
KERMIS LIMMEN
GROOTS VUURWERK

VRIJDAG 7 SEPTEMBER
AANVANG 21.30 UUR AAN DE ACHTERWEG IN LIMMEN

OPENINGSTIJDEN KERMIS LIMMEN:
VRIJDAG 7 SEPTEMBER VANAF 15.00 UUR

ZATERDAG 8 SEPTEMBER VANAF 14.00 UUR
ZONDAG 9 SEPTEMBER VANAF 14.00 UUR

voor Limmers, door LimmersLOV
De krant van Ondernemend Limmen                                                                                   september 2018

De kinderen kunnen ondertussen 
alvast oefenen voor later op een mini-
hindernisbaan (luchtkussen) op het 
kerkplein. Uiteraard verzorgt door 
Events4all van Harold van Veghten.
De brandweer staat dit jaar ook weer 
klaar om alle deelnemers met veel ple-
zier schoon te spuiten en te ontdoen 
van kroos, modder en zweet. 
De muzikale drive voor de hardlopers 
wordt verzorgd door DJ Gio in ons 
dorpspark, Dave&Jeff bij de Heeren van 
Limmen, Excelsior slagwerkgroep bij ‘t 
Stet en UN Band bij de Zonnedauw.
Marieke en René van Zilt van de Heeren 
van Limmen ontvangen de deelne-
mers en publiek hartelijk bij de start 
en finish en de feestelijkheden daar-
na. Het buffet van Toon Könst is een 
feestmaal en helpt eenieder weer op 

Kermisrun 2018 - Voorbereidingen in volle gang!

Help met jouw inspanning 
de kerk overeind!
Dit jaar is de 6e editie met een nieuwe organisatie. Veel ondernemers 
uit Limmen en omgeving hebben zich weer aangesloten en mooie hin-
dernissen bedacht voor 8 september 2018. De route is iets gewijzigd 
met nieuwe hindernissen en het thema ‘On Fire’ wordt dit jaar een 
mooi spektakel. Ook de organisatieleden van de vorige vijf edities 
Kermisrun zijn nog betrokken en verzorgen een spectaculaire hinder-
nis bij “t Stet!

krachten te komen voor de rest van de 
avond. 
Na de warming-up van 15:30 uur zal het 
deelnemersveld om 16:00 uur starten 
voor één, twee of alle drie de rondes 
van 3 km. We hopen op heel veel deel-
nemers én toeschouwers!
Vanaf 19:00 uur wordt het lopend buf-
fet geopend. Deze zit bij de prijs van de 
deelnemers inbegrepen, maar iedereen 
is hier welkom. Voor € 10,00 pp kan 
worden meegegeten.
De hele avond is er live-muziek aanwe-
zig in de Heeren van Limmen, dus kan 
er tot laat nog gefeest worden.
Wij willen iedereen die meewerkt 
alvast enorm bedanken en wensen de 
deelnemers en toeschouwers heel veel 
plezier. 
Mocht je je nog niet ingeschreven heb-

ben, dit kan nog tot en met zondag 2 
september 2018!  Inschrijfkosten zijn
€ 30,00. Dit is inclusief het lopend buf-
fet na afloop.
Ga naar www.kermisrun.nl om in te 
schrijven. Op de Facebook pagina 
van Kermisrun Limmen is het laatste 
nieuws te vinden. Enne, hoe meer 
inschrijvingen, hoe hoger de donatie 
voor onze kerk!

Tot zaterdag 8 september!

Sponsors: Zandbergen Transport, 
Gerard de Nijs transport en kraanver-
huur, Piet Baltus loonbedrijf , Winder 
Limmen, Nuko Electrotechniek, van der 
Steen Autobedrijf, Kerssens Montage, 
Handelsonderneming Ed van Duin, 
Maarten Min Glazenwassersbedrijf, 
Aannemersbedrijf N. Commandeur, 
Lifecontrol.com, Aannemersbedrijf 
Hollenberg, Tom van Leen Schilderwer-
ken, AH Limmen, In-Bizniz Verzeker-
ingen, Joris Beentjes Installatie-
techniek, Kees Zoon Tuincreaties, 
Tunico, Unive, 68 Design, Wempe 
Transport & VV Limmen.

Het enthousiaste nieuwe bestuur: boven v.l.n.r. Erik Lamers, Ron Lute, Mirella Wamsteeker 
onder v.l.n.r. Marco Hulsebosch, Dennis Beentjes en Ron Hof.

Nog een paar nachtjes slapen en dan 
wordt er weer feest gevierd in ons 
dorp. Bij Heeren van Limmen vieren 
wij een ouderwetse kermis. 
Zaterdag om 16 uur start en finish van 
de kermisrun. Iedereen is welkom om 
de deelnemers aan te moedigen. Vanaf 
20 uur draait uit Westendorf bekende 
DJ ShowCees een lekker deuntje.
Zondag zal om 10 uur het startschot 
van de Katerloop klinken voor de 
jeugd. Zij zullen een leuke ronde 
lopen. Rond 10.30 is het de beurt aan 
de geoefende lopers voor de 5 of 10 
km.
Heeren van Limmen zal een klasse-
ment prijs beschikbaar stellen voor de 
snelste deelnemer van de  kermisrun 
in combinatie met de katerloop!
Zondagmiddag speelt IMPRESS. De 

Kermis bij Heeren
van Limmen

allround kermisformatie uit het noor-
den.
Het kermis deuntje op maandag zal 
om 10 uur beginnen met de popu-
lairste party band van Nederland, De 
WOUDRUKKERS, zij staan gegaran-
deerd voor Rock en loll!! In de middag 
worden zij afgelost door FANTASTIC 3.
Het team van Heeren van Limmen 
wenst iedereen een gezellige kermis.

allround kermisformatie uit het noor-

Indien u de Nieuwsbrief van de 
Cornelius Parochie ontvangt (overi-
gens heel interessant!), weet u wat de 
laatste ontwikkelingen zijn rondom 
de kerk.
Maar onze redactie vertelt u graag iets 
meer. De kerk gaat geheel in “oude 
luister” worden hersteld. Dat is een 
zeer positief bericht. Zowel het bis-
dom als de regio is ervan overtuigd 
dat de functie van de kerk in Limmen 
een belangrijke is. Er wordt door een 
kleine werkgroep, met zeer deskun-
dige mensen, gewerkt aan de totale 
uitwerking van de plannen, zowel voor 
de buitenkant als voor de binnenkant. 
Aan de buitenkant kun je niet heel 
veel; wijzigen, immers het is een 
Rijksmonument en dat houdt in dat 
eigenlijk alles blijft zoals het is. Voor 

de binnenzijde, de indeling, de ener-
gievoorziening, de vloeren, de banken 
en stoelen etc. worden plannen uitge-
werkt om de kerk optimaal en in de 
toekomst multifunctioneel te gebrui-
ken, waarbij altijd op de eerste plaats 
komt dat het een r.k. kerk is en blijft. 
Op dit moment staan alle gevels 100% 
gezekerd/verankerd door middel van 
steigerbouw. Vanwege de a.s. kermis 
is de voorzijde uit voorzorg dichtge-
timmerd opdat wanneer de overmoe-
dige kermisgangers het idee zouden 
kunnen krijgen om te gaan klimmen, 
dit gelukkig niet mogelijk is. Wat wel 
leuk is om te vermelden: De jaarlijkse 
kermisrun die zaterdag 8 september 
wordt gehouden komt voor 100% 
ten bate van de opbouw van de kerk, 
wat een geweldig initiatief! De gehele 

bovenzijde van de kerk, dus daar waar 
het verbrande dak zich bevond is op 
dit moment waterdicht, afgedekt met 
steigermateriaal en loopplanken. De 
hemelwaterafvoer is geregeld, de kerk 
blijft droog van binnen. Alle schoon-
maakwerkzaamheden zijn achter de 
rug en de restauratie kan binnenkort, 
na de vakanties beginnen. Nu maar 
hopen op een goede herfst en milde 
winter, dan kan alles doorgaan vol-
gens de planning.
Als alles meezit dan zou medio 2019 
de kerk weer als stralend middelpunt 
van onze leef- en kerkgemeenschap 
in gebruik kunnen worden geno-
men. Op termijn berichten wij ui 
graag opnieuw over de vorderingen.
in gebruik. Kijkt u eens op de vol-
gende website voor meer informatie:
www.corneliuskerk-limmen.nl
U kunt zich daar ook aanmelden voor 
de wekelijkse interessante nieuws-
brief.

Wilt u meer zien van de brand: tik dan 
even in bij Google zoeken: brand kerk 
Limmen en u vindt alles vanzelf.

Alle kerkdiensten, jubilea, uitvaarten 
etc. gaan gewoon door: elke zondag-
morgen in “Heeren van Limmen”, uit-
vaarten soms op een andere plaats, 
dat ziet u dan op de overlijdens aan-
kondiging. De kerkgemeenschap in 
Limmen draait enthousiast door!
De Maria Kapel is elke dag open voor 
gebed, bezinning, een kaarsje opste-
ken.

Kees G. Kroone

Rectificatie
Ere wie ere toekomt: de foto’s van de 
kerkbrand in de vorige uitgave waren 
van de bekende fotograaf-cineast Kees 
Bos.

Ontwikkelingen rondom
onze Corneliuskerk
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Wij wensen u een gezellige Kermis!

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

SEI-geregistreerd
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Uitvaartverzorging Formanoij 
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart 

 

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

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

 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR  

www.uvdf.nl | 06 115 36 587 
Tevens vakkundige gazonaanleg

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

Graszoden

Tevens vakkundige gazonaanleg
Tevens vakkundige gazonaanleg

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

ELKE 3E ZONDAG
VAN DE MAAND

PROEF-
LOKAAL

15.00 tot
20.00 uur

IN DE
MUSEALE

HOEK VAN
LIMMEN

DAMPEGHEEST.NL

Ga
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..!ZON 16 SEPT

PRESENTATIE

HERFSTBOCK

ZON 16 SEPT
PRESENTATIE

Autorijles
Motorrijles
Bromfietsles

Theoriecursussen
Voor auto, motor en bromfiets

Partner van:

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Autorijles
Motorrijles
Bromfietsles

Theoriecursussen
Voor auto, motor en bromfiets

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

telefoon

website

van afval 
naar grondsto� en 

en energie

KERMIS LIMMEN:
7-9 SEPTEMBER 2018
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L I M M E R  K R O O S T
Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het 
kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie 
wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij alle ouders met de geboorte van deze prachtige 
baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Mees Daniël de Ruijter is ‘Baby van de maand’ geworden! Extra geluk is dat er drie extra prijzen zijn gewonnen. De 
baby van de maand krijgt: een waardebon van 25 euro en een powerbank beschikbaar gesteld door Studio Welgraven; 
een waardebon voor een heerlijk ijsje voor pappa en mamma en evt. broertjes en zusjes bij Joey’s IJssalon en het 
boek ‘Fit en Energiek na een bevalling’ van ‘Mom in Balance’-trainer Petra Zomerdijk; een waardebon voor een unieke 
verjaardagstaart speciaal voor de baby van de maand gemaakt als uw baby van de maand 1 jaar oud wordt!
De winnaar kan op vertoon van deze krant en het geboortekaartje de prijzen in ontvangst nemen bij Studio Welgraven 
aan de Schipperslaan 9 in Limmen (stuur wel even een mail naar redactie@lovkrant.nl om een afspraak te maken). 
Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl.

Tel: 06-50217541
petra@mominbalance.nl

Petra
Zomerdijk

‘BABY VAN DE 
MAAND’

Rijksweg 31A

IJssalon

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!

studiowelgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

De rubriek
Limmer Kroost
is  powered by:

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

Mees Paul Alexander Oost
–  Geboren op 17 juni 2018 –

Zoon van Michael Oost en Eveline Knebel

Mees Daniël de Ruijter
–  Geboren op 20 juni 2018 –

Zoon van Koen de Ruijter en Jessica 
Admiraal

Milan Davy Kappen
–  Geboren op 18 juli 2018 –

Zoon van Mark en Sabine Kappen

Tom van Leen Jr.
–  Geboren op 29 juli 2018 –

Zoon van Tom en Lisa van Leen

Mink Zomerdijk
–  Geboren op 16 juli 2018 –

Zoon van Niels Zomerdijk en Cecile 
Duijkersloot

Een kijkje
achter de 
schermen...

Zondag 7 oktober is er een korenmid-
dag waarbij er in Limmen op diverse 
locaties geluisterd kan worden naar 
verschillende koren. Een gezellige mid-
dag zondagmiddag op het dorp.

Vrijdag 12 oktober zingt heel Limmen 
Hazes. Bekende en minder bekende 
Limmers zullen nummers van Andre 
Hazes Live gaan zingen op het podium 
bij Heeren van Limmen. Natuurlijk 
wordt dit muzikaal omlijst met gezel-
lige Nederlandstalige muziek. Dit 
beloofd een unieke avond te worden.

Donderdag 18 oktober worden Franse 
Chansons gezongen door Machteld 
van der Graag en ondersteund door 
Nico van der Linden. Beide geen onbe-

Activiteiten bij 
Heeren van Limmen

kenden in de Nederlandse muziekwe-
reld.

Zaterdag 20 en zondag 21 oktober  
hebben wij weer verschillende bok-
bieren op de tap staan om te proeven 
tijdens de bokkentocht.

Het is nog ver maar toch maken wij 
het alvast bekend; op 12 januari komt 
Frans Duijts bij ons optreden!
 

Houd voor meer informatie onze 
website of facebook in de gaten of 
vraag gewoon bij ons aan de bar naar 
activiteiten. Heeren van Limmen is 
bereikbaar via 072 5055220 of email:
contact@heerenvanlimmen.nl

Beyuna Energy is een energiedrank 
verrijkt met vitamines. Het bevat 
daarnaast het gepatenteerde ingre-
diënt PowerGrape®, Acerola kers en 
Amerikaanse Ginseng Cereboost®. 
Vitamine C draagt bij aan extra energie 
bij vermoeidheid en ondersteunt de 
afweer van het lichaam. Daarnaast is 
het goed voor het concentratievermo-
gen en draagt bij tot normale mentale 
prestaties.

Een ervaring van een klant: “Energy 
geeft mij betere concentratie en helpt 
me bij het herstel. Een drankje dat je 
echt wel een tijd goed moet gebruiken 
om het zelf te ervaren. De concentratie 
merk ik vrijwel meteen, maar het beter 
presteren moet in het lichaam worden 
opgebouwd. Geef het eens de tijd en 
ervaar het zelf. Minder verzuring in de 
spieren, betere concentratie en focus. 
Wie wil dat nou niet?”

Effect op het energieniveau en de 
vitaliteit
Uit onderzoek is gebleken dat de 
Powergrape® positieve invloed heeft 
op het herstel en de energie tijdens 
een wedstrijd. Deze eigenschappen 
van Powergrape zijn het gevolg van 
zijn beschermende werking tegen oxi-
datieve stress en spierbeschadiging. 
Ook heeft powergrape het vermogen 
om de zuurstofvoorziening in de cel-
len te verbeteren.

Betere zuurstofvoorziening
400 mg Powergrape per dag ver-
hoogt de circulatie van hemoglo-
bine, het eiwit dat zuurstof vervoert. 
Powergrape is dus in staat om de 
zuurstofvoorziening van de cellen in 
ons lichaam te verhogen, inclusief de 
spiercellen. Zuurstof speelt een funda-
mentele rol in de productie van ener-
gie door de spiercellen. Dit verklaart 

de positieve resultaten op sportpres-
taties.

Dus neem onderweg tijdens de 
Kermisrun een Energy, we staan weer 
bij Heeren van Limmen!

Sportieve groet Laura Meijland

Verkrijgbaar tijdens de Kermisrun

Gezonde Energy van Beyuna

De mooie lange zomer is bijna voorbij 
en de avonden worden korter, tijd om 
weer lekker met de handen bezig te 
zijn.

Trudy Bos en Ellie van Westerop star-
ten i.s.m. De SWOL weer met de hand-
werkochtenden op de maandagoch-
tend (elke even week). De eerste maan-
dagochtend is op 3 september van 10 
uur tot 12 uur, inloop half 10.

De ochtenden zijn gratis, bent u oner-
varen, er is genoeg hulp aanwezig, het 
is een gezellige club en het samenzijn 
staat centraal.
U dient zelf uw materiaal mee te 
nemen en de koffie staat klaar.
Neem gerust uw vriendin, buurvrouw, 
zus of schoonzus mee, iedereen is wel-
kom.

Wij hebben er weer zin in!

Bent u creatief?

Er is een kleintje op komst, u bent ver-
huisd of u wilt uw peuter lekker laten 
spelen met andere peuters, wat nu? 
Het team van de Centrale administra-
tie van Kinderopvang Kits Oonlie helpt 
u graag op weg. 

De medewerkers van de kindplanning 
kunnen, naast het geven van informa-
tie over de opvang, ook samen met u 
de kinderopvangtoeslag aanvragen of 
bekijken samen met u welke vorm van 
opvang het beste bij u past. Voor al uw 
opvoedkundige vragen kunt u terecht 
bij de pedagogisch adviseur. Geen 
vraag is te gek voor de medewerkers 

van de Centrale administratie. Wilt u 
meer informatie over de opvangmo-
gelijkheden of wilt u graag een rond-

leiding? Neem gerust contact op met 
Kits Oonlie; 072-5323576 of via mail:
info@kits-oonlie.nl.
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Maatlat 9 • Limmen

ONTWERP INMETEN MONTAGE

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW

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

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ  Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

dermacura.nl

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

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

Dermacura
Huid- en Lasertherapie
Bij Dermacura passen wij zowel 
medische als cosmetische 
behande lingen toe. Met een 
verwijzing van uw huisarts of 
medisch specialist kunt u in 
aanmerking komen voor een 
vergoeding vanuit uw aanvul-
lende zorgverzekering. 

Voor de meeste behandelingen,
zoals acne-, litteken, -camouflage 
en lasertherapie, kunt u bij ons ook 
zonder verwijzing terecht.

CouperoseLaser
• Verwijdert rode haarvaatjes in
 het gezicht.
• Eindresultaat in 1 behandeling.
Tevens voor het verwijderen van 
steelwratjes en pigmentvlekken.

Acne
Een behandeling die op het huid-
probleem van de patiënt is afgestemd 
in combinatie met de juiste keuze 
aan producten voor thuisgebruik zijn 
essentieel als men een goed resultaat 
wil behalen.
Tijdens het intakegesprek wordt de
behan  deling toegelicht en behandel-
frequentie en het huidadvies besproken.

Wij werken aan huidverbetering door 
middel van onze handen, lasers,
peelings of needelen. Het behalen 
van resultaat is onze doelstelling. 

Laserontharen
• Verwijdert overmatige beharing
 in het gezicht of op het lichaam.
• Erkend door zorgverzekeraars.
• Effectieve, snelle behandeling.

Ontharen wordt uitgevoerd met 
de FDA goedgekeurde Lightsheer 
Diodelaser; door specialisten
over de gehele wereld beschouwd 
als de beste methode voor 
definitieve ontharing!

Snel en effectief af van uw:
• Overbeharing 
• Rode bloedvaatjes 
• Pigmentvlekken  
• Couperose 
• Acne

Heeft u vragen over uw huid?
Wij helpen u graag
De specialisten van Dermacura zijn 
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van 
Huidtherapeuten (NVH) en geregistreerd in het 
kwaliteitsregister voor paramedici.

Wij zorgen

met zorg voor 

uw huid 

Nieuw in Castricum en Limmen
Castricum, Korte Cieweg 8 
Gezondheidscentrum Limmen, Zonnedauw 2

Nu óók in 

Castricum en 

Limmen!

Daniela, Daphne, I lse,        
   Kyra, Lesley, P etra
         enTamara 

Graag tot ziens 
bij Dermacura 

KERMIS LIMMEN: 7-9 SEPTEMBER 2018
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Hij maakte in zijn leven meer dan 
10.000 zweefvluchten en heeft vele 
avonturen beleefd...
Ter nagedachtenis aan de markante 
dorpsbewoner Jan van Os zullen wij 
de door hem geschreven avonturen 
blijven publiceren in de LOVkrant. 
Deze keer:

Kippenvel!
Wellicht is het u opgevallen; mijn voorkeur gaat uit naar Engeland. 
Veel man m’n zweefvliegavonturen heb ik dáár beleefd. Ook is, hoop ik, 
bekend dat sommige van mijn ervaringen puur fantasie zijn. Andere, 
zoals er nu een volgt, zijn volledig naar waarheid. Het nadeel van deze 
vermenging is, dat de lezer je niet meer gelooft; het zij zo...

José ortega y Gasset schrijft in zijn ‘Opstand der horden’: De leugen kan 
slechts circuleren bij de gratie van de waarheid: het valse bankbiljet 
kan niet worden uitgegeven als het echte niet zou bestaan. Het verhaal 
dat nu volgt is wel echt gebeurd!

De boot naar Harwich vertrekt om 23.00 uur uit Hoek van Holland. 
M’n Fiat 124 staat onderin. ik heb een hut. Zenuwachtig en ik; morgen-
middag (zondag) moet ik ij melden bij professor James van Churchill 
College in Cambridge voor een studieperiode zomer 1971. Ik moest 
maanden tevoren in Nederland een scriptie maken ter aanbieding aan 
Prof. James. Het niveau was kennelijk voldoende om te worden toege-
laten. Die zondag zou over de scriptie worden gepraat.

Een gedetailleerde (vlieg)kaart van Zuid Oost Engeland ligt vóór me, 
daarop staan wel 50 vliegveldjes. Eén ervan ligt op de route naar 
Cambridge, het heet Duxford en er wordt gezweefd, geeft de kaart aan.
Het zou toch leuk zijn om eens een kijkje te nemen op een Engels zweef-
vliegveld. ik heb tenslotte een zee van tijd en de cockpitcheck ken ik uit 
m’n hoofd: C-B-S-I-T-C-B ‘Controls-Ballast-Straps-Instruments-Trim-
Canopy-Brakes’. Ik zal ze eens een poepje laten ruiken!

De overtocht verloopt zonder voorvallen die in mijn geheugen worden 
opgenomen. ‘s-Morgens zeer vroeg in Harwich en om 09.00 uur sta ik 
voor de slagbomen bij Duxford. Alles is in diepe rust. Dat de ramen van 
het wachthuisje met stroken papier zijn beplakt, bevreemdt me niet: in 
de oorlog hadden we thuis ook de ramen op die manier voorzien. Ik par-
keer de Fiat aan de kant. ‘Is anybody in?’ Geen antwoord. Ik kijk langs 
een poster met ‘Britain wants you’ naar binnen. Achterlijk, zo’n ding uit 
de oorlog nog steeds voor het raam. Zal ik stomweg doorlopen? Vóór 
me, iets links staat een grote hangaar met bomen erachter. BOMEN 
ERACHTER? Hoe kan ik dat weten? Ik loop vóór de hangaar langs, er 
staan bomen! Kippenvel en niet weinig. Ik loop terug en duw tegen de 
harmonicadeuren. HARMONICA DEUREN? Jawel, ze gaan open. Oók 
dat wist ik van tevoren. Nu weet ik het zeker: IK BEN HIER EERDER 
GEWEEST; die hanenbalken herken ik ook! Bloedzenuwachtig kijk ik 
de hangaar in: een Capstan, Ka 13 en een paar eenzitters; ik zit goed. 
Aan de kant staat een caravan, de ramen aan de binnenkant beslagen; 
er moet iemand in zitten. Ik klop. ‘Who’s that?’ Ik meld me luid en dui-
delijk, de deur gaat open en een roodharige Engelsman in ondergoed 
kijkt me bedenkelijk en toch gastvrij aan. Kom binnen, ik zet een kop 
thee. Wat voert je zo vroeg hierheen? De verklaring is bevredigend. Als 
ik hem vertel van m’n vreemde en beklemmende ervaring op het veld, 
begint hij te lachen en zegt ‘Geen reïncarnatie hoor, je hebt zeker de 
film The Battle of Britain gezien?’. Ja, tweemaal zeg ik. De film is hier 
opgenomen, 60% van de shots zijn hier geschoten. Er is gelukkig niets 
met je aan de hand hoor!

Soms, als ik dit verhaal na 20 jaar aan iemand vertel krijg ik nog altijd 
kippenvel en tegelijk een gevoel van teleurstelling omdat de kans dat ik 
in WWII ooit Spitfires vloog voorgoed is verdwenen...

De Limmer IJsclub organiseert, dit jaar 
in samenwerking met de Heeren van 
Limmen, alweer voor de 38e keer de 
Katerloop. Deze kleinschalige en gezel-
lige loop slingert door de oostkant van 
Limmen en is geschikt voor jong en 
oud. Voor de kinderen is er ook weer 
een leuke route bedacht en zij ontvan-
gen uiteraard weer een verrassing.
De kinderen lopen in 2 sessies: kinde-
ren tot en met 8 jaar en kinderen van 9 
tot en met 12 jaar. Uiteraard zijn er ook 

Zondag 9 september organiseert De Limmer IJsclub weer het jaarlijkse loopfestijn!

Doe mee met Katerloop..! 
prijzen voor de beste drie lopertjes per 
leeftijdscategorie.
De kinderen hoeven zich niet in te 
schrijven maar kunnen zich gewoon 
melden bij de Heeren van Limmen.

De Katerloop kan in 5 of 10 km gelopen 
worden en ook hier zijn weer prijzen te 
winnen door de beste drie lopers per 
categorie.

Datum: Zondag 9 september 2018.

Op zondag, 7 oktober a.s., organiseert 
de Stichting Dorpshart Limmen een 
korenfestival in Limmen. 
Dit festival, waar 7 koren aan deelne-
men, wordt gehouden op 3 locaties 
verspreid over Limmen.
Het betreft ‘Heeren van Limmen’, 
‘Vredeburg’ (bovenzaal, lift aanwe-

De Explorermeiden van Scouting 
Limmen hebben een fantastisch 
zomerkamp beleefd met als bestem-
ming het Franse Loiredal. Daar 
beleefden zij een heerlijke week vol 
wateractiviteiten, Franse cultuur én 
oer-Hollandse gezelligheid op een 
boerencamping.
Het hele jaar door deed de groep mei-
den in de leeftijd van 15 tot 18 jaar 
klussen om het kampgeld bij elkaar 
te sprokkelen. Wellicht heeft u nog 
flessen gedoneerd of uw jas door hen 
laten ophangen bij een evenement in 
de sporthal om hen op weg te helpen, 
waarvoor dank! Een prachtig busje, 
mede mogelijk gemaakt door klever-
laanverhuur.nl, maakte het geheel 
compleet. 

Zaterdagochtend 21 juli vertrok dit 
busje in alle vroegte, om na een vrij 

Jeugdloop
Melden v.a. 09.30 uur bij de Heeren 
van Limmen. Start 10.00 u. Deelname 
gratis.

Katerloop
Inschrijven v.a. 09.30 uur bij de  Heeren 
van Limmen. Start 10.30 u. Inschrijf-
geld: € 3,-

Tot zondag 9 september. De Limmer 
IJsclub rekent weer op jullie komst.

Explorermeiden op kamp
naar Frankrijk

voorspoedige reis in de middag te 
arriveren op camping Bois Girault. Dat 
klinkt Frans, maar is in werkelijkheid 
het boerenbedrijf van de Zeeuwse 
‘Boer Sam’ en z’n familie, die er een 
succesvolle camping vol Nederlandse 
gasten bij runnen. Bij aankomst word 
je direct begroet door al dan niet loslo-
pende paarden, geiten, honden en een 
ezel. Jongeren chillen in de hooischuur 
en iedereen mag bij zijn kampeerplek 
een vuurtje stoken. Dat laatste was de 
scouts natuurlijk op hun lijf geschre-
ven! 
Door de ongedwongen sfeer op de 
camping en het prachtige weer was 
het kamp eigenlijk al geslaagd, maar 
natuurlijk hebben de meiden ook 
veel ondernomen! Zo werd er cultuur 
gesnoven in de stadjes in de omgeving 
en gezwommen, gekanood en vlot 
gevaren in en op de Loire. Een van de 

hoogtepunten van het kamp was het 
lang naar uitgekeken dagje Parijs. Daar 
zag de groep tijdens een fietstour met 
een Nederlandse gids vele beziens-
waardigheden van dichtbij, om de hele 
stad later die dag vanaf grote hoogte 
te bewonderen na het beklimmen van 
de Eiffeltoren! Na deze beproeving (let 
wel: het was ook daar 35 graden) zoch-
ten de meiden verkoeling in een grote 
fontein, wat een echte kamptraditie 
begint te worden.

Zaterdag 28 juli was het alweer tijd om 
terug te keren naar Nederland. Op de 
terugweg maakten ze nog een korte 
stop in Antwerpen voor een snelle 
tour en een Vlaams frietje en rond 22 
uur werd iedereen bij de scouting weer 
onthaald. Het Franse avontuur gaat 
de boeken in als een zonnige week vol 
leuke herinneringen!

Schrijf alvast in uw agenda!

Korenfestival in Limmen
zig) beide aan de Dusseldorperweg, 
en de ‘Protestantse Kerk’ aan de 
Zuidkerkelaan. Er wordt gezorgd voor 
alternatief vervoer tussen de locaties 
zowel voor koren als publiek.
Het repertoire van de koren is zeer 
gevarieerd, zoals pop, blues, shanty 
en klassiek getint.

Deelnemende koren: Vokaal Kabaal, 
Skulpers, Limbeats, Lola’s, September 
Blues, Cantare en Cascantar.
Aanvang (op alle locaties): 12.30 uur
Afsluiting met samenzang koren/
publiek: 17.30 uur

Tot ziens op 7 oktober !!!
#samenvoordieren
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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 

HOUTVEZEL 4 KILO
normaal € 2,95 p.st. NU 2 STUKS € 4,75

STANDAARD + 2 RVS BAKJES KATTEN
van € 9,75 NU € 5,95

BIOCAT’S CLASSIC
20 kilo € 9,95 3 stuks € 27,50 10 stuks € 85,00

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

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

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

 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

Laat ons
maar tellen...

www.appelenbeers.nl

appel
beers.
appel
beers.
appel
beers.
appelappel

De Drie Linden 4,
1906 EM  Limmen
Tel.: 072 505 48 78

info@appelenbeers.nl

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



	 S E P T E M B E R 	 2 0 1 8 	 L O V - K R A N T 	 	 P A G . 	 7

•  Loodgieter-
werkzaamheden

• 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

 

Een adviseur 
op de hoek, 
die uw taal 
spreekt...
Kom gerust eens langs 
voor een vrijblijvende 
verzekeringscheck! 
Denise Winter uw 
verzekeringsadviseur van 
Limmen en omgeving.

Gerard Tool & Mark Boetje 
Financieel Advies  

De Drie Linden 1, 
1906 EM Limmen
072 743 3743
denise@gtmbfa.nl

Bent u net terug van zomervakantie? 
Misschien heeft u tijdens deze vakantie 
nagedacht over een nieuwe woning.  Is 
het verstandig om nú een nieuw huis te 
kopen ? Dat hangt uiteraard af van uw 
persoonlijke omstandigheden en wen-
sen.

Wij zien nog steeds aantrekkelijke 
omstandigheden om een huis te kopen. 
Zo is de hypotheekrente historisch laag, 
de overdrachtsbelasting voor woningen 
bedraagt nog steeds 2% en de aankoop 
van een woning blijkt op lange termijn 
vrijwel altijd een goede investering te 
zijn. 
Dan is het uiteraard van belang om 
de juiste woning te vinden die aan uw 
wensen voldoet. En daar kan Rietveld 
Makelaars u uitstekend bij helpen; 
Rietveld Makelaars is sinds jaren markt-
leider in Limmen. Rietveld kan ook optre-
den als aankoopmakelaar. Een aankoop-
makelaar kan voor u veel werk uit handen 

nemen in het aankoopproces. Daarbij 
kent Rietveld de lokale huizenmarkt als 
geen ander, kan voor u onderhandelen en 
tenslotte helpen bij het opstellen van de 
koopovereenkomst. 
Loopt u met (ver)koopplannen voor een 
nieuwe woning, dan kunt u nu een gratis 
waardebepaling van uw huidige woning 
aanvragen bij Rietveld Makelaars. Deze 
is geheel vrijblijvend en kan de start zijn 
van de aankoop van uw droomhuis. 
Wilt u meer weten over de huizenmarkt in 
Limmen, toekomstige nieuwbouwprojec-
ten in Limmen of in  het Zandzoomgebied 
(Limmer Linten, Zuiderloo) of wilt u 
een gratis waardebepaling aanvragen ? 
Neem dan contact op met dé makelaar 
van Limmen, Rietveld Makelaars en kom 
langs aan de Drie Linden 1 in Limmen voor 
een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Rietveld makelaars;
deskundig, betrouwbaar en betrokken 
in Limmen en de regio.

Rietveld Makelaars begeleidt u van A tot Z!

Verhuisplannen?

Iedereen is wel eens eenzaam. Dat 
hoort gewoon bij ons leven. Maar als 
de gevoelens van leegte en gemis, het 
ontbreken van zinvolle relaties met 
anderen langdurig wordt en veel ver-
driet en angst oproept, dan wordt een-
zaamheid een probleem. Meer dan een 
miljoen Nederlanders voelt zich sterk 
eenzaam, niet alleen ouderen maar 
ook jonge mensen. Iemand met weinig 
contacten hoeft niet per se eenzaam 
te zijn. Terwijl iemand die veel mensen 
om zich heen heeft, zich toch eenzaam 
kan voelen. Je bent pas eenzaam als je 
het gemis aan relaties of contacten 
als negatief ervaart. Het is iets wat je 
alleen zelf kunt voelen.
       
De Week Tegen Eenzaamheid vraagt 
daar aandacht voor. In deze week wordt 
onze speciale aandacht gevraagd om 
tot actie te komen, om mensen die 
zich eenzaam voelen of dat dreigen 
te worden, meer te betrekken bij onze 
samenleving – ons ‘samen leven ‘.
Er zal speciaal aandacht worden 
besteed aan het thema eenzaamheid 
in de meditatieve viering op zaterdag 
29 september in de Protestantse kerk 

Van 27 september tot en met 6 oktober 2018

Week Tegen Eenzaamheid
om 19.00 uur en in de woord- en com-
munieviering in Heeren van Limmen  
op zondag 30 september om 10.00 uur.                                                                                                                                           
Wanneer je zorgzame mensen om 
je heen hebt kun je je gedachten en 
gevoelens met elkaar delen.  Maar als 
je eenzaam bent, dan moet je alles in 
je eentje uitvechten.                                         
Onder het thema “Omzien naar de 
ander” wil de gezamenlijke werkgroep 
van de Corneliusparochie en de PKN 
kerk in de week tegen eenzaamheid 
een appel op jou doen. Doe jij mee?  

Hoe kun jij helpen?
Ken jij iemand in je omgeving waar-
van je weet of vermoedt dat hij/zij 
eenzaam is ? Dan is het belangrijk dat 
je dit met de betrokkene probeert te 
bespreken. Hiervoor moet vaak eerst 
het onderwerp uit de taboesfeer 
gehaald worden en bespreekbaar 
gemaakt alvorens met daadwerke-
lijke acties aan de gang te gaan. Je 
kunt via het Meldpunt Eenzaamheid 
Limmen handvatten krijgen, hoe deze 
situatie het beste aangepakt kan wor-
den. Vervolgens kunt je samen met 
de betrokkene aan de slag gaan, om 

verandering in de situatie te brengen. 
Ideeën over hoe dit te doen kun je via 
het Meldpunt krijgen.

Signaleer jij dat iemand eenzaam is, 
maar ben je niet in staat om dit zelf 
met de betrokkene aan te pakken, dan 
kun je ook contact opnemen met het 
Meldpunt.

Contactgegevens
Meldpunt Eenzaamheid Limmen: Afra 
Mooij tel.: 0725052097 of 06 10803729                                                                                                            
Email: aframooij@gmail.com

The Think BIG-band is een relatief 
nieuwe bigband met een rijk verle-
den. De afgelopen jaren is de kwali-
teit en de muzikaliteit opgevallen en 
is de band uitgegroeid tot een meer 
dan complete bigband. De basis van 
de band ligt in Castricum. De band 
bestaat uit ervaren muzikanten die 
hun sporen in de blues, jazz en soul 
muziek ruimschoots hebben verdiend. 
Elke eerste zondag van de maand 
komen verschillende muzikanten van 
bekende Noord Hollandse bigbands 
samen en vormen The Think BIG-band! 
Ook de jonge garde, met ervaring op 
diverse festivals in het land, hebben 
zich vol enthousiasme aangesloten bij 
de band en zorgen voor funky solo’s 
en jazzy zang.  

Zondag 23 september 2018, aanvang 16.00 uur

‘Think Big Band’
De band speelt natuurlijk bekende 
jazz klassiekers van Count Basie 
en Sammy Nestico maar richt zich 
vooral ook op het funky, rock en 
groovy repertoire. Zoals hits van Earth 
Wind & Fire, de heerlijke soul van Bill 
Withers en arrangementen van New 
Cool Collective. Daarnaast speelt de 
band strakke funky stukken en klinkt 
onvervalste Rock & Roll met grom-
mende saxofoon solo’s.  
Een band met een veelzijdig program-
ma dat een breed publiek aanspreekt. 
De toegang is vrij, maar U kunt ons 
steunen door lid te worden voor € 7.= 
per persoon voor het gehele jaar.

Info:   Fred Timmer, tel:  072-5053414
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl
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Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen

kerkweg 1  |  LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

w w w . h e e r e n v a n l i m m e n . n l

Agenda:
7 oktober Korenmiddag
12 oktober Limmen zingt Hazes

18 oktober Alliance Francaise (Chansons)

20/21 oktober  Bokkentocht
22 december Kerst-in-stuif
12 januari            Frans Duijts

Kerm� weekend 
START EN FINISH VAN KERMISRUN ON FIRE
Vanaf 20 uur Party Deejay ShowCees

START EN FINISH VAN DE KATERLOOP
Wij zijn zondag de gehele dag open voor een 
kermisborrel. Vanaf 17 uur speelt Impress

OUDERWETS KERMISDEUNTJE
Vanaf 10 uur de partyband van het jaar 
De Woudrukkers. ’s middags speelt Fantastic 3

Zaterdag

Zondag

Maandag

Wij wensen iedereen een gezellige kermis!!

   7 tot en met 10 september

Alliance Francaise (Chansons)

Heeren
vanLimmen

Vrijdag 7 september starten we om 17.00 uur met de 

KERMISBARBECUE
De BBQ bestaat uit vlees, vis, salades, friet en 

natuurlijk ontbreken de sauzen niet! 
Schrijf je in via info@kookkonst.nl 

s’Avonds in de TENT

de SPOT band
In het café is het partytime met onze lokale DJ’s

Jeff & Mitch
Zaterdag 8 september in het café 

de Le Freak show 
met in het voorprogramma NAALT&PLAAD

en in de tent de topband 

Starstruck ism DJ Michael
Zondag 10 september in de tent de topformatie 

BROADWAY
In het café PARTY DJ BART vanaf 22.00 oud vj 

Jeroen Post van TMF
in combi met OJKB#

Maandag HET EERSTE DEUNTJE met in de tent 

ZZAPP 
hierop volgt de PIANOSHOW met 

Sven the pianoman 
en het Deuntje word afgesloten door  DJ BART!

In het café beginnen we traditiegetrouw met 

feest DJ MAARTEN 
hierna volgt DJ Jordy.

Wij wensen iedereen een gezellige kermis toe!

Onder de 18 jaar geen toegang!! ID-KAART VERPLICHT
18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18

Kermis 2018

AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

Brugstraat 35, 1906 WT Limmen
Tel.  (072) 505 55 40 - Mobiel: 06 53-28 52 93
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Wat een vakmanschap van Rob Glorie 
Timmerwerken en vele andere mensen 
die hard gewerkt hebben vanaf janu-
ari 2018 om tot deze metamorfose te 
komen. Het pand is van buiten en van 
binnen in prachtig Kobaltblauw (RAL 
5013) geschilderd. Als eerste is destijds 
de achterzaal onder handen genomen, 
voorzien van een compleet nieuw dak. 
Het gehele pand is overigens opti-
maal geïsoleerd voor zowel geluid als 
energie. Als je toch bezig bent pak het 
dan direct maar helemaal en goed aan 
aldus Rob tijdens ons gesprek.

We zitten al gezellig aan een tafel in de 
voorzaal, waar ook een schitterende 
nieuwe comfortabele bar is gebouwd, 
voorzien van een massief eiken dien-
blad. Op de bar pronken maar liefst 9 
tapzuilen, naast het huismerk Amstel 
komen er ook speciaal bieren en regel-
matig wisseltaps. Caroline is nu nog 
bezig met het zoeken naar een goed 
lokaal of streekbier. Voor- en achter-
zijde kunnen gescheiden worden door 
een absoluut geluidsdichte wand, 
waardoor op twee plekken gefeest, 
gedineerd of geborreld kan worden. 
Echter ook is het uiteraard mogelijk 

EetBarLekker heeft zaterdag 1 september vanaf 15.00 uur open huis

... Letterlijk alles 
is vernieuwd!

om het gehele gebouw (opp. 200m2), 
te gebruiken voor feesten, partijen e.d. 
Het vertrouwde biljart komt ook terug. 

Alle gebruikers van voorheen kunnen 
straks weer optimaal gebruik maken 
van en genieten in de nieuwe accom-
modatie. Aan de voorzijde is de rook-
ruimte verwijderd en geheel gebruikt 
voor een nieuwe toiletpartij. De keuken 
is aangepast aan de eisen van deze tijd 
en waar nodig is nieuwe apparatuur 
geplaatst. Een mooie ruime werkplek 
voor de kok en zijn/haar assistenten. 
Er zal uitsluitend met de beste ingredi-
enten worden gekookt, puur en eerlijk. 
De menukaart wordt nu samengesteld 
en zal voor elk wat wils hebben. Wie de 
boekjes van Olivier B. Bommel en Tom 
Poes kent, kent ook de gevleugelde 
uitdrukking van Heer Bommel tot een 
waard of zijn bediende Joost: “Bereid 
ons een eenvoudige, doch voedzame 
maaltijd!”. Zo bedoelt ook Caroline wat 
haar eetBar zal zijn: laagdrempelig, 
betaalbaar, maar van een uitstekende 
kwaliteit. Daarbij wordt ook gedacht 
aan enkele mooie huiswijnen, geser-
veerd in mooi glaswerk wat voor wijn 
is bedoeld, belangrijk om ervan te kun-

nen genieten. En natuurlijk zijn ook 
kinderen van harte welkom.

Rob vertelt tijdens ons gesprek 
enthousiast over alle verrichte werk-
zaamheden, en prijst ook de prettige 
samenwerking met lokale en regio-
nale toeleveranciers en bedrijven. Alles 
schoof prima in elkaar door een strak 
gepland bouwschema, immers de zaak 
moest klaar voor Kermis 2018. Tijdens 
de verbouwing is men gelukkig niet 
voor grote verrassingen of verborgen 
gebreken komen te staan. Het is een 
investering, ja een grote, maar voor de 
toekomst. Cafébezoek loopt terug, het 
uitgaanspatroon wijzigt zich constant, 
het publiek heeft geld te besteden en 
wil toch niet te ver van huis zich prettig 
kunnen voelen, een goed gevuld glas 
en een goede maaltijd.

Als straks het gehele bedrijf grondig 
schoongemaakt is en de tafels en stoe-
len, plus de stoffering aan de ramen is 
aangebracht, dan zult ook u versteld 
staan van de enorme grote ingreep in 
de oude Lantaarn. 

Het is maandag 20 augustus en ik fiets over de Dusseldorperweg om ong. 
09.00 uur, er heerst een serene rust in het dorp Limmen. Uiteraard zult u 
zeggen: vakantietijd, geen kinderen op weg naar school, geen verkeer meer 
richting zuilvelfabriek “Campina”, enz. Ik ben op weg naar voorheen Café 
bar “De Lantaarn”, vanaf nu geheten eetBarLekker. Hoe anders zal het zijn 
met de rust op maandag 10 september als het Eerste Deuntje gaat beginnen, 
met hopelijk zulk mooi weer als wij de afgelopen maanden hebben gehad. 
De redactie gaat eens een kijkje nemen achter de schermen bij het nieuwe 
Eetcafé van Caroline en Rob Glorie. Immers het gehele pand is op de schop, 
of zeggen we onder de hamer en de zaag gegaan, letterlijk alles is vernieuwd. 
En het resultaat mag er zijn, in één woord geweldig. 

Er is een Open Huis, voor iedereen, 
op zaterdag 1 september van 15.00 – 
18.00 uur. U bent van harte welkom 
om (hernieuwd) kennis te maken met 
Carolien, Rob en de medewerkers om 
met eigen ogen te zien wat er gebeurd 
is. Na het Open Huis gaat de zaak weer 
“dicht”, en gaat alles ontruimd wor-
den voor het kermisweekeinde van 
vrijdag 7 t/m maandag 10 september. 
Vanzelfsprekend komt ook de feest-
tent weer te staan. De kermis begint 
met een klinkende BBQ op 7 september 
vanaf 17.00 uur. Dit gebeurt in collegia-
le samenwerking met KookKönst. Voor 
details, en aanmelden voor deelname, 
zie de Facebook pagina van zowel eet-
BarLekker als KookKönst. Na de kermis 
volgt weer een grondige schoonmaak, 
en gaat het Eet Café officieel beginnen 
op donderdag 27 september a.s. 

In beginsel is het eetcafé geopend van 
donderdag t/m zondag, steeds vanaf 
10.00 uur voor zowel lunch als diner. 
Er is inmiddels in Limmen een huis-
aan-huis flyer bezorgd waarop alle bij-
zonderheden, incl. telefoonnummers 

en websites vermeld staan. In bedrijf 
zullen binnenkort ook de TV schermen 
voor presentaties, tv uitzending etc. 
geplaatst worden, bovendien is er een 
schitterende geluidsinstallatie, met elk 
denkbaar genre muziek, kortom aan 
alles is gedacht. En natuurlijk een top 
wifi door het gehele gebouw. Er zijn al 
diverse boekingen voor zowel het gehe-
le bedrijf als gedeeltes binnen. Wilt u 
ook eens over een feest, familiebij-
eenkomst, condoleances e.d. spreken, 
neem gerust contact op met Caroline. 
Zij kan alles geheel afstemmen op uw 
wensen en op maat verzorgen. Aan de 
voorzijde is een bescheiden terras, deze 
is straks geheel overkapt en verwarmd. 
Er loopt over de Dusseldorperweg een 
Landelijke Fietsroute (LF 7b Oeverland 
route) en een Knooppunten route, 
dus ook de fietsers hebben straks een 
prima pleisterplaats. In deze krant 
vindt u elders een advertentie met 
alle informatie over het bedrijf en de 
Kermis 2018.

Kees G. Kroone

Doe mee bij de Scouting!
Scouting is leren door doen: spelen-
derwijs, samen met leeftijdgenoot-
jes en zonder competitiedrang. Bij 
Scouting Limmen staan vaardigheden 
als samenwerken, buitenleven, inven-
tiviteit en expressie dan ook hoog in 
het vaandel. In september starten wij 
met het nieuwe scoutingseizoen. Al 
vanaf 5 jaar (groep 2) kun je beginnen 
bij de speltak Bevers, die iedere zater-
dagochtend bij elkaar komen. Doordat 
veel Bevers na de vakantie overgaan 
naar de volgende groep, kunnen we 
nieuwe leden met name in deze spel-
tak goed gebruiken. 
Maar wat beleven kinderen nou zoal 
bij Scouting Limmen? Ze spelen in 
het bos, bouwen daar een hut of 
gaan bijvoorbeeld op zoek naar plan-
ten en diertjes. ‘Doe-het-zelven’ is 
een belangrijk element, bijvoorbeeld 
zelf vogelvoer of armbandjes maken, 
toneelstukjes bedenken of liedjes 
zingen. Pannenkoeken leren bakken, 
of bij mooi weer een broodje boven 
het kampvuur. In de loop van de leer-
lijn gaan ze dat vuur ook zelf maken, 
wat natuurlijk bij de echte scouting-
skills hoort, evenals het behalen van 
een zakmesdiploma. En natuurlijk 
beschikt de leiding altijd over een 
groot aanbod leuke, actieve spelletjes 
voor binnen en buiten. Kortom: ze zul-
len zich zeker niet vervelen! 

Nieuwsgierig? Kinderen en jongeren 
mogen altijd vrijblijvend een paar 
keer proefdraaien. Meer informatie 
is te vinden op onze website www.
scoutinglimmen.nl. Kijk daarnaast 
op onze Facebookpagina voor allerlei 
leuke foto’s van onze programma’s en 
activiteiten.

KERMIS LIMMEN
GROOTS VUURWERK

VRIJDAG 7 SEPTEMBER
AANVANG 21.30 UUR AAN DE ACHTERWEG IN LIMMEN

OPENINGSTIJDEN KERMIS LIMMEN: 
VRIJDAG 7 SEPTEMBER VANAF 15.00 UUR

ZATERDAG 8 SEPTEMBER VANAF 14.00 UUR
ZONDAG 9 SEPTEMBER VANAF 14.00 UUR

studiowelgraven.nl

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

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 
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Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 

■  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

■  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

■ Datanetwerken

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

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

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

Een interieur die aansluit bij jouw lifestyle!
De bouwwereld viert hoogtijdagen. De huizen-
prijzen blijven stijgen en er wordt in en om ons 
mooie dorp heel veel nieuwbouw gebouwd en 
bestaande woningen worden verbouwd. Veel 
kopers van een nieuwbouwwoning gaan ervan uit 
dat alles goed is geregeld bij nieuwbouw; alles is 
immers nieuw en de bouwers zijn ervaren, dus ze 
weten wel wat het beste voor ons is.
 
Natuurlijk weten de bouwers wat ze doen en 
proberen ze woningen te maken waar iedereen 
zo in kan trekken, maar wat ze niet doen is het 
indelen van de woning op die manier die alleen bij 
jou past! Jouw leefstijl is zo persoonlijk daar hoort 
ook een interieur bij dat op jouw lifestyle aansluit.

Als interieurontwerper kan ik vooral in het 
beginstadium na de aankoop al veel voor je 
betekenen! Vrij snel wordt er al van je verwacht 
dat de meer-werklijst wordt ingediend. Daarin 
moet worden aangegeven waar de lichtpunten 
komen (extra)contactdozen of laadstations, 
keukenaansluitingen en draairichtingen van 
deuren, om maar een voorbeeld te geven. Door 
na te denken hoe je gaat leven in dat nieuwe huis, 
kunnen we samen jouw ideale indeling maken, 
waarop we een lichtplan ontwerpen. Een goede 
start met de juiste keuzes kan later veel kosten 
besparen en bovendien geeft het veel rust in de 
bouwfase als er een gedegen plan ligt.

Met de herfst en winter in aantocht breekt ook 
het woonseizoen weer aan. Bij de veranderingen 

in de natuur worden we geïnspireerd om ook te 
veranderen. Want hoewel we geneigd zijn alles 
te willen laten zoals het was worden de meesten 
van ons erg blij van verandering! Het geeft het 
gevoel echt te leven! Ik kan al blij worden van een 
kleine verandering zoals verse bos bloemen met 
mooie kleuren op de keukentafel of een andere 

kandelaar op de dekenkist. Kun je nagaan wat een 
andere kleur of behang op de muur met je doet ;).
De komende tijd richten we ons weer naar 
binnen en overal in het land worden beurzen en 
inspiratiedagen georganiseerd. Op de site van 
Huisvanbinnen vind je een overzicht met data en 
informatie. 

Voorbeeld aangepast lichtplan t.b.v. de realisatie van een nieuwbouwwoning
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Info: Laura Meijland • 06 54 69 63 28

Kort geleden was bij het bekende 
TV programma “Één tegen 100” de 
vraag: wat betekent de afkorting 
BABS? De deelnemer wist het niet 
en ook op de tribune verschenen 
veel rode vlakken. En dat terwijl de 
zus van de deelnemer nota bene, 
zoals later bleek, een BABS was. Ja 
weet u wat een BABS is en doet? Het 
betekent Buitengewoon Ambtenaar 
Burgerlijke Stand. Hij of zij die deze 
titel heeft voltrekt huwelijken, of 
doet een geregistreerd partnerschap.

Op 17 juni 1993 werd Will Kroone 
officieel beëdigd bij De Rechtbank 
te Alkmaar. Dat betekende ook dat 
zij bevoegd was om alle stukken die 
betrekking hadden op de Burgerlijke 
Stand (tegenwoordig geheten: Basis 
Registratie Personen) te onderteke-
nen. In die tijd was zij namelijk nog 
werkzaam bij de gemeente Limmen 
op wat wij tegenwoordig noemen de 
afdeling Publiekszaken. Will verzorgde 
geboorte- en overlijdensaangiften, 
uittreksels uit de Burgerlijke Stand, 
huwelijksaangiften, paspoorten en 
rijbewijzen en alles wat daarbij komt 
kijken. Dat kan b.v. ook zijn het legali-

Will Kroone-Roos 25 jaar BABS 
in de gemeente Castricum

seren van documenten, officieel laten 
vertalen van buitenlandse bewijzen 
die vervolgens voorzien worden van 
een zgn. Apostille. Dat betekent dat 
het document officieel wordt en in 
veel landen als zodanig ook erkend. 
Nederland kent een buitengewoon 
goed systeem voor het vastleggen 
van persoonsgegevens, eigenlijk ”van 
de wieg tot het graf” zegt men dan. 
Er zijn nog altijd mensen die niet kun-
nen aantonen wanneer zij precies zijn 
geboren en waar. In veel derde wereld 
landen ontbreekt het aan een goede 
vastlegging van persoons gegevens, 
dat kan heel lastig zijn zodra deze per-
sonen de Europese Unie binnen willen 
komen. 

Hoe gaat nu een huwelijk in zijn werk? 
Twee mensen, dat kunnen zijn m/v, 
m/m en v/v, daar maakt de wet geen 
verschil meer in, gaan aangifte doen 
bij een gemeente van hun voorgeno-
men huwelijk of geregistreerd part-
nerschap. Zij zoeken een gemeente, 
een trouwlocatie, en vervolgens een 
ambtenaar die zij kunnen vinden en 
zien op de websites van de gemeen-
tes. Er komt een contact tot stand 

tussen de trouwlustigen en de BABS, 
zij spreken elkaar vooraf en op basis 
van dat gesprek bereidt de BABS zich 
helemaal voor op de toespraak en het 
officiële gedeelte. Vervolgens komt 
de grote dag en zal de ambtenaar het 
huwelijk officieel voltrekken op de 
gekozen locatie. Binnen de gemeente 
Castricum zijn er heel veel locaties 
populair, op dit moment is het strand 
van Bakkum aan Zee heel populair, 
mede omdat er aansluitend direct 
gefeest kan worden in de trouwloca-
tie, oftewel het strandpaviljoen.

Heel soms wordt er ook getrouwd ter-
wijl men weet dat één van de partners 
binnenkort overlijdt. Men heeft dan 
vaak al heel lang samengewoond, 
maar om de toekomst van de achter-
blijvende partner “zeker te stellen”, 
wordt er alsnog een huwelijk gesloten. 
Dat zijn ook vaak emotionele gebeur-
tenissen. Maar tranen, en dat geeft 
niets, komen ook voor bij heel blije 
huwelijkssluitingen. Het is tenslotte 
toch een heel grote stap in iemands 
leven, een stap die je weloverwogen 
en bewust neemt. Vanuit echt geheel 
Nederland komt men graag naar de 

gemeente Castricum om te trouwen, 
immers de zee heeft een magische 
aantrekkingskracht. Onlangs was er 
bijvoorbeeld nog een heel blije trouw-
partij, waarbij aansluitend een kerke-
lijke inzegening plaatsvond door een 
dominee, met heel fijne Hallelujah en 
Gospelmuziek van een klein orkest en 
een koor van aanwezigen. Een bijzon-
dere ervaring en gebeurtenis.

Een huwelijk is een openbare gebeur-
tenis, dat wil zeggen iedereen kan 
en mag dit bijwonen, vandaar dat de 
huwelijken op het strand zich altijd 
mogen verheugen in grote belangstel-
ling van de strandgasten. 

Will Kroone-Roos doet dit inmiddels 
25 jaar, met heel veel plezier, passie, 
inzet en inlevingsvermogen van het 
bruidspaar. Toen de Nederlandse wet 
het mogelijk maakte om huwelijken 
te sluiten tussen mensen van hetzelf-
de geslacht heeft Will geen moment 
geaarzeld of getwijfeld om ook hier-
aan mee te werken. Haar kinderen Erik 
Jaap (met Jill) en Daan (met Danny) 
heeft zij ook in de echt verbonden. 

Haar man (schrijver van dit artikel) 
en haar (schoon)kinderen en klein-
kinderen zijn super trots op haar dat 
zij dit mooie werk al zo lang en met 
verve doet! Elk huwelijk, elke mens 
is uniek, vandaar dat elk huwelijk 
opnieuw een uitdaging is. Het aantal 

gesloten huwelijken heeft Will niet bij 
gehouden de afgelopen 25 jaar, maar 
het zijn er heel veel geweest. Wel leuk 
is om nog even te vermelden dat Kees 
Kroone en Will Roos op 17 november 
1970 in de echt zijn verbonden door de 
vader van de bruidegom: Nic. Kroone, 
destijds wethouder van de gemeente 
Limmen. 
Will Kroone: van harte proficiat met 
dit zilveren jubileum, ga gewoon door 
met dit mooie en dankbare werk.

Kees G. Kroone

Lesrooster TIOS 2018-2019 
MAANDAG 
15.10-16.00 Turnen groep 1+2 
16.00-17.00 Turnen groep 3-4-5 
17.00-19.00 Turnen selectie / jong talent
19.00-20.00 Bodyshape dames 

DINSDAG 
09.00-10.00 Bodyfit dames(Enterij) 
16.30-18.00 Streetdance/ Hiphop groep 4-8 
19.00-20.00 Zumba/aerobic dames 
20.00-21.00 Zumba dames 

WOENSDAG 
09.15-10.15 Ouder en kind gym 
18.00-19.30 Streetdance/ Dancehall groep vgo 1-4 
19.30-21.00 Streetdance/ Dancehall groep vgo 4 > 
21.00-22.00 Breakdance 15+ 

DONDERDAG 
08.45-09.45 Bodyfit dames 
16.00-18.00 Turnen selectie onderbouw
17.00-19.00 Turnen selectie bovenbouw
18.00-19.00 Turnen groep 6-7 
19.00-20.00 Turnen groep 7-8 VGO 1

ZATERDAG 
09.00-10.00 Jongensturnen 
10.00-11.00 Breakdance (semi-gevorderd) 
11.00-12.00 Breakdance (gevorderd) 

Na een mooie en geweldige show afgelopen juni 
voor ons 60-jarig jubileum, gaan we nu weer aan 
een nieuw seizoen beginnen bij de TIOS. Ook dit 
jaar met diverse activiteiten. 
 
Allereerst heeft TIOS een nieuwe dansdocente aan-
gesteld: Cindy Spek. Zij is zéér veelzijdig en gaat 
lesgeven in Streetdance/Hiphop en Dancehall 
(dinsdag en woens-dagavond). De leerlingen heb-
ben voor de vakantie al kennis met haar gemaakt 
en ze hebben er heel veel zin om te laten zien wat 
zij allemaal in hun mars hebben. Dit zal blijken op 
de Dansdemo in januari 2019.
 
Ook nieuw bij TIOS is Free Style Turnen/Gym: een 
heerlijk uurtje “razen en rauzen” voor als u een 

heerlijk bewegelijk ventje heeft. Onze trainer Falko 
zal de mannetjes iedere les weer verrassen met een 
super actief uurtje! Natuurlijk mogen de jonge kin-
deren eerst 2 lesjes ervaren voordat u ervoor kiest 
om uw kind lid te maken. Graag tot in september. 
Voor verdere informatie, zie www.tioslimmen.nl of 
mail naar turnen@tioslimmen.nl  
 
Op 17 september begint, net als vorig jaar, de AH 
Sportactie ism NOC*NSF om men-sen via een 
laagdrempelige manier aan het sporten te krijgen. 
Dus houdt de actie in de gaten en kijk op de TIOS-
website welke lessen wij aanbieden en meldt u 
aan!
Plezierig samen sporten voor jong en oud in eigen 
dorp!!!

TIOS gaat weer beginnen 
aan een nieuw seizoen  

Kom erbij!                                                                 
Samen Eten
In  Limmen wordt weer een Samen 
Eten - maaltijd georganiseerd. 
Voor wie aan wil schuiven voor 
wat gezelligheid op woensdag 26 
september  a.s.in de Protestantse 
Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in 
Limmen. De deur staat open vanaf 
17.00 uur en om 17.30 begint de 
maaltijd. Graag opgave i.v.m. de 
voorbereiding en het aantal plaat-
sen: tel. 5052871 of per email: 
margreetdenekamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje 
voor een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte welkom!
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 Rijksweg 102, 1906 BK  Limmen
T 072 505 14 64  E info@rietveldlimmen.nl  
W rietveldlimmen.nl       

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

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

Ons team!

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

Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:

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

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

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

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

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

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

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

M a LLp
mek miStaz I ekw ru e n

klassieke, jazz-en popmuziek
beginners, gevorderden,

mmi

klassieke, jazz-en popmuziekklassieke, jazz-en popmuziek

De muziekschool voor alle leeftijden,  

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

Maarten Min

Het Palet 8
1906 CJ  Limmen

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

m.min@quicknet.nl

IDEE    ONTWERP    PRINT/DRUKWERK    INTERNET    SIGNSnel en voordelig drukwerk 
Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzĳdig in reclame

Stap eens binnen

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl
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Oersterk reclame, Rijksweg 42a, Limmen 
072 - 505 49 57 | oersterkreclame.nl
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Rijksweg 154a | 1906 BL Limmen | 072-5057515

DE MOOISTE
OCCASIONS
VOOR DE
BESTE PRIJS!

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

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


