuit een stedenbouwkundige op-

zet, naar een mix van verschillende 

woonvormen komen, met daarbij een 

brede interesse voor infrastructuur. 

Dit heeft tot resultaat een duurzame 

invulling van de locatie. Bij een goed 

gesitueerde stedenbouwkundig plan 

kun je reeds starten met een energie 

besparende opzet van de bebouwing. 

Rekening houden met een optimale 

bezonning voor woningen en ge-

bouwen geeft de mogelijkheid meer 

gebruik te maken van de passieve 

zonne-energie methodiek. Dit is de 

eerste winst op energie gebied. Zo is 

Min Architectuur  met een zo’n breed 

mogelijk scala aan opdrachten bezig!

Mocht u geïnteresseerd zijn en vragen 

hebben is een eerste gesprek altijd 

vrijblijvend!|

Hierna kunt u, vooraf aan de werk-

zaamheden, een gespecifi ceerde kos-

tenoverzicht verkrijgen.

LIMMEN – Juni 2015 lijkt nog zo ver 

weg maar voor stichting Limmen Lu-

diek begint de tijd nu toch al aardig te 

dringen. Het is nu namelijk 5 voor 12 

voor de organisatie van het grootste 

kurken mozaïek van de wereld. Want 

als er niet meer kurkensorteerders 

komen helpen dan gaat het bijna en 

‘Mission Impossible’ worden. Zonder 

kurkensorteerders geen wereldrecord 

in 2015.

Een rondleiding door de Kurkenhof 

laat zien dat het aantal kurken inder-

daad wel goed zit. In iedere ruimte en 

hoek staan dozen, zakken, bakken en 

emmers vol met kurken. ‘De benodig-

de 500.000 tot 600.000 kurken gaan 

we makkelijk halen’ zegt voorzitter 

Kees de Jong. ’Nog steeds rollen de 

wijnkurken van overal uit Nederland 

en ter wereld heel soepeltjes naar 

Limmen toe. Dit is natuurlijk gewel-

dig en heel hartverwarmend ’.

Aan de lange zijde van de Kurkenhof 

hangen allemaal grote kuub zakken 

waar dus op dit moment te weinig op 

kleur gesorteerde kurken in liggen. 

‘Deze hadden voor de zomer allemaal 

al vol moeten zitten’ zegt bestuurslid 

Technische zaken Jack Burgering. ‘De 

sorteeravonden en ochtenden zijn al-

tijd super gezellig maar de opkomst 

zou 19 september en 10 oktober echt 

moeten verdubbelen of zelfs verdrie-

dubbelen willen we weer op schema 

komen’.

En het schema waar Burgering het 

over heeft betreft dan het schema van 

de kurken voorziening voor de inmid-

dels al 8 aangemelde kurken druk-

ploegen. Iedere kurken drukploeg 

gaat een specifi ek en uniek onderdeel 

maken van het wereldrecord mozaiek. 

‘En zij staan allemaal te trappelen om 

te starten met het kurken drukken 

maar we hebben gewoonweg te kort 

uit gesorteerde kurken voor ze’ , zegt 

bestuurslid Gitta Beentjes.

Tijdens de 2 laatste sorteermomen-

ten lagen alle 5 de sorteertafels vol 

met kurken maar waren er slechts 2 

bemand met sorteerders. ‘En dat is 

super jammer omdat we er vanuit 

Limmen Ludiek alles aan doen om het 

de sorteerders aan niets te laten ont-

breken.

We hebben altijd de koffi e en thee 

met koek klaarstaan, bier/fris/ wijn 

koud staan en ook verzorgen we lek-

kere hapjes voor de sorteerders’, zegt 

het jongste bestuurslid Marit Bakker.

Het is nu echt 5 voor 12 voor stichting Limmen Ludiek

Genoeg kurken, te weinig sorteerders..!

De twintig enthousiaste sorteerders 

die wel de weg naar de Kurkenhof 

hebben gevonden hebben het zicht-

baar naar hun zin en het ontbreekt 

hen inderdaad aan niets. Ook deze 

verslaggever heeft inmiddels een 

geurend bakje koffi e met stroopwafel 

gehad en de chips en blokjes kaas ko-

men op tafel voor straks bij de borrel. 

‘Dit is zeg maar onze ‘harde kern’ van 

sorteerders die altijd klaarstaan voor 

ons. En dar zijn we super trots op’, 

zegt bestuurslid Wouter Valkering.  

‘Neem ook maar eens een kijkje op 

de facebook.com/stichtinglimmenlu-

diek  - en LIKE ons dan ook - of www.

limmenludiek.nl om op de hoogte te 

blijven van alle weetjes en de laatste 

nieuwtjes.

En natuurlijk allemaal kurken blijven 

doorsparen en tot 19 september of 10 

oktober’, zegt Andre Koopman. 

Het seizoen van sportvereniging TIOS Limmen is weer gestart met lessen voor jong en oud. In de maand september heeft 

TIOS een leuke introductieactie: VIER LESSEN VOOR 5 EURO!!
Kom gezellig meedoen. Alle lessen worden gegeven in de gymzaal aan de Hogeweg. Kijk in onderstaand rooster naar de 

tijden. Heb je interesse, kom gezellig meedoen! Neem wel de eerste les je gegevens mee, zoals: naam/leeftijd/telefoon en 

€ 5,00 in contanten. Meer informatie is te vinden op onze website: www.tioslimmen.nl

Lesrooster seizoen 2014-2015

MAANDAG
09.00-10.00 Bodyfi t dames  Lea Dam

16.00-17.00 Turnen groep 3+4  Caroline Welboren

17.00-19.00 Turnen selectie  Caroline Welboren

19.00-20.00 Bodyshape dames  Angélique Liefting

DINSDAG
16.00-17.00 Turnen groep 5+6  Joyce Mous

17.00-18.00 Turnen groep 7+8  Joyce Mous

19.00-20.00 Zumba/aerobic dames Susanne Huissen

20.00-21.00 Zumba dames  Susanne Huissen

WOENSDAG
09.00-10.00 Ouder en kind gym Samantha Droog

16.00-17.00 Streetdance t/m gr. 6 Sara Beentjes

17.00-18.00 Streetdance gr. 7+8 Sara Beentjes

18.10-19.40 Streetdance gr. vgo 1+2 Silvie Been

19.40-21.10 Streetdance gr. vgo 3 > Silvie Been

Seizoen bij Tios van start!

DONDERDAG
08.45-09.45 Bodyfi t dames Lea Dam

15.50-16.50 Kleutergym Samantha Droog

17.00-19.00 Turnen jong talent

 /selectie Samantha Droog

19.00-20.00 Turnen+ en

 tumblingbaan Samantha Droog

ZATERDAG
09.00-10.00 Breakdance beginners Falko de Graaf

10.00-11.00 Breakdance gevorderden Falko de Graaf

Zelf mode maken
Half september start Ria Mooij – Hoogeboom weer met haar cursus kle-

ding maken. Zelf kleding maken is niet zoals vroeger een fi nanciële nood-

zaak, maar een leuke hobby. Elke cursist maakt wat ze wil, naar eigen ca-

paciteit. Je kan een patroon overnemen uit een modeblad, leren hoe je een 

patroon moet veranderen of zelf een patroon tekenen. Het veranderen van 

een patroon is noodzakelijk, wanneer je niet de reguliere confectiemaat 

hebt. Denk bijvoorbeeld aan een lang bovenlijf, lange armen of lange be-

nen. Een te grote of kleine bovenwijdte ten opzichte van de heupwijdte. 

Je kan dan met kleine aanpassingen een goed patroon maken en met een 

simpele lap stof een goed zittend kledingstuk maken. 

De gebruikte naaitechnieken verschillen per leerling. Je begint eenvoudig 

en gaat steeds moeilijker technieken gebruiken. Naast naaitechnieken le-

ren, hoort ook leren breien of haken tot de mogelijkheden.

De lessen worden gegeven aan beginners en gevorderden in groepjes van 

maximaal 5 personen. Bij de samenstelling van de groepen wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden met leeftijd en interesses. Voor elke leerling 

is een naaimachine aanwezig. De lestijden zijn ’s morgens van 9.30 uur tot 

11.30 uur of ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Omdat er steeds minder stofwinkels zijn, bezoeken we sinds een aantal 

jaar in oktober, met de leerlingen die dat willen een stoffenmarkt. Daar 

kan je je stofi nkopen doen voor het najaar- en winterseizoen.

Nieuwsgierig geworden, bel met Ria Mooij – Hoogeboom, telefoonnum-

mer 072-5053174, voor meer informatie.

Dit jaar was het thema Hollywood en 

stond het timmerdorp bol van de glit-

ter en glamour. Met een inwonersaan-

tal van ruim 200 was het dorp dit jaar 

wederom gezellig dichtbevolkt. 

Alle hutten glommen en schitterden 

tegen elkaar op en voor de vrijmarkt 

op donderdag werden overal de rode 

Conquista Timmerdorp Limmen:
voor de 9de keer groot succes!

lopers uitgerold. Een warmer onthaal 

konden de vele bezoekers van de vrij-

markt niet krijgen!

Dat het dit jaar de 9de keer was bete-

kent natuurlijk ook dat het Conquista 

Timmerdorp Limmen in 2015 zijn 2de 

lustrum gaat beleven en dus een nog 

groter feest zal worden. Zijn jullie dan 

ook weer van de partij? Wij wel en we 

hebben er stiekem alweer een beetje 

zin in!

Wij willen graag iedereen bedanken 

die zijn steentje bijgedragen heeft 

aan het timmerdorp: onze sponsors, 

alle vrijwilligers, de deelnemers en ie-

dereen die anderzijds bij het timmer-

dorp betrokken was.

Bedankt en tot volgend jaar!
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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

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

KERMIS!
SPOUWERS
per stuk 0.65 ...................................................10 voor 6.20
KERMISVLAAI 4 smaken op 1 vlaai

halve vlaai 6.00 ....................................hele vlaai 10.90
September..: de ‘R’ is weer in de maand!

ER IS WEER SPECULAAS!
 Maandag 15 september is onze winkel op de Vuurbaak 3 de gehele dag gesloten.

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

Snel en betaalbaar je rijbewijs?

Bel nu 06-506 484 99

Eerste
proefles

Gratis

Theoriecursus
Gratis

Gebruik
kleding
Gratis

DICXRIJSCHOOL.NL

Ze zijn er weer

WINNAAR

KWALITEITS CUP 

Ben   Meijland Hogeweg 146
Limmen

Pompoenen

Er zijn ook weer pompoen 
workshops te volgen!

Voor info: 06 54 69 63 28

controle

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.com
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Het is alweer enige tijd geleden dat er 

in ons zo gezellige Limmen de jaar-

markt was. Bij de stand van Carnavals 

vereniging De Uylenspieghels was het 

druk met kinderen wachtend in de 

rij bij Clown Niekie van CBA Certifi ed 

Balloon  Artist, de Clown en de Kof-

fer. Niekie wist daar voor de kinderen 

hun leukste hobby of sport zichtbaar 

te maken met de ballonnen. En dan 

was er natuurlijke die grote fotolijst 

waar u niet omheen kon. Menig Lim-

mer is gestrikt en trok een mooi jasje 

aan. Sommige lieten zich echt gaan 

en vonden ook een bijpassende pruik 

of pet. Wie er het mooiste/ grappigste 

uitzag viel in de prijzen. Dit zijn ge-

worden Sven Kerssens, Sam Hendriks-

Na een zomerperiode van buitenles-

sen Taichi Qigong, beginnen in sep-

tember de binnenlessen weer. Veel 

nieuwe mensen maakten op de bui-

tenlessen kennis met deze mooie ma-

nier van bewegen.

Taichi Qigong is een uit China afkom-

stige bewegingsleer. Chinezen zien 

klachten als een verstoring van de 

balans. Door in balans te blijven, ver-

klein je de kans op klachten en voel je 

je fysiek en mentaal goed. Door te be-

wegen stimuleer je de bloedcirculatie 

en blijven gewrichten soepel. 

Veel klachten zoals in het gebied van 

hoofd, schouders, nek en armen, 

rugklachten of stress kun je met oe-

feningen, gebaseerd op deze traditie 

van Taichi Qigong, voorkomen of ver-

minderen. Taichi Qigong oefeningen 

zijn rustige, vloeiende en eenvoudige 

Na de zomerstop beginnen in septem-

ber de kooklessen weer bij KookKönst. 

Een kookles bij KookKönst betekent 

gezelligheid, ontspanning en is leer-

zaam. Nieuw is de open workshop! U 

kunt zich dan individueel inschrijven 

voor een kookles. In de maand sep-

tember is de datum waarop u zich 

kunt inschrijven: 17 september. U gaat 

Heeft u zin om te gaan sporten en te 

bewegen? Dan is badminton de uitge-

sproken sport om bewegen en gezel-

ligheid te combineren. 

Wist u al dat Limmen een badminton-

club heeft? Jawel, de Badmintonclub 

Limmen bestaat al sinds 1977 en be-

staat dus nu al 37 jaar. 

We zijn een vereniging met een recre-

atieve doelstelling, dus geen compe-

titie. Na het spelen drinken we vaak 

Wie valt er in de prijzen na de jaarmarkt 
bij de Carnavals Vereniging ?

zen midden en Davey Piepers links. Zij 

krijgen een bon die te besteden is bij 

Greet Verkleed van de vereniging zo-

dat zij tijdens het carnavals weekend 

van 14 & 15 febr. 2015 weer mooi voor 

de dag kunnen komen.

Groeten van, Carnavals vereniging 

“De Uylenspieghels”.

Recreatief Badminton in Limmen
gezellig een kopje koffi e of thee in de 

kantine van de sporthal.

Het badmintonseizoen is van sep-

tember tot mei. Je kunt spelen op 

dinsdagochtend en/of op vrijdagoch-

tend van 9:00 uur tot en met 10:30 

uur in Sporthal de Enterij in Limmen. 

Voor meer informatie zie www.bad-

mintonclublimmen.nl of stuur een 

berichtje naar rlimmen@freeler.nl.

Kom ook eens meedoen!!!

Bewegen is de basis van gezondheid

Taichi Qigong op nieuwe locatie !
bewegingen die ontspannen worden 

uitgevoerd. Ze verbeteren ademha-

ling, lichaamshouding en concentra-

tie. Je wordt je bewust  van de wijze 

waarop het lichaam op inspanning en 

spanning reageert en je leert je gren-

zen te herkennen.

De oefeningen zijn geschikt voor ie-

dereen en makkelijk in te passen in 

het dagelijks leven, thuis en op het 

werk.  In Limmen wordt op een nieu-

we locatie lesgegeven op dinsdag-

ochtend (nieuw) en –middag en op 

woensdagavond. 

In Castricum op donderdagavond (al-

leen voor de ervaren Taichi Qigong 

beoefenaar).

Voor meer informatie zie

www.touchbase-taichi.nl of bel Ellen 

Gaillard 072 – 505 51 01 .

Open Workshop 17 september 
bij KookKönst

dan met meerdere cursisten aan de 

slag om een heerlijk 3-gangen diner te 

maken. Na afl oop gaat men gezamen-

lijk aan tafel om van dit alles te genie-

ten en gezellig na te praten. Op onze 

website staat iedere maand het menu 

vermeld wat gekookt gaat worden. 

Misschien vindt u het leuker om met 

een groep vrienden / vriendinnen een 

kookles te volgen of een kookclub te 

beginnen. Een lesgroep bestaat uit 6-8 

personen zo krijgt een ieder genoeg 

aandacht tijdens de les. Een kookles 

duurt ongeveer 4,5 uur en men krijgt 

altijd de gebruiksvriendelijke receptu-

ren van die avond mee naar huis. Het 

is natuurlijk leuk om gasten en fami-

lie nog een keer van uw kookkönsten 

te laten genieten. Een kookles kost € 

55,00 p.p. (incl. de drankjes: dus kom 

op de fi ets!). Inschrijven voor de open 

workshop op 17 september kan via 

info@kookkonst.nl

Op de foto v.l.n.r: Theo Straathof 

(voorzitter), Nelly Ton (secretaris), Ton 

Valkering, Rian Agterof, Gert Meijer 

(penningmeester), Herke van Beek, 

Juliette Hoornsman, Huub Tummers, 

Carrie Cornelissen en Dorien Kerssens

Sinds april 2014 heeft Limmen Cultuur 

een nieuw bestuur. Het oude bestuur 

vond na het veertigjarig jubileum van 

Limmen Cultuur, tijd voor een nieuwe 

groep mensen.  Zij heeft Limmen 

Cultuur met de commissies Muziek, 

Nieuw bestuur Limmen Cultuur
Literatuur, Artistiek en Creatief, Sin-

terklaas en de 4 mei herdenking een 

gezicht en bekendheid gegeven in 

Limmen en omgeving.

Huub Kramer (voorzitter), Kees 

Bloedjes (secretaris), Willy Calf, Ria 

Hooijboer, Willy Min, Paul Wolken-

felt, Annett Wopereis, Qruun Schram 

en Ineke Valkering worden heel erg 

bedankt voor hun lange, trouwe en 

goede inzet.

Nu staat het nieuwe bestuur voor een 

uitdaging om Limmen Cultuur voort 

te zetten en zij is zeer enthousiast en 

heeft veel zin om het komend seizoen 

de inwoners van Limmen te verras-

sen op het gebied van Artistiek en 

Creatief, Muziek en Literatuur. Aan 

het programmaboekje van Limmen 

Cultuur wordt hard gewerkt en dit is 

binnenkort beschikbaar. Het volledige 

programma komt ook op onze web-

site www.limmencultuur.nl te staan.

De eerste muzikale uitvoering komt 

er al snel aan. Op 5 oktober heeft de 

commissie Muziek Daria van den Ber-

cken gevraagd om op te treden in het 

sfeervolle PKN kerkje van Limmen aan 

de Zuidkerkenlaan.

Daria is een Nederlands-Russische 

pianiste en heeft al vele prijzen in 

ontvangst mogen nemen. Zij is ook 

bekend van televisie. Het afgelopen 

seizoen heeft zij haar medewerking 

verleend aan het programma de Tien-

de van Tijl, waarin zij optrad en ook 

diverse artiesten begeleidde op de 

piano. De inwoners van Limmen en 

omstreken zijn van harte uitgenodigd 

om dit concert bij te wonen. Houd de 

lokale kranten in de gaten voor de 

aankondiging en het reserveren van 

de kaarten.                                                                                          

Om inwoners en belangstellenden in 

Limmen kennis te laten maken met 

de manier waarop kinderen van 0 tot 

4 jaar worden opgevangen organi-

seert Forte Kinderopvang op maan-

dag 29 september van 18.00-20.00 uur 

een open avond. Daarbij kunnen alle 

geïnteresseerden een kijkje nemen bij 

kinderdagverblijf Eigen Wijs aan de 

Lage Weide.

Lang niet iedereen is bekend met een 

kinderdagverblijf: wat gebeurt daar 

eigenlijk, op welke manier worden 

kleine kinderen opgevangen en is 

Open avond kinderdagverblijf  Eigen Wijs 
het eigenlijk wel leuk voor baby’s en 

peuters? Medewerkers van Eigen Wijs 

geven op maandag 29 september tij-

dens de open avond meer uitleg over 

de opvang op een kinderdagverblijf. 

Daarbij wordt een rondleiding door de 

vestiging gegeven en verteld over de 

pedagogische visie van Forte Kinder-

opvang. Ook laten de medewerkers 

graag zien op welke manier er gezorgd 

wordt voor veiligheid en geborgen-

heid, maar ook de binnen- en buiten-

ruimtes waarover Forte beschikt kan 

iedereen bekijken. Daarnaast kunnen 

belangstellenden zien op welke ma-

nier het leeftijd- en belangstellings-

gericht werken van Forte een bijdrage 

levert aan de ontwikkeling van kinde-

ren. 

De open avond kinderdagverblijf Ei-

gen Wijs (Lage Weide 1B) vindt plaats 

op maandag 29 september tussen 

18.00 en 20.00 uur. Naast een rondlei-

ding en uitleg staat er koffi e en wat 

lekkers klaar. Voor meer informatie  

of vragen kan men terecht op www.

fortekinderopvang.nl, of 0251-658058. 

Kinderen van alle vestigingen van 

Forte Kinderopvang hebben afgelo-

pen juni meegedaan aan de Nationale 

Modderdag. Dat betekende met zand 

en water spelen en lekker vies worden!

Nationale Modderdag is in het bui-

tenland al een begrip en wordt dit 

jaar voor de tweede keer in Nederland 

georganiseerd. De gedachte achter 

Modderdag is om de kinderen weer 

in contact te brengen met de natuur. 

Kinderen ontdekken op deze dag niet 

alleen wat modder is, maar ervaren 

de modder ook met al hun zintuigen: 

voelen, ruiken, horen, proeven en 

zien!

Nationale Modderdag bij Forte Kinderopvang
Met aarde en water zijn de mogelijk-

heden eindeloos, zo merkten ook de 

kinderen van kinderdagverblijf Eigen 

Wijs, peuterspeelzaal Klein Duimpje 

en BSO’s Hogeweg en Het Avontuur 

van Forte Kinderopvang in Limmen. 

Niet alleen werd er modder gemaakt, 

maar er werd ook fl ink mee gespeeld. 

Wedstrijden wie het verst kan glijden 

of de hoogste moddertoren kan ma-

ken; bouwen en graven met kranen of 

je blote handen; modderbaden; er is 

zoveel met modder mogelijk. En vies 

worden mag!

Wilt u zelfs eens zien op welke ma-

nier kinderen van 0-4 jaar worden 

opgevangen bij een kinderdagverblijf? 

Kom dan op maandag 29 september 

tussen 18.00-20.00 uur naar de open 

avond van kinderdagverblijf Eigen 

Wijs (Lage Weide 1B). Naast een rond-

leiding en uitleg staat er koffi e en wat 

lekkers klaar. Voor meer informatie  of 

vragen kunt u terecht op www.forte-

kinderopvang.nl, of 0251-658058. 

Vrijdag 29 augustus vond op het ter-

rein van Scouting Limmen het jaarlijk-

se overvliegen plaats. Traditiegetrouw 

luidt de vereniging het nieuwe scou-

tingseizoen in door de leden die ver-

der mogen naar de volgende speltak 

letterlijk een oversteek te laten ma-

ken. Dit jaar betekende dit het trotse-

ren van een touwbrug, gebouwd door 

de rowans (jongens van 14-18 jaar).

Aan het begin werd er afscheid ge-

nomen van de oude groep, en aan 

het einde wachtten nieuwe leiding 

en groepsgenootjes hen op. De over-

Geen brug te ver..!
tocht werd nog eens extra bemoeilijkt 

doordat de overige jeugdleden hun 

supersoakers mochten meenemen 

om de overvliegers nat te spuiten. 

Natuurlijk deinst een echte scout 

niet terug voor een nat pak, en ieder-

een haalde vrolijk de overkant. Klaar 

voor een nieuw seizoen vol plezier en 

avontuur!

Neem eens een kijkje op onze website 

voor meer foto’s van dit spektakel en 

voor informatie over groepen en spel-

aanbod: www.scoutinglimmen.nl 

Aanvang 14.00 uur, bezichtiging vanaf 

12.00 uur. Toegang gratis

De Castricumse schilderes Els Klaasse 

Bos heeft een groot deel van haar 

werk geschonken aan Stichting WOL 

ten behoeve van beroepsonderwijs in 

Burkina Faso. De schilderijen zijn voor 

een vriendenprijs te koop of voor wat 

de hoogste bieder er voor geeft. De 

meeste schilderijen zijn nu al te be-

zichtigen via de website van Stichting 

WOL www.stichtingwol.com. Betaalt 

u voor 18 september de richtprijs of 

meer, dan reserveren we het schilderij 

voor u. Naast de schilderijen van Els 

Klaasse Bos verkopen wij ook bronzen 

beelden en batik wandkleden uit Bur-

kina Faso. 

De veiling wordt geleid door de erva-

ren veilingmeesters Nico Beentjes en 

Erik Jaap Kroone. Els is aanwezig om 

u meer te vertellen over haar schilde-

rijen. Er is live muziek en natuurlijk 

informatie over de onderwijsprojec-

ten van WOL in Burkina Faso.

Meer informatie over de veiling en de 

projecten in Burkina Faso: www.stich-

tingwol.com, 

info@stichtingwol.com. Steun ons: 

NL18 RABO 0336 4265 77

Zondag 21 september 2014 in de Burgerij

Schilderijenveiling voor Burkina Faso

Op zaterdagavonden door het jaar 

heen worden er in de Corneliuskerk 

vieringen gehouden waar rust, zang, 

orgelspel en ruimte de kernwoorden 

zijn. Zaterdag 4 oktober is de eerste 

van twaalf zogenaamde meditatieve 

vieringen. Het komende seizoen is 

het thema: “Samen kunnen we een 

bron zijn”. Er worden veel acclamaties 

gezongen van Iona en Taizé onder lei-

ding van dirigent/organist Peter Rijs. 

Zaterdagavond-vieringen in de Corneliuskerk om tot rust te komen...
De data van deze zaterdagavonden-

vieringen (19.00 uur) het komend sei-

zoen zijn:  4 oktober, 1 november en 

20 december, 10 en 31 januari, 21 en 28 

februari, 7, 14 en 21 maart, 2 en 23 mei.

Seizoensopening Corneliuspa-
rochie op 21 september

JAARTHEMA 2014-2015: “SAMEN KUN-

NEN WE EEN BRON ZIJN”

De kerk is geen doel, maar een mid-

del. Een gemeenschap van mensen 

waar iedereen nieuwe frisse inspiratie 

kan opdoen en met gevulde water-

kruiken weer verder kan trekken.

Op zondagmorgen 21 september om 

10.00 uur wordt tijdens een feeste-

lijke viering het seizoen en jaarthema 

geopend.

Pastor Johan Olling 
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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!

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

Erik Nieman


