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KERMIS LIMMEN
GROOTS VUURWERK

VRIJDAG 6 SEPTEMBER
AANVANG 21.30 UUR AAN DE ACHTERWEG IN LIMMEN

OPENINGSTIJDEN KERMIS LIMMEN:
VRIJDAG 6 SEPTEMBER VANAF 15.00 UUR

ZATERDAG 7 SEPTEMBER VANAF 14.00 UUR
ZONDAG 8 SEPTEMBER VANAF 14.00 UUR

Zin in een ouderwets gezellige kermis? 
Wij hebben bij Heeren van Limmen 
een mooi programma bedacht voor 
jong en oud.

VRIJDAG beginnen wij met ons beken-
de SCHUIF-AAN-DINER! Kom met 
familie, vrienden, buren jong en oud 
langs en neem plaats aan 1 van de 
tafels. Voor € 8,50 kan je een heerlijk 
bord huisgemaakte Saté met friet en 
salade eten. Er is ook een kindermenu 
van € 4,25.
Natuurlijk speelt er muziek: ROLAND 
en Ik, een gezellige Hollandse sfeer. 
Laat even weten of je komt.

ZATERDAG staat in het teken van 
HORROR. De start en finish van de 
kermisrun zal plaatsvinden rond 
Heeren van Limmen. Wij zijn ’s mid-
dags open om een verfrissend drankje 
te bestellen aan de bar. Rond 18 uur 
zullen wij samen met slagerij Snel de 
maaltijd verzorgen: Een luxe Horror 
(ham)burger met salades en friet. 
Voor de kinderen is er patat met 

Kermis in Limmen 2019

VRIJDAG gaan we s’middags vanaf 
17.00 uur al van start met de VRIJMIBO 
XXL met topzanger CHRIS DE ROO. 
Chris maakt van elke gelegenheid 
een feest. Niet voor niets is deze uit 
Drenthe afkomstige topper de opvol-
ger van René Froger in Cafe Bolle Jan 
in Amsterdam waar hij elke week op 
hét beroemdste feestpodiumpje van 
Nederland staat. 
Vanaf 18.00 verzorgen wij een over-
heerlijke BBQ met vlees,salades en 
frites
Graag opgeven via info@eetbarlekker.
nl/ of 0654235682

s’Avonds in de tent de formatie 
UNITE!! Neem de volgende dag maar 
vrij, want met UNITE beleef je een 
avond waar je wel even van moet bij-
komen! Met de fijnste hits, de hardste 
beats en de beste feestnummers, ver-
pakt in geweldige medleys, zet UNITE 
de tent op z’n kop. Je ontkomt er niet 
aan; je moet bewegen!
In het voorcafé zitten het hele week-
end verschillende DJ’s met op vrij-
dagavond onze bekende lokale DJ,s 
JEFF(Veldt) & MITCH(Peekel)

ZATERDAG de Le FREAK SHOW met DJ 
SWEET LE FREAK en NAALT & PLAAD
Deze avond trekt Sweet Le Freak nog 
meer uit de kast dan normaal. Hij 
draait uiteraard de dikste tracks en 

De zomervakantie is alweer ten einde. 
Voor iedereen weer een gebeurtenis 
om naar uit te kijken. Voor Limmen 
Cultuur is dat hét moment om ons 
nieuwe programma te presenteren.
Dit jaar is een speciaal jaar; wij vieren 
ons 45-jarig jubileum. Reden om uit te 
pakken. 
Om dit 45e seizoen te beginnen 
heeft Limmen Cultuur twee leden 
van het eerste uur, Will Kroone en Jan 
Admiraal uitgenodigd voor een korte 
terugblik van Limmen Cultuur. 
Het Ampzing genootschap zal het 
muzikale feestje vervolgen. Het 
genootschap schrijft, illustreert en 
zingt in feilloos ABN zodat iedereen 
het begrijpen ken….
In december een vocalpopgroep ‘De 
meisjes met de wijsjes’. De popgroep 
zingt nostalgische Nederlandse lie-
deren. Klassiekers van toen tot nu 
worden, voor deze gelegenheid met 
een ‘kerstige’ knipoog, vierstemmig 
nieuw leven ingeblazen.
In januari Noa Eyl en Trio Bachtaloh. 
Noa is niet alleen virtuoos violist 
maar ook een performer. Samen met 
zijn vrienden speelt hij een Balkan-
Gipsy programma. 
In april mezzosopraan Cora Burggraaf, 
samen met pianist Hans Eijsackers 
geeft zij een try-out van haar voorstel-
ling Elsa. Een bijzonder concert waarin 
zij haar theatrale kant kan laten zien!
Voor de literaire voorstellingen heeft 

De Limmer IJsclub organiseert, in 
samenwerking met de Heeren van 
Limmen, de Katerloop. Voor de kin-
deren is er ook weer een route uitge-
zet en zij ontvangen uiteraard weer 
een verrassing. De kinderen lopen in 
2 sessies: kinderen tot en met 8 jaar 
en kinderen van 9 tot en met 12 jaar.
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 gelo-
pen worden en ook hier zijn weer 
prijzen te winnen door de beste drie 
lopers per categorie.

Datum: Zondag 8 september 2019.

Jeugdloop: melden vanaf 09:30 bij 
de Heeren van Limmen. Start 10:00 

uur bij de  Heeren van Limmen. 
Deelname gratis.

Katerloop: Inschrijven vanaf 09:30 
uur bij de  Heeren van Limmen. Start 
10:30 bij de  Heeren van Limmen . 
Inschrijfgeld: € 3,-

Tot zondag 8 september. De Limmer 
IJsclub rekent weer op jullie komst.

(ZIE OOK PAGINA 7 VAN DE LOVKRANT)

Het 45e seizoen
van Limmen Cultuur

Limmen Cultuur 
i n  n o v e m b e r 
Lidewijde Paris 
uitgenodigd. Zij is de oprichter van 
Lees!ambassade, die het literaire lezen 
op een toegankelijke en onderhou-
dende manier promoot. Zij reist door 
het land met Lees!workshops, geeft 
les en interviewt schrijvers.  
In februari Aaf Brandt Corstius. Zij is 
columnist en schrijfster van boeken 
en toneelstukken. Regelmatig is zij 
tafeldame van DDWD. Een avond met 
een verfrissende, humoristische kijk 
op actuele thema’s. 
Vaste bezoekers weten dat we 
ook vaste item hebben: zoals de 
Sinterklaasvoorstelling voor jong en 
oud in november. In maart Artistiek 
& Creatief, de expositie van en voor 
de inwoners van Limmen en de wijde 
omgeving. 
Op 4 mei herdenken we de oor-
logsslachtoffers, gevolgd door een 
stille tocht naar het monument te 
Castricum. Onze site is weer bij-
gewerkt en op diverse locaties in 
Limmen, Heiloo en Castricum vindt u 
ons programmaboekje. Alle informa-
tie over optredens, tijden, locaties en 
toegangsprijzen is te vinden op onze 
site op www.limmencultuur.nl en u 
kunt daar een bericht achterlaten.
Het wordt een mooi 45e seizoen. 
Wellicht tot ziens bij een van de voor-
stellingen. 

Vindt u het leuk om in groepsverband 
te handwerken? Dan bent u weer van 
harte welkom bij onze handwerk-
club, wij gaan weer starten! En wel op 
maandag 2 september a.s. Bij Maison 
la Chasseigne, Dusseldorperweg 58, in 

Bent u creatief? ons eigen dorp Limmen. Zoals altijd 
staat de deur open vanaf half 10, start 
10 uur tot 12 uur, er zijn geen kosten 
aan verbonden. Materiaal dient u zelf 
mee te nemen, hulp is altijd aanwezig.
Koffie en thee is voor eigen rekening.
Wij hebben er weer zin in, u toch ook?

Trudy Bos en Elly van Westerop

PROGRAMMA HEEREN VAN LIMMEN

PROGRAMMA EETBARLEKKER

snack. Deelnemers ontvangen hier-
voor een kaartje. Niet deelnemers 
mogen ook mee eten, er kan aan de 
bar een kaartje worden gekocht voor 
€ 8,50, kinderen € 4,25. Muziek wordt 
verzorgd door DJ Rob Zwaag en Niels 
Mul. Dit beloofd een spannende mid-
dag te worden.

ZONDAG klinkt om 10 uur het start-
schot voor de KATERLOOP. Rond 10.30 
zal de 5 en 10 km van start gaan. Vanaf 
16 uur organiseren wij bij Heeren 
van Limmen het DRAAI MAAR RAAK 
FESTIVAL. Een ouderwets gezellige 
kermisborrel waarbij jou gedraaide 
plaatje goed is voor een consumptie! 
Aansluitend zal de band JUKEBOX op 
het podium verschijnen.

MAANDAG gaat om 10 uur het eerste 
deuntje van start. Wij starten deze 
ochtend altijd met een ontbijt voor 
ons team, wil je daarbij aanschuiven? 
Kom dan op tijd want voor de eerste 
50 kermis-gangers staat ook een ker-
misontbijtje klaar. De formatie DoOF 
zal deze ochtend de muzikale invul-
ling geven. Deze 5 mannen stonden 
vorig jaar op maandag ook bij ons op 
het podium en dat was een gewel-
dig feest! Kom op tijd om dit mee 
te maken. ’s Middags zal DoOF nog 
enkele nummers samen spelen met 
Kees en zijn maatje Ko die de middag 
verder de muziek.

Wij wensen iedereen een gezellige 
kermis toe!

foute meezingers, maar neemt ook 
het een en ander mee. Als de drop 
valt, staat iedereen met zijn handen 
in de lucht confetti te happen of een 
opblaaskrokodil te koppen. Samen 
slingeren ze je van het nostalgische 
gevoel naar helemaal losgaan met 
alleen maar gezellige mensen. Gooi 
alle party-ingrediënten bij elkaar en je 
krijgt de Le Freak Show.

ZATERDAG in de tent de top band 
FANTIX(voorheen SPOT!!)
Met een flinke dosis energie, brengt 
de FANTIX een repertoire aan zelfge-
maakte medleys waar je u tegen zegt 
en is het onmogelijk stil te staan. 
Van gevoelige meezingers tot swin-
gende dansmuziek, FANTIX heeft het 
allemaal in huis. In topvorm en vol 
enthousiasme zorgt FANTIX voor een 
fantastische avond!

ZONDAG in de tent BROADWAY met 
een gastoptreden van niemand min-
der dan JOHN WEST! Jouw blik jouw 
stem...!
Broadway is een combinatie van 
ontzettend veel ervaring, heel veel 
enthousiasme, een hoog muzikaal 
niveau, een zeer verrassend repertoire 
vol Guilty Pleasures en een feest van 
herkenning. 
Zonder allerlei fratsen maar gewoon 
zeer gedegen, altijd optimaal preste-

rend en bovenal van een top niveau in 
Nederland. Broadway behoort tot de 
top van de Nederlandse coverbands 
en laat dat altijd en overal zien!

HET EERSTE DEUNTJE beginnen 
we om 11.00 in de tent met HET 
#LIMMERHOUR
Traditionele kermisknallers, harts-
tochtelijke meezingers, opblaasbaar 
gedonder, atjes voor de sfeer, confetti-
meesters, voor de laatste kreun, 100% 
feestgarantie, een klein tandje harder!

Hierna THE PIANO SHOW met een 
gastoptreden van RENÉ KARST!! Atje 
voor de sfeer atje voor de sfeeeeeer!!

EN ALS AFSLUITER, s ávonds het laat-
ste kreuntje met zingende DJ BART in 
de tent. Zijn verrassende platenkeus 
en opzwepende shouts door de micro-
foon zijn kenmerkend voor dit multi-
talent! Alle muziekstromen komen 
terug in zijn spetterende mixen. Een 
passie die door het publiek wordt 
gevoeld en overgenomen. Hij is ook 
niet bang van de microfoon waardoor 
je zomaar in eens een zanger voor je 
hebt staan ipv een DJ.

Wij wensen iedereen een gezellige ker-
mis toe en let op: onder de 18 geen toe-
gang en ID verplicht!

Doe mee met de Limmer IJsclub Katerloop op zondag 8 september
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VAKKENNIS ADVIES SERVICE

ONTWERP INMETEN MONTAGE

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW

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

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

•  Loodgieter-
werkzaamheden

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

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

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
‘t Kieftenland 112 - 1906 WH Limmen - tel. 06 2333 9993

sannessalonlimmen@hotmail.com

• PEDICURE • GELLAK

L I M M E N

S A L O N

Albert Heijn
Vuurbaak Limmen

365 dagen geopend

Maandag t/m zaterdag
8:00 tot 22:00 uur
zondag 9:00 tot 21:00 uur

Cadeaushop

Albert Heijn
Vuurbaak Limmen

365 dagen geopend

Maandag t/m zaterdag
8:00 tot 22:00 uur
zondag 9:00 tot 21:00 uur

Cadeaushop

Albert Heijn Limmen
is normaal geopend

tijdens deze
feestelijke periode.

Veel plezier tijdens
de Limmer Kermis!

REPRESENTATIEVE
KANTOORRUIMTE
SCHIPPERSLAAN 9,  LIMMEN
Binnenkort komt er een kantoorruimte vrij op de 1e verdieping aan de 
Schipperslaan 9 te Limmen. Deze mooie ruimte heeft een eigen opgang en alle 
voorzieningen en is 78 m2 groot met parkeerplaatsen voor de deur.

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

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

6 dagen per week geopend
wat 

hebben
ze eigenlijk

niet...?!

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ  Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

ze eigenlijk
niet...?!Secondlife 

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

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

‘BABY VAN DE 
MAAND’

De rubriek
Limmer Kroost
is  powered by:

Fitz Mooij
–  Geboren op 30 juni  2019 –

Zoon van Bas Mooij en Dominiek Pronk,
broertje van Jack

Don Hollenberg
–  Geboren op 22 juli  2019 –

Zoon van Rein Hollenberg en Laura Groot

Harper Elliott Vreeburg
–  Geboren op 21 juli 2019 –

Dochter van Frank Vreeburg
en Emily Konrath

Noa van der Steen
–  Geboren op 17 juni 2019 –

Dochter van Nico en Sandra van der Steen 
en zusje van Anna, Nick en Daan

Luca Veldt
–  Geboren op 18 juli 2019 –

Dochter van Arno Veldt en Jamie Hofsté,
zusje van Marly

Lotte Fie Sentveld
–  Geboren op 19 juni 2019 –

Dochter van Rob Sentveld en Stephanie Out,
zusje van Femme en Tijn

Dominique Hannie Margaret 
van Sligtenhorst

–  Geboren op 8 augustus 2019 –

Dochter van Dirk en Susanne van Sligtenhorst

Ties Admiraal
–  Geboren op 5 augustus 2019 –

Zoon van Chris en Denise Admiraal,
broertje van Milou Jax Metselaar

–  Geboren op 15 augustus 2019 –

Zoon van Gijs Metselaar en Debbie van 
Trigt, broertje van Kick

Luca van der Steen
–  Geboren op 17 juni 2019 –

Zoon van Bas en Rinske van der Steen,
broertje van Sebas

Evan Roan Winder
–  Geboren op 28 juni  2019 –

Zoon van Koen Winder en Cheryl Collins

Rijksweg 31A

IJssalon

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!

studiowelgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

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

De winnaar kan op vertoon van deze 
krant en het geboortekaartje de prij-
zen in ontvangst nemen bij Studio 
Welgraven aan de Schipperslaan 9 
in Limmen (stuur wel even een mail 
naar redactie@lovkrant.nl om een 
afspraak te maken).
Voor de volgende edities kunt u een 
digitale foto van uw baby doorsturen 
naar redactie@lovkrant.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de redactie, tel. 072-5055166. 
Alle baby’s worden geplaatst, maar 
slechts één van hen wordt - middels 
loting gekozen-, geplaatst als ’Baby 
van de Maand’.

Het kinderdagverblijf van Kits Oonlie 
in Limmen is een prettige plek voor 
zowel kinderen als werknemers. Dit is 
met name te zien aan de kleine, sfeer-
volle, huiselijke locatie waarbij, naast 
het bieden van warmte en veiligheid, 
de kinderen spelenderwijs gestimu-
leerd worden in hun ontwikkeling. De 
kinderen krijgen voldoende ruimte 
om zich op hun eigen manier en hun 
eigen tempo te ontwikkelen.
De vestiging in Limmen bestaat uit 
twee groepen, namelijk een baby-
groep en een peutergroep. Kinder-
opvang Kits Oonlie werkt met het 
open deuren beleid. Dit is een beleid 
waarbij zowel de peuters als de baby’s 
bij elkaar kunnen komen spelen op 
de groep. Op deze manier leren de 
peuters met de baby’s omgaan en de 
baby’s wennen aan de peuters, dit sti-
muleert onder andere de sociale ont-
wikkeling van de kinderen. 
De groepen zijn zo ingericht dat de 
kinderen gedurende de dag voldoende 
uitdaging hebben, maar ook keus heb-
ben in verschillende spelmaterialen.
Op de babygroep wordt zoveel moge-
lijk het ritme van thuis overgenomen, 
wat voor rust zorgt bij de kinderen. 
Op verschillende manieren worden de 
baby’s gestimuleerd in hun ontwikke-
ling. Een voorbeeld hiervan is het sti-
muleren van de grove motoriek door 
middel van het rollen van een bal. De 

Kits Oonlie Limmen

eerste paar keren observeert het kind, 
maar vervolgens zal hij of zij de bal 
terug rollen.
Op de peutergroep wordt gewerkt met 
het VVE-programma Uk & Puk. Het 
programma Uk & Puk stimuleert de 
brede ontwikkeling van de peuters. 
De eerste stappen op het gebeid van 
taal, rekenen en sociale vaardigheden 
komen allemaal aan bod. Uk & Puk 
biedt structuur in het dagritme, maar 
daarnaast is er voldoende tijd voor 
andere leuke activiteiten en wordt er 
natuurlijk aandacht besteed aan het 
sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval 
en, niet te vergeten, de verjaardagen 
van de kinderen! In de zomer zijn wij 
veel buiten te vinden waarbij ook weer 
leuke activiteiten worden aangebo-
den, zoals fijn spelen in de zandbak of 
spelletjes met water.
Bent u nieuwsgierig geworden? Dan 
kunt u contact opnemen met de 
Centrale administratie voor het maken 
van een afspraak op telefoonnummer 
072–5323576. 

De laatste week van de zomervakantie 
vond op het Koekoeksveld in Limmen 
een zonnige editie van Timmerdorp 
plaats, en dit jaar stond alles in 
het thema van het spel Monopoly. 
Jongerencentrum Conquista organi-
seerde dit jaarlijks terugkerende eve-
nement inmiddels voor de 14e keer. En 
ook nu was het weer een topweek en 
waren de weergoden hen zeer gunstig 
gezind. 140 bovenbouwkinderen van 
Het Kleurenorkest en De Kerkuil vier-
den de gezellige week gezamenlijk. 
Zij maakten teams met de namen van 
de pionnen van Monopoly. Zo was er 
onder andere team Kat, team Hoed, 
team Schoen en team Raceauto. Zij 
timmerden gedurende de week met 

het aangeleverde hout hun eigen hut. 
De medewerkers van Conquista had-
den allerlei spellen met het thema 
Monopoly bedacht en haalden alles 
uit de kast om ook het Koekoeksveld 
zelf mooi in dit thema te versieren. De 
teams konden elke dag op verschil-
lende manieren punten verzamelen 
waarmee ze uiteindelijk prijsjes kon-
den winnen. Ook waren er titels te 
verdienen, zoals de mooiste vlag, de 
leukste brievenbus en de coolste hut. 
Op donderdag kwam burgemees-
ter Toon Mans op bezoek om met de 
kinderen te praten en alle hutten te 
bekijken. In de middag vonden De 
Waterspelen plaats, waarbij het ach-
terveld vol stond met watergerela-

teerde spellen. Team 
Raceauto had uiteinde-
lijk de meeste punten 
verdiend en werd aan 
het eind van de week 
geëerd met een prijsje. 
Zo’n mooie week kun 
je alleen bewerkstel-
ligen met een goed 
team aan mensen, 
ook dit jaar hebben 
tientallen enthousi-
aste vrijwilligers dag 
en nacht de schouders 
eronder gezet om het 

geheel neer te zetten. En tevens dank-
zij de 27 Limmense sponsoren stond 
Timmerdorp Limmen in 2019 wederom 
als een huis. 

Het nieuwe seizoen van Conquista is 
inmiddels weer begonnen. De komen-
de maanden staan er veel gezellige 
activiteiten op de agenda. Zoals bij 
Kids op zaterdag van 10.30-12.00 uur 
een kameleon maken en waxinelicht-
potjes versieren, maar ook filmkijken 
en Halloweenspookjes knutselen. 
Tijdens Club op woensdag van 14.00-
17.00 uur wordt er o.a. gebakken, slijm 
gemaakt en worden er zelf puzzles 
geknutseld. En tijdens Club Xtra op 
vrijdag van 20.00-23.00 uur is er weke-
lijks open inloop met poolen, darten 
en je kunt lekkere muziek draaien en 
luisteren met je vrienden. Op elke eer-
ste zaterdag van de maand van 19.00-
22.00 uur is het Bovenbouwfeest voor 
kinderen van groep 6, 7 en 8, met 
elke maand een ander thema. Op 
zaterdag 7 september is Conquista 
vanwege de kermis gesloten, maar 
tijdens het eerste Bovenbouwfeest 
op zaterdag 14 september zet 
huis-DJ Luke de tent op stelten.
Zie voor het volledige programma de 
website www.conquista.nl. Graag tot 
ziens in Conquista!

Timmerdorp Limmen groot succes!
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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!

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

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

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

Een adviseur op de hoek, 
die uw taal spreekt...
Wij zijn zelfstandig en volledig onafhankelijke 
adviseurs en bemiddelaars op het gebied van 
hypotheken, kredieten, financiële planning en 
verzekeringen voor zowel de particulier als het MKB.

Kom gerust eens langs voor vrijblijvend advies...
er is vaak meer mogelijk dan u denkt!

Gerard Tool & Mark Boetje Financieel Advies 

De Drie Linden 2, 
1906 EM Limmen
072 743 37 43
info@gtmbfa.nl

 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Laat ons
maar tellen...

KERMIS-AKTIES:

Heineken
Pilsener
24x30 cl 17.29  10.99
Bols
Vodka
70 cl 15.99  9.99
Bacardi
Oakheart
70 cl 17.99  9.99

Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880

Slijterij R. Booms

Hartevelt
Jonge Jenever
100 cl 15.49  9.99
Jagermeister
Kruidenbitter
70 cl 15.49  11.99
Aktie geldig t/m 8 september 2019.
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072 505 4088 | info@topmediation.nl | www.topmediation.nl

Neem contact op met TopMediation.nl:
professionele ondersteuning uit Limmen!

Een confl ict?
Stroeve communicatie?

Ook voor hulp
bij

(echt)scheiding!

In de twintiger en dertiger jaren van 
de vorige eeuw (lang geleden dus…) 
was het heel gebruikelijk dat er over-
al in ons land, vaak lokale en kleine, 
begrafenisverenigingen werden opge-
richt, eigenlijk een coöperatieve ver-
eniging, waar de lusten en vooral de 
lasten gezamenlijk werden gedragen. 
Immers vooral kindersterfte kwam 
veel voor door (vaak besmettelijke) 
ziektes, slechte voeding, armoede, 
slechte huisvesting e.d. Begraven kost 
geld en dat werd dan door de leden 
van een dergelijke vereniging met 
elkaar opgebracht door de contribu-
ties. Ook sloot men veelal een ver-
zekering af met een premie van een 
halve tot een hele cent per week….. 
Het polisbedrag was dan ergens tus-
sen de 100 en 150 guldens…..Dat kun-
nen wij ons anno 2019 bijna niet meer 
voorstellen. Bij een begrafenisvereni-
ging behoren ook zgn. “dragers”, ofte-
wel mannen/vrouwen die zorgen voor 
de begeleiding van kist en overledene 
voorafgaande aan de uitvaart. Ook 
ons dorp Limmen kent een groep dra-
gers. In Limmen zijn het altijd man-
nen geweest die deze taak uitvoerden.

Afscheid van de oude garde
Begin 2019 is er een grote verschuiving 
geweest binnen het dragerscorps. Er 
werd, met gepaste “feestvreugde”, 
afscheid genomen van een vier-
tal heren die zich jarenlang hebben 
ingezet voor St. Martinus. Dat waren 

Joop Baltus (sinds 1998), Jan Levering 
(idem), Piet Levering (sinds 1999) 
en Willem Vaandrager (sinds medio 
2005). Dit viertal,  allemaal 80+, heeft 
zich steeds op een bijzondere wijze 
van hun taak gekweten. Met groot 
respect voor overledene, familie en 
aanwezigen bij de uitvaart zorgden 
zij ervoor dat alles piëteitvol werd uit-
gevoerd. Het plaatsen van de kaarsen 
rond de baar en ook later het doven 
en weghalen. Het begeleiden van de 
overledene naar het kerkhof of naar 
de auto richting crematorium. Het 
verzorgen van de bloemstukken rond-
om het graf en het op de plaats zetten 
van de kist boven het graf. Een uiterst 
secuur werk.
Ook assisteren zij de uitvaartonder-
nemer bij de collectes, de condole-
ances e.d. Altijd met de grootste zorg 
op de achtergrond. Bij het afscheid, 

Begrafenisvereniging
st. Martinus ‘verjongt’ zich

gehouden in de pastorie van de 
Corneliuskerk, werden de heren in het 
zonnetje geplaatst en hartelijk dank-
gezegd voor hun vele verdiensten voor 
de gemeenschap.

De “verjonging”
Op dit moment bestaat het dra-
gerscorps uit de heren: Dick Meijer, 
Jan van der Molen, Peter Nijman, Theo 
Al, Dick Hageman, Nico de Groot. Zij 
staan in nauw kontakt en overleg met 
de lokale uitvaartverzorging Groot 
uit Limmen. Ton Groot staat ook op 
de foto. Het dragerscorps kan echter 
ook ingezet worden bij uitvaarten 
verzorgd door welke uitvaartonderne-
ming dan ook.

Nieuwe kostuums
In het voorjaar van 2019 heeft het 
Limmens bedrijf Zwart Uniform-
kleding, gevestigd sedert 1845, van 
elke drager de maten genomen en 
een compleet nieuwe outfit gemaakt. 
Reden te meer om de heren te laten 
fotograferen door de “kerk hoffoto-

graaf” Nico Snel. Zwart is een unieke 
specialist op dit gebied. Zie de web-
site:  www.uniformkleding.nl voor 
meer informatie. Alle kleding wordt 
op maat gemaakt en is van een top 
kwaliteit. De heren hebben zowel een 
zomer als een wintertenue, compleet 

met overjassen en hoge hoeden.
Limmen kan en mag met recht trots 
zijn dat zij nog altijd beschikken over 
de begrafenisvereniging en vooral de 
heren die zorgen voor met recht: “de 
laatste eer”.

Kees G. Kroone

Op 1 oktober 1979 werd in Limmen, 
aldus de statuten, opgericht de 
Bridgeclub Limmen. Reden om dit jaar 
dit heugelijk feit te vieren, daarover 
straks meer. De redactie is in gesprek 
geweest met een drietal markante 
figuren van de club, waarvan er twee 
vanaf het eerste uur lid zijn, zeer bij-
zonder. Ons gesprek was met de heren 
Gerard Bollweg (87) en Theo Straathof 
(69), oprichters van de club en voorzit-
ter Andries Jelsma.

Het huidige bestuur bestaat verder 
uit mevr. Corien Dijkstra, secretaris en 
mevr. Hanneke Stolp, penningmees-
ter. De heer Hans van Charldorp (88) 
is de webmaster. Als u naar de leeftij-
den kijkt, dan moet het bridgespel wel 
heel goed zijn voor het behouden van 
een scherpe geest.

Nadat in Limmen de Culturele Raad 
(nu genaamd Limmen Cultuur) was 
geïnstalleerd, werden onder die noe-
mer meerdere verenigingen opge-
richt. Toenmalig burgemeester Nico 
Molhoek (overleden in 2019), sprak 
hierover met enkele mensen in 
Limmen, waaronder Piet van der Heydt 
en Cor Visser van de Schaakvereniging 
“Vredeburg”, hetwelk resulteerde in de 
oprichting van de Bridgeclub Limmen. 
Er werd en wordt nog steeds gespeeld 
op de woensdagavond in cultureel 
centrum “Vredeburg”, eerst boven, 
later weer beneden in de destijds vrij-

gekomen ruimte van de Openbare 
Bibliotheek en daarna weer boven 
nadat de Stichting Welzijn Ouderen 
de benedenverdieping in gebruik nam. 
De club kende tijden met wachtlijsten 
om lid te worden. Dat was ongeveer 
15/20 jaar geleden. De club telde toen 
meer dan 100 leden. In 2019 kent de 
club 66 leden, met een verdeling van 
plm. 65% v. en 35% m. De gemid-
delde leeftijd, en dat mag echt gezegd 
worden, baart ernstige zorgen: die 
ligt namelijk boven de 70 jaar. Waar 
blijft de aanwas van jongeren voor 
zo’n interessant en leerzaam spel als 
bridge?

Bridgeles!
Het zijn Gerard Limmen en Ton Mooij, 
die op gedegen wijze en met veel 
geduld ook u, jong en oud, graag het 
spel willen leren. Met succes geven zij 
al enkele jaren  bridgecursussen met 
heel veel tekst en uitleg. Zij hebben 
al veel cursisten met succes opgeleid. 
Duidelijke tekst en uitleg is het devies 
van de docenten. 

NBB club
Ook de club in Limmen is lid (sinds 
1986) van de landelijke organisatie De 
Nederlandse Bridge Bond. Dit is een 
vereniging met de bridgeverenigin-
gen als leden. Er zijn ongeveer 1.050 
verenigingen lid van de Bridge Bond 
met in totaal ruim 117.000 leden. 
De aangesloten verenigingen zijn 

georganiseerd in 24 districten. Het 
Bondsbestuur wordt gekozen door de 
Algemene Ledenvergadering (ALV)..
Doelstelling van de Bridge Bond. De 
Bridge Bond wil het bridgespel in de 
ruimste zin van het woord bevorde-
ren: zij organiseren en ondersteunen 
bridgewedstrijden; ontwikkelen mid-
delen om meer mensen te interesse-
ren voor bridge; helpen bridgevereni-
gingen en mensen die het bridgespel 
(willen) beoefenen en overdragen. 
Zij werken nauw samen met andere 
organisaties zowel binnen als buiten 
Nederland. Zij faciliteren dit alles via 
het bondsbureau en de Bridge- en 
Boekenshop en laten het Nationaal 
Denksportcentrum Den Hommel in 
Utrecht exploiteren. De bond zorgt er 
ook voor dat de gespeelde spellen en 
uitslagen van een club als Limmen, de 
dag na de woensdagavond speelwed-
strijd beschikbaar zijn voor iedereen 
om alles nog eens na te zien en te 
leren van eventueel gemaakt fouten. 
Het huidig bestuur benadrukt nog-
maals het belang van deze landelijke 
organisatie.

Nog even terug in de tijd.
Zowel Theo Straathof als Aad van de 
Klundert waren beiden verbonden 
aan de Pax Christi School en werden 
(via de eerder genoemde Piet van der 
Heijdt en Cor Visser) besmet met het 
bridgevirus, wat zij weer overbrachten 
op vele anderen. Theo werd secreta-
ris en penningmeester en zoals het 
een goed onderwijzer betaamt wer-
den de pecunia keurig bijgehouden 
in een echt schoolschrift! Er werd 1x 
per 14 dagen gespeeld en de contri-
butie bedroeg ƒ 1,00 p.p. per speel-
dag. De huidige contributie (*incl. een 
bijdrage voor de bond van € 22,00), 
bedraagt € 80,00, p.p. per jaar. Zoals 
gezegd het bondslidmaatschap biedt 
grote voordelen. Inmiddels zijn zowel 
Theo Straathof, Gerard Bollweg en 
Hans van Charldorp benoemd tot ere-
lid, meer dan verdiend!

Jubileum
Het 8e lustrum gaat dus echt gevierd 
worden! En wel op zondag 15 decem-
ber 2019 in “Heeren van Limmen” met 
een lunch met de leden en een wed-
strijdmiddag.
Op woensdag 18 december. komt de 
topspeler en oud wereldkampioen 
(1993) Berry Westra naar Limmen Hij 
gaat een Bridgeclinic verzorgen, in 
“Vredeburg”, waar ook NIET leden van 
harte welkom zijn. Op termijn zal de 
Bridgeclub Limmen hier meer rucht-
baarheid aan geven. Berry Westra 
heeft ook een interessante en leer-
zame spelmethode ontwikkeld. Dit 
gaat een zeer bijzondere avond wor-
den, immers dergelijke toptalenten 
komen niet elke dag in ons dorp: dus 
bijwonen!
Je bent nooit te jong of te oud om het 
bijzonder interessante bridgespel te 
leren.

Oud wereldkampioen Berry Westra komt naar limmen!

40 Jarig jubileum bridgeclub Limmen
Starten met bridge: Uitdagend en 
gezellig. Wilt u eens vrijblijvend ken-
nismaken met de club? Neem dan con-
tact op met de dames Corien Dijkstra 
(06 48 67 93 95) en/of Hanneke Stolp 
(06 24 79 58 37). Zij kunnen u ook alles 
vertellen over de bridgedocenten. Kijk 
ook eens op de website: bclimmen.nl. 
U komt dan direct op de site en leest 
ook alles over de bond. Een interes-
sante website.

Bridgeclub Limmen is na 40 jaar nog 
springlevend, laten we er met elkaar 
voor zorgen dat dit ook zo blijft in de 
toekomst: Leer bridge en kom bij de 
club!

Van harte proficiat met jullie jubi-
leum!

Kees G. Kroone

Het komend seizoen staat in het 
kader van de her-inwijding van de 
Corneliuskerk. Op dit moment is het 
te vroeg om een definitief programma 
te presenteren of een datum te noe-
men, maar er is wel al een festivitei-
ten-commissie actief met het inven-
tariseren van suggesties en ideeën.

Tebbe Tebbens onthult op zondag 15 
september het schilderij
Tijdens de startzondagviering van het 
nieuwe seizoen op 15 september om 
10.00 uur in ‘Heeren van Limmen’ wil-
len we het schilderij over de legende 
van Cornelius onthullen. Een schilde-
rij waar Tebbe Tebbens maanden aan 
gewerkt heeft. 

De legende van Cornelius afgebeeld
Het door Tebbe Tebbens prach-
tig geschilderde kunstwerk laat de 
legende zien van de Romeinse hoofd-
man Cerealis. De legende vertelt dat 
Sallustia en Cerealis zich samen met 
nog twintig wapenbroeders tot het 
christendom bekeerden. Het jaarthe-
ma op deze startzondag op 15 sep-

tember om 10.00 uur is dan ook: ‘In 
vrijheid kiezen’. Welkom. pastor Johan 
Olling

Hoeveel uren heeft Tebbe Tebbens 
aan het schilderij gewerkt?
De antwoorden mogen ingeleverd 
worden op de pastorie of mailadres 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl 
met vermelding van het aantal uren, 
naam en adres.  Dit alles vóór het offi-
ciële feest van onze patroonheilige 
Cornelius op 16 september. De win-
naar krijgt een beeld van Cornelius 
met een pakket Corneliusbier.

Het Corneliusschilderij
en her-inwijding kerk
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Agenda:
6 oktober Jan Molenaar Big Band

18 oktober Franse avond
3 november Blues middag m.m.v. The Froggs

14 december Snertloop door de Limmer IJsclub

12 januari Django Wagner

Kerm� weekend 

KERMISRUN HORROR...
Natuurlijk ’s avonds live muziek

KATERLOOP start jeugdloop om 10 uur
Vanaf 16 uur DRAAI MAAR RAAK, jou verzoeknummer is 
goed voor een consumptie. Jong en oud is hier welkom! 
Aansluitend de band JUXEBOX

10 uur EERSTE DEUNTJE met de band DOOF
gegarandeerd feest net als vorig jaar! 
’s middags muziek van KEES EN CO met DJ ROB

HHHHHHHHHHHHZaterdagHHHHHHHHHHHHVrijdagHHHHHHHHHHHH
Zondag
HHHHHHHHH

Maandag

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Wij wensen iedereen een gezellige kermis!!

   6 tot en met 9 septemberKerm� weekend Kerm� weekend Kerm� weekend 
Heeren

vanLimmen

Begin je kermis goed; voor jong en oud met vanaf 17 uur 
SCHUIF-AAN-DINER met muziek van ROLAND en IK, 
eet met vrienden of familie voor een kleine prijs.

Voor de 
eerste 50 

kermisklanten 
staat er een 

lekker ontbijtje 
klaar!!

KERMIS 2019
VRIJDAG 6 SEPTEMBER 

VRIJMIBO XXL 
mmv zanger Chris de Roo

Vanaf 18.00 verzorgen wij een 

overheerlijke BBQ 
met vlees,salades en frites

Graag opgeven via info@eetbarlekker.nl
of 0654235682

s’Avonds in de tent de band UNITE
In het café is het partytime met onze lokale DJ’s 

JEFF & MITCH

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 

Hebben we de LE FREAK SHOW 
in het café met in het voorprogramma 

NAALT & PLAAD
en in de tent de top band FANTIX

ZONDAG 8 SEPTEMBER
 In de tent de topformatie BROADWAY

En een gastoptreden met niemand minder als 

JOHN WEST
In het Café Party DJ MICHAEL & DJ BART

MAANDAG ‘T EERSTE DEUNTJE 
we starten in de tent met  om 11.00 uur het 

#LIMMERHOUR
hierop volgt de PIANOSHOW met 

SVEN ‘THE PIANOMAN’ 
en een gastoptreden van 

RENÉ KARST 
en het Deuntje word afgesloten door DJ BART!

In het café beginnen we traditiegetrouw met 

FEEST DJ MAARTEN
hierna volgt DJ TIMSKI.

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+

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

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

voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen
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Op een mooie zichtlocatie aan de Drie Linden 2 zijn Gerard Tool en Mark 
Boetje sinds kort gevestigd met hun bedrijf. Zij zaten eerst samen met de 
buren Rietveld Makelaardij in het pand ernaast maar door uitbreiding van 
de werkzaamheden en de komst van Denise Winter voor de tak verzeke-
ringen werd het te krap en onoverzichtelijk. Een logische en mooie stap 
volgde door de aankoop van het pand ernaast, de boel werd verbouwd en 
zo werd dit de makkelijkste verhuizing ooit... Een reden voor de LOVkrant 
om in gesprek te gaan.

Gerard Tool en Mark Boetje ‘schuiven’ letterlijk een paar meter op...

De ‘terugkeer’ van 
de onafhankelijke adviseur

Hoe zijn jullie begonnen?
Gerard: ‘Mark en ik kennen elkaar al 
meer dan 20 jaar en waren ooit col-
lega’s. Wij hebben samengewerkt bij 
diverse grote intermediairs. Er was 
altijd al een klik en in 2014 hebben 
wij de stap genomen om samen als 
zelfstandige ondernemers ons eigen 
bedrijf te starten. Wij hebben nog 
een kantoor in Amsterdam waar Mark 
voornamelijk werkzaam is. We zaten 
dus samen met Rietveld onder één 
dak maar dat was vaak aanpassen aan 
de ruimte. Er was maar één spreekka-
mer en die was natuurlijk vaak bezet. 
Toen uiteindelijk ook Denise ons team 
kwam versterken was het meer dan 
logisch om naar een andere ruimte te 
gaan kijken. En die was wel heel dicht 
voorhanden met het pand ernaast. We 
zijn dan ook super blij dat we de stap 
tot aankoop genomen hebben want 
dit werkt zo veel prettiger en biedt 
meer privacy’.

Wat zijn de voornaamste werkzaam-
heden?
Denise: ‘Gerard en Mark bemiddelen 
voornamelijk in hypotheken en finan-
cieringen en ik ben erbij gekomen 
om de verzekeringsportefeuille onder 
mijn hoede te nemen en uit te brei-
den. 

Wat is de meerwaarde van een tus-
senpersoon in verzekeringen?
Denise: ‘Door verregaande automa-
tisering zag je de afgelopen jaren dat 
er steeds meer verzekeringen online 
en door mensen zelf afgesloten wer-
den. Mede daardoor zijn er de laatste 
jaren toch wel een behoorlijk aantal 
tussenpersonen verdwenen. Wij zien 
echter een kentering daarin. Juist 
het persoonlijke contact en dat wij 
er 24/7 zijn voor de klant biedt een 
grote meerwaarde. Wij staan als het 
ware aan de kant van de klant en zijn 
de menselijke contactpersoon in deze 

digitale wereld. Dit contact werkt 
natuurlijk veel persoonlijker en is 
gewoon een stuk effectiever waardoor 
je vaak veel meer kan bereiken.’

Hoe is het zo om lekker dicht bij huis 
te kunnen werken?
Denise: ‘Dat is natuurlijk superfijn en 
het voelt ook enorm goed. Ik werkte al 
jaren in de verzekeringen en toen de 
kans zich voordeed om hier te kunnen 
werken heb ik deze gelijk aangepakt. 
Het is hartstikke leuk werk om je in te 
zetten voor de klant en te zien dat je 
echt van meerwaarde bent. 
De verzekeringswereld is behoorlijk 
complex met heel veel kleine letter-
tjes. Het is mijn taak om dit goed te 
doorgronden en de klant het best te 
adviseren. Om de drie jaar moet je als 
verzekeringsadviseur ook weer exa-
men doen om gecertificeerd te mogen 
blijven werken. Zo blijf je bij met de 
snel veranderende regelgeving.’

Wat is er de laatste jaren veranderd 
op de hypotheekmarkt?
Mark: ‘Enorm veel. Je ziet bijvoor-
beeld dat de grote banken al jarenlang 
allerlei vestigingen aan het sluiten 
zijn. Kijk maar naar Limmen. Vroeger 
stapte men voor een hypotheek auto-
matisch bij ‘de eigen’ bank binnen. 

Dat werkt nu al lang niet meer zo. Bij 
de banken ben je gewoon een klant-
nummer geworden zonder dat men je 
kent. Bij ons werkt dat anders en zet-
ten wij ons in voor de klant. Gelukkig 
zijn er nog een aantal geldverstrek-
kers te vinden waar het uitmaakt wie 
wij aan de lijn krijgen. Zo kan het zijn 
dat de ene bank geen hypotheek ver-
strekt terwijl het bij een andere wel 
mogelijk is. Wij zijn onafhankelijk en 
dus niet gelieerd aan een vaste partij.’
Gerard: ‘Door strenge regelgeving van 
de overheid wordt er door banken ook 
vaker gekeken naar procedures. Of dat 

Op de foto v.l.n.r. Mark Boetje, Denise Winter-Fisscher en Gerard Tool.

allemaal klopt. Soms zijn deze proce-
dures helemaal niet relevant maar kan 
een hypotheek daar toch op afketsen. 
Dat kan wel eens vervelend zijn maar 
daar heb je gewoon mee te maken. 
Wij merken ook dat er mensen zijn 
die niet goed op de hoogte zijn van de 
grote veranderingen in de hypotheek-
markt en de mogelijkheden die er zijn. 
Wij raden iedereen dan ook aan om 
gewoon eens bij ons binnen te lopen 
voor een vrijblijvend advies. De hypo-
theekrente staat natuurlijk historisch 
laag en dat biedt weer nieuwe kan-
sen.’                        Michel Welgraven

Tenoren gevraagd Bij De Vredeburgers
Deze vrolijke groep bassen en tenoren
laat graag muzikaal van zich horen,
maar zit nu om meer tenoren te springen, 
die bij “De Vredeburgers” willen zingen.

Ben je tenor, neem contact op met Clementien,
dan hopen wij je spoedig op het koor te zien.
Gemengd koor De Vredeburgers bestaat heden
uit ongeveer 30 dames- en 15 herenleden.

Tel: 072- 5052087; www.devredeburgers.nl

De Zonnebloem Limmen organi-
seert voor haar gasten een gezellige 
muziekmiddag waarin twee  koren 
uit de regio een optreden verzorgen. 
“SeptemberBlues” uit Limmen treedt 
voór de pauze op. Dit koor, in septem-
ber 2017 ontstaan vanuit het black 
gospel choir B.lief, telt nu ongeveer 
twintig enthousiaste leden en richt 
zich op soul, blues en gospels.

Voor de 7de keer op rij vindt op zater-
dag 7 september de volgende editie 
van de Kermisrun Limmen plaats. Met 
ongeveer 400 deelnemers zal een par-
cours van 3, 6 óf 9 kilometer door het 
dorp worden afgelegd langs leuke en 
uitdagende hindernissen. Uiteraard 
loopt het parcours ook weer langs ‘t 
Stet en staan veel hindernissen in het 
park op de Vuurbaak. Dit zijn ideale 
plekken om als toeschouwer de deel-
nemers aan te moedigen!

Tijdens de route is ook weer veel live 
muziek aanwezig met DJ’s, harmonie 
Excelsior en diverse bandjes.
Ook de kinderen kunnen ondertus-
sen oefenen voor later op een mini-
hindernisbaan (luchtkussen) op het 
kerkplein. Uiteraard verzorgt door 
Event4all van Harold van Vegten.
Aan de Kermisrun is tevens een goed 
doel gekoppeld. Dat is dit jaar Isabelle 
uit Limmen. Zij wil graag een reva-

Kermisrun 2019 staat 
weer voor de deur...

lidatieproces starten in Amerika na 
een noodlottig auto-ongeluk. Zij 
zijn hiervoor ook een crowdfunding 
actie gestart. Bekijk de website van 
de Kermisrun hoe je hier zelf ook aan 
kunt meehelpen!

Programma
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. De start is op de 
Kerkweg tegenover de kerk. We hopen 
op heel veel deelnemers én toeschou-
wers!
Vanaf 19:00 uur wordt het lopend buf-
fet / snack geopend bij en verzorgd 
door René en Marieke van de Heeren 
van Limmen. Deze zit bij de prijs van 
de deelnemers inbegrepen, maar 
iedereen is hier welkom. Voor € 10,00 
p.p. kan worden meegegeten. Na het 
buffet kan er nog gezellig worden 
nagepraat en gefeest met live-muziek.

Mocht je je nog niet ingeschreven 
hebben, dit kan nog tot en met zon-
dag 1 september 2019! 
Inschrijfkosten zijn € 30,00 voor 
17+ Voor 12-16 jaar is de prijs € 15,00.
Ga naar www.kermisrun.nl om in te 
schrijven. Op de Facebook pagina 
van Kermisrun Limmen is het laatste 
nieuws te vinden. 

Wij willen iedereen die meewerkt 
alvast enorm bedanken en wensen de 
deelnemers en toeschouwers heel veel 
plezier!

Met dank aan: 2Involved webdesign, 68Design, Aannemersbedrijf Hollenberg, Aannemingsbedrijf Van Stralen, ACC Sercive 
Limmen / Autoschade Zonneveld, AH Limmen, Appel & Beers, Autobedrijf Harry Levering, Autobedrijf Van der Steen, Bakkerij 
Putter, Bloedjes Advies & Consultancy, Bloemen En Plantenhandel Charon, Bosch Car Service Kleverlaan, DAY-ONE Arbo/ver-
zuim, Dibo Installatietechniek BV, Dirkson studiebegeleiding, Ed van Duin, FROODS Fresh Goods, Gédé Verpakkingen B.V., HMZ 
Fashiongroup B.V., Hopman ERA makelaars, Huis van Binnen binnenhuisarchitect, Interdesign keukens, Jacob Hooy & Co. B.V., 
Joey’s IJssalon Onder Nul, Joris Beentjes Installatietechniek, Jurgen Dirkson dienstverlening, Kees Zoon Tuincreaties, Kuilman 
Meesterschilders, Kwekerij Cristian Schilder, Locas Techniek, Maarten Min Glazenwassersbedrijf, Natuurlijk Rijs, New York Pizza 
Limmen, Niels Schilderwerken, Nuko Electrotechniek, Nuyens Tuin- en Groenshop, Peter Crandel, Rietveld Makelaars, Schipper 
Kozijnen, Scouting Limmen, Slagerij Snel, Sondag wonen & leven, Stolp snacks, Theo Baltus, Theo Schilder, Tom van Leen 
Schilderwerken, Univé, Valkering de Graaf Accountants, van der Velden Aluminium, Wempe transport

21 september 2019:

Muziekmiddag Zonnebloem 
met twee koren

De begeleiding is in handen van bas-
sist Bert Afink en van drummer Marc 
Honig. De muzikale leiding heeft 
Judith Wognum. SeptemberBlues 
vormt samen met band en dirigent 

een hechte, warme groep die zowel 
repetities als optredens  als een feest-
je ervaart.
Na de pauze laat het shantykoor 
“Heeren Zeventien” uit Akersloot 
van zich horen. Het koor is opgericht 
in 2002 en zingt Nederlandse en 
Engelstalige liederen, die met de zee, 
de vaart en de zeelieden te maken 
hebben. Naast zeemansliederen heb-
ben de heren ook andere gezellige 
liederen op het repertoire staan zoals 
van The Dubliners en Rowan Heze. Het 
plezier en enthousiasme stralen er 
in ieder optreden vanaf. Beide koren 
staan garant voor veel luisterplezier. 

Het belooft een gevarieerde muziek-
middag te worden waarbij er voor het 
publiek veel te genieten valt. Zaterdag 
21 september in Heeren van Limmen. 
Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 
uur. Heeft u vervoer nodig? Bel Ria 
Hooijboer 5052235.

In de maand september starten de 
nieuwe cursussen kleding maken 
bij  Ria Mooij-Hoogeboom. Zij geeft 
les in dames-, heren- en kinderkle-
ding maken. Ook als je al vaker iets 
gemaakt hebt, maar soms jezelf 
afvraagt, hoe moet ik dit doen, is op 
les gaan en antwoorden krijgen, een 
leuke manier om het na verloop van 
tijd, zelf te kunnen.
De lessen worden gegeven aan jong 
en oud, wel wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met gezamenlijke 
interesses en leeftijd. Elke les duurt 2 
uur en wordt wekelijks gegeven in de 

morgen en avond. ‘s-Morgens vanaf 
9.30 uur en ‘s avonds vanaf 19.30 uur.
De lessen starten in week 38. Naast 
de lessen gaan we, met degenen die 
willen, gezamenlijk naar een stoffen 
markt. Enkele markten zijn: iedere 
zaterdagochtend in Utrecht; 15 sep-
tember in Leiden; 22 september in 
Haarlem; 5 oktober in Delft; 6 okto-
ber in Haarlemmermeer; 11 oktober in 
Hoorn.
Nieuwsgierig geworden, bel voor 
meer informatie met Ria Mooij-
Hoogeboom, telefoonnummer 072 
5053174.

Leer zelf je kleding maken!
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088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

telefoon

website

van afval 
naar grondsto� en 

en energie

AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• rioleringBrugstraat 35, 1906 WT Limmen

Tel.  (072) 505 55 40 - Mobiel: 06 53-28 52 93

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

Uitvaartverzorging Formanoij
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen

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

Uitvaart vanaf € 1.475,-
Dag en nacht bereikbaar

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

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Snel en voordelig drukwerk 
Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzĳdig in reclame

Stap eens binnen

Snel 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

Snel en voordelig drukwerk 
Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzĳdig in reclame
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Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzĳdig in reclame

Stap eens binnen

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Snel 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

Snel en voordelig drukwerk 
Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzĳdig in reclame

Stap eens binnen

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

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

SEI-geregistreerd

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen

kerkweg 1  |  LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

‘ Het gras bij de buren

ziet niét altijd

groener...’

Hogeweg 94a  |  1906 CV  Limmen  |  06 28407717  |  info@el-jardinero.nl

Sportmassage

Shiatsu therapie

Triggerpoint therapie

Ontspanningsmassage

Manuele lymfedrainage

Kinesiotaping

Linda Beliën

Zonnedauw 2
1906 HA  Limmen
06 4486 2869
massage@linetlautre.nl

www.linetlautre.nl

Lin et l’autre
MASSAGEPRAKTIJK

Op de jaarmarkt werd Stichting Oud 
Limmen weer druk bezocht. Vele 
deden mee aan de prijsvraag en de 
prijswinnaars zijn inmiddels bena-
derd. Drie dames werden blij verrast 
met een gezellige attentie, waarbij 
Nieske Kuijper de hoofdprijs mocht 
ontvangen. Op zondag 15 september 
zijn wij geopend van 13.00-17.00 uur in 
verband met de jaarlijkse monumen-
tendag. Het thema is feest, dus de 
bloemenkoninginnen en -meisjes zijn 
nog even te bewonderen.
Daarna gaan wij ons voorbereiden op 

Onze link met de Kerkenveiling
Binnenkort valt er een envelop bij 
u in de brievenbus. Hierin wordt u 
gevraagd of u iets wilt bijdragen aan 
de Kerkenveiling. Er wordt aangekon-
digd dat er enkele dagen later iemand 
langs komt om de hopelijk ingevulde 
brief en eventuele goederen op te 
halen. Dit wordt gedaan door men-
sen van jeugdverenigingen en orga-
nisaties die uit de opbrengst van de 
Kerkenveiling een bijdrage ontvangen 
op hun organisatiekosten. Dit wordt 
geregeld door de SKJL, die dit jaar 50 
jaar bestaat.

De SKJL ondersteunt de verenigingen 
in Limmen die de Limmer jeugd acti-
viteiten aanbieden. Er is een finan-
ciële bijdrage op de contributie, op 
accommodatie, opleidingskosten van 
trainers en leiders, en bijvoorbeeld 
energieverbruik en verzekering van 
clubgebouwen. Niet alleen sportver-
enigingen maken hier gebruik van, 
ook muziekvereniging Excelsior en 
Scouting Limmen. Naast de vereni-
gingen zijn er ook andere organisaties 
die de Limmer jeugd iets aanbieden, 
die wij ondersteunen. Denk aan kos-
ten voor de Sint Nicolaasintocht, de 
springkussens bij de Oranjefeesten 
en aan Conquista, die met de Avond-
4-daagse en Timmerdorp en hun 
wekelijkse activiteiten voor veel jeugd 
iets te bieden heeft. Organisaties die 
jong en oud vermaken en waar veel 

SKJL, al 50 jaar sponsor van
jeugactiviteiten in Limmen

tijd en geld in gaat zitten. Er zijn 3 
randvoorwaarden voor deze bijdrage: 
de organisatie komt uit Limmen, het 
komt enkel de Limmer jeugdleden 
ten goede (veel verenigingen hebben 
ook leden van buiten het dorp) en we 
verstrekken alleen voor de jeugd tot 18 
jaar. Ook ondersteunen wij geen com-
merciële organisaties. Het Katholieke 
in onze naam verwijst niet naar het 
doel van de giften, maar naar de bron 
ervan.

Even terug in de tijd...
Limmen in de jaren ‘60 en ‘70 was een 
dorp met veel activiteiten. Er waren 
sportverenigingen met veel jeugdle-
den, er was een subsidiebeleid van de 
plaatselijke overheid en ondernemers 
en bedrijven en ook de Kerk droe-
gen hun steentje bij. In 1969 besloot 
de katholieke parochie in Limmen 
dat een deel van de opbrengst van 
de Kerkenveiling gestructureerd ten 
goede moest komen aan de jeugd. De 
oprichting van de Stichting Katholieke 
Jeugdbelangen Limmen was een feit. 
Limmen was in de bloei van haar ont-
wikkeling, er kwam een nieuwe sport-
hal aan de Middenweg, het voetbal-
complex breidde uit, Conquista ont-
stond, en de jeugd nam massaal deel 
aan de Carnavalsoptocht en de spelle-
tjes op Koninginnedag. Op de ochtend 
van Luilak trokken honderden scholie-
ren in alle vroegte op hun fietsen rich-
ting strand voor een Luilakwandeling 

met warme chocolademelk. Nu, jaren 
later, is de georganiseerde jeugd heel 
anders van opbouw. De jeugd heeft 
een enorm aanbod aan activiteiten 
en ook aan verplichtingen. Internet 
en sportscholen bieden mogelijkhe-
den om individueel te in- of ontspan-
nen. Meerdere verenigingen zagen 
hun ledental teruglopen of zelfs 
verdwijnen. De kosten van huur van 
gebouwen, velden en andere accom-
modatie en van inmiddels verplichte 
opleidingen van de trainers en lei-
ders zorgen ervoor dat de huishoud-
boekjes er tegenwoordig heel anders 
uitzien. Ook is het steeds moeilijker 
om vrijwilligers te krijgen voor de 
activiteiten, en nog moeilijker ze voor 
langere tijd aan de organisatie te ver-
binden.Door te faciliteren in kosten 
maakt de SKJL het mogelijk voor die 
organisaties om hun huishoudboekje 
op orde te houden, of juist een keer 
iets extra’s te doen voor hun jeugd. 
En daarom komen mensen namens 
hun vereniging of organisatie langs 
de deur om de Kerkenveiling elk jaar 
weer tot een groot succes te maken. 
De SKJL ondersteunt op dit moment:
• VV Limmen (veld- en zaalvoetbal)
• De Limmer IJsclub
• Tafeltennisver. Limmen-Heiloo
• TIOS (gymnastiek en diverse dans)
• Tennisvereniging Limmen
• Conquista
• Muziekvereniging Excelsior
• Scouting Limmen
• Stichting Oranjefeesten Limmen
• Sinterklaasintocht

Namens SKJL, Peter van der Heijdt, John 
Bloedjes en Wim van Diepen

Stichting Oud Limmen
de tentoonstelling ‘40-’45 in verband 
met 75 jaar bevrijding.
Dit zal in april groots aangepakt wor-
den, nadere informatie volgt nog. Een 
ieder die aanvullende informatie voor 
ons heeft is van harte welkom op 
Schoolweg 1 op maandag van 10.00-
12.00 en van 19.00-21.00 uur.
Op 15 september is er een eerste 
impressie te zien van een monument 
dat wij willen aanvragen voor het 
neergestorte vliegtuig met vliegers.
Website: www.oudlimmen.nl
Email: oudlimmen@hotmail.com

Onze vereniging beleeft een gewel-
dige zomer! Niet alleen de weersom-
standigheden (zoals in 2018) zorgen 
ervoor dat de liefhebbers zo kunnen 
genieten in onze Limmerpolder; ook 
in alle andere opzichten gaat het 
ons voor de wind. Financieel gezien 
staan we er goed voor, terwijl al onze 
wensen inmiddels in vervulling zijn 
gegaan; deels door eigen werkzaam-
heden, deels door inspanningen van 
gemeente Castricum en Landschap 
Noord Holland.
Het haventje het Stet is eigendom 
van de gemeente Castricum die het 
onderhoud uitvoert en de ligplaat-
sen uitgeeft. De gemeente incasseert 
ook de leges voor een ligplaats, zo’n 
€ 55,= per seizoen. Onze vereniging 
doet de lichte schoonmaak- en onder-
houdswerkzaamheden in en om het 
water, zoals drijvend afval en takken 
opvissen, toezicht op de ligplaatsen 
en “illegale” bootjes, alsmede het 
assisteren van leden en niet-leden die 
problemen hebben met hun bootje en 
het leegpompen van bootjes na zware 
regenval. 
De vijver aan de Koningsdam is inmid-
dels van nieuwe beschoeiing voor-
zien en de volgende actie zal zijn de 
vervanging van de beschoeiing in 
de Dusseldorpervaart. Ook dit werk 

komt voor rekening van de gemeente 
Castricum.
Er zijn voldoende activiteiten in-, aan- 
en om het water: Vaartochtjes met de 
Limmer senioren, waar altijd voldoen-
de enthousiaste belangstelling voor is 
(er is zelfs een wachtlijst!). We varen 
dan met zo’n 5 bootjes eerst naar het 
Kerkemeer in Akersloot, waarna we 
koers zetten naar “ons” Landje. 
Ook organiseren we jaarlijks de mid-
zomerse “Bootjesdag” met onze 
eigen leden. En ook bij het laatste SUP 
(Stand Up Paddling) evenement heeft 
WSV “Limmen” haar medewerking 
verleend door de suppers gastvrij te 
onthalen op het Landje en een bege-
leidende boot het water op te sturen 
voor logistieke ondersteuning.
De vereniging heeft zo’n 75 leden (ja, 
ik was zelf ook verbaasd over het aan-
tal) die slechts € 5,00 contributie per 
jaar betalen. Wil je ook eens met ons 
meevaren op één van onze volgende 
vaartochtjes door de Limmerpolder? 
Meld je dan aan bij Willem Koot, tele-
foon 06-16346801 Er zijn echter een 
paar belangrijke voorwaarden: mooi 
weer (niet te heet of te koud of regen), 
genoeg schippers, genoeg animo en 
gezellige gezichten! 

Co Nanne, 06-17036725
Secretaris/penningmeester

Een bruisende vereniging!
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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

Eind augustus is het weer tijd voor een 
nieuw begin! Ik vind het een heerlijke 
tijd; volledig opgeladen door een heer-
lijke vakantie. Veel inspiratie opgedaan 
in verre oorden. Heb jij dat ook? Ik zeker 
wel! Nieuwe energie opgewekt door 
een andere omgeving met andere kleu-
ren, geuren en gewoonten. Ze openen 
mijn ogen voor nieuwe combinaties van 
kleuren en materialen. Ik kan niet wach-
ten om de nieuwe ideeën te kunnen 
toepassen in de inrichtingen die ik mag 
adviseren en realiseren.

Hoe kun je die inspiratie of vakantie 
beleving vertalen naar bijvoorbeeld een 
slaapkamer met hotel-allure? Op deze 
woonpagina laat ik 4 voorbeelden zien 
na mijn vakantie naar Vietnam. 

Rijst
In de bergen van SaPa kleuren de vro-
lijk geklede vrouwen erg mooi bij de 
helder groene rijstvelden, rode mod-
der, donkergroene bamboe bladeren 
en bananenbomen. Dus een combina-
tie van verschillende groene tinten met 
terra-rood of met felle kleuren zijn goed 
toepasbaar. Groen zorgt voor rust in 
de slaapkamer en is mooi in combina-
tie met een bamboe frame om het bed 
waar een voile overheen kan worden 
gedrapeerd. Op de muren verschillende 
kleuren groen, de wand achter het bed 
wordt bekleed met een behang met 
bamboeprint. Onder het bed een zacht 
wollen kleed in een terracotta kleur en 
bananenplanten in klei-bruine potten in 
een hoek bij elkaar zorgen voor extra 
sfeer. rijstwit beddengoed met een fel-
gekleurde bies en 2 houten stoelen in 
bijvoorbeeld fuchsia-roze maken het af. 

Indigo
We blijven nog even in de omgeving 
van Sapa waar de indigoplant groeit. 
De lokale bevolking kookt de bladeren 
om de kleden die ze maken van hen-
nepvezels te verven. Afhankelijk van de 
kooktijd wordt de blauwe kleur intenser 
van violet, naar paars en donkerblauw. 
Ik houd van deze kleur die het midden 
houdt van blauw en paars! Heel mooi 
met een vleugje oranje en lichte kleuren 
gecombineerd met rosé-goud of kope-
ren accessoires of verlichting is het een 
fantastische combinatie voor een slaap-
kamer met hotel-sfeer. Waar de muren 
een lichtgrijze kleur krijgen, de vloer 
is bekleed met een diepblauwe kleur 
vloerbedekking en de gordijnen een 

blauwpaarse kleur krijgt met een ver-
loop van paars naar blauw. Aan de muur 
is plaats voor wandkleden uit Vietnam, 
gemaakt van hennep, geverfd op de tra-
ditionele wijze. 

Mistig karsgebergte
In Halong Bay en de omgeving rondom 
Ninh Bin zagen we het karsgebergte. 
Een mysterieus gebied met puntige ber-
gen die uit het water rijzen. Het geheel is 
nevelig en groen, met prachtige water-
lelies en kano-achtige boten. Je kunt 
dit vertalen in een dromerige kamer met 
zachte groentinten die vergrijsd zijn. Ik 
zie inbetweens in een zachte witte of 
crème kleur.  Met zwarte kasten die de 
donkere uit het water stekende bergen 
symboliseren. Sluitgordijnen in een flu-
welen groengrijze stof eventueel weer 
met een kleurverloop voor een ‘mistig’ 
effect. 

Lampionnen
In het midden van Vietnam ligt Hoi-An. 
Een levendig stadje met keukens en 
interieurs beïnvloed door de fransen. 
Hier staan de bistrostoeltjes buiten en 
overal, werkelijk overal waar je kunt 
kijken zie je lampionnen. Gemaakt van 
papier of stof met bamboe in aller-
lei kleuren en maten, beschilderd met 
romantische bloesems of gewoon in 1 
kleur. Ik zie een slaapkamer voor me 
met een oud frans spijlen ledikant, een 
behang met Louvre deurtjes (of nog 
beter een kast met van die oude deur-
tjes ervoor) en een hele bundel lampi-
onnen aan het plafond en op de nacht-
kastjes. De gebruikte kleuren zijn pas-
tel, fris witte lakens en een veelkleurig 
vloerkleed.
Heb ik je geïnspireerd om jouw (slaap)
kamer ook in de sfeer van je vakantie 
in te richten? Kom je verhaal vertellen 
in de winkel; ik help je graag met het 
maken van een plan dat daarbij past.

Slaapkamers met een verhaal...

KERMISRUN AKTIE
Heb jij je al ingeschreven voor de 
Kermisrun Limmen volgende week?
Huisvanbinnen geeft een

KORTING VAN € 50,-
op een uur interieuradvies
aan alle deelnemers!
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Begin 2019 opende Movement 
Nomads onder leiding van Arthur 
Wilbie aan de Visweg 35 in Limmen 
haar deuren. Na als fysiotherapeut en 
(personal) trainer te hebben gewerkt, 
heeft hij Movement Nomads opge-
richt om de brug te slaan tussen 
revalidatie en training. Er is gestart 
met het aanbieden van Movement 
Coaching, een nieuwe vorm van per-
sonal training gericht om vooral de 
kwaliteit van bewegen te verbeteren.

Movement Coaching
Beweging (binnen sport of het dage-
lijkse leven) betekent voor iedereen 
weer iets anders. Bewegen gaat niet 
altijd zoals we willen en soms hebben 
we te maken met blessures, beperkin-
gen of (sportieve) doelen en uitdagin-
gen. Movement Coaching biedt hierin 
de uitkomst. Tijdens een intake wordt 
er de tijd genomen om te bekijken 
wie je bent, wat je doel is en wat je 
nodig hebt om dat doel te bereiken. Er 
wordt gekeken naar de verschillende 

Movement Nomads opent zijn deuren...

‘ Een brug slaan tussen
revalidatie en training’

fasen binnen het menselijk bewegen; 
het basale bewegen, motorisch leren, 
variatie en integratie en als laatste 
prestatie. Het is belangrijk om te 
achterhalen in welke fase er dient te 
worden geoefend en welke middelen 
daarbij nodig zijn om iemands doel-
stellingen te behalen. Bij Movement 
Nomads wordt niet één methode 
aangehangen, maar wordt er gekeken 
naar welke methode op het gebied 
van training en oefening voor een 
bepaalde persoon met een bepaald 
doel het meest geschikt is.

Revalidatie en herstel
Soms kan de beperking zijn dat het 
fysiek niet helemaal lekker loopt. 
Blessures en klachten ontstaan of blij-
ven terugkeren waardoor je genood-
zaakt bent te stoppen met hetgeen 
dat je juist zo leuk vindt om te doen. 
Verschillende testen vanuit sport en 
therapie maken het mogelijk te ach-
terhalen waar de beperking vandaan 
komt. Vervolgens wordt er een pro-

Revalideren na een blessure, terugkeren naar sport
of je sportieve prestatie verbeteren? Dan ben je bij 

Movement Nomads aan het juiste adres!

Visweg 35 • 1906 CP Limmen • 06 18 23 04 75
info@movementnomads.com •www.movementnomads.com

M O V E  –  L E A R N  –  P L A Y  –  P E R F O R M

gramma opgesteld dat bij je past om 
weer terug te kunnen keren naar je 
sport of activiteiten.  

Sport en prestatie
Beweging betekent ook dat je alles 
uit je sport wilt halen, ongeacht of 
dit recreatief of professioneel is. De 
uitdaging kan liggen in een stap extra 
maken in datgene, waar je zoveel ple-
zier uit haalt. Je kunt hierbij bijvoor-
beeld denken aan het verbeteren van 
een persoonlijk record, het behalen 
van het eerste elftal of jezelf kwali-
ficeren voor een belangrijk toernooi. 
Movement Coaching kan je helpen 
om je verder te ontwikkelen in de 
sport door eerst te onderzoeken wat 
je voor je sport nodig hebt en waar 

je “zwakke punten” liggen. Van daar-
uit wordt er een plan gemaakt dat in 
dienst staat van je sportieve ambities.  

Gratis intake
Movement Nomads biedt de lezers 
van de LOV-krant een geheel koste-
loze en vrijblijvende intake aan. Ben 
je benieuwd wat Movement Nomads 
voor je kan betekenen op het gebied 
van revalidatie of sport? Meld je dan 
aan via www.movementnomads.com/

LOV-krant. Maar wees er snel bij, want 
deze actie duurt tot en met vrijdag 13 
september.
Naast de eerdergenoemde Movement 
Coaching biedt Movement Nomads 
ook tal van clinics en trajecten aan 
voor bijvoorbeeld sportclubs of bedrij-
ven. Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden en houd website en 
sociale media in de gaten. Voor meer 
info kijk op www.movementnomads.
com of bel 06 18 23 04 75.

In 2010 kreeg Laura (34 jaar) de diag-
nose MS en helaas een erg agressieve 
vorm. De afgelopen 9 jaar heeft zij 
veel moeten inleveren, voorname-
lijk op motorisch gebied. Het begon 
met sporten en later moest ze ook 
haar baan in de evenementenwereld 
opzeggen. Nu is ook het fietsen, lopen 
en zelfs opstaan uit eigen beweging 
praktisch onmogelijk… Ze zou zo 
graag weer de kleine dingen willen 
doen; het openen van een zakje chips 
voor haar 5-jarige zoontje Alain, het 
vlechten van haar haar, het geven van 
een spontane knuffel aan haar man 
Erik of “gewoon” een keer de sterk-
ste zijn thuis. Wat zou ze dit allemaal 
weer graag willen doen en daarmee 
weer een beetje meer Laura worden.

Het goede nieuws: er is hoop!
In Nederland is Laura uitbehandeld, 
maar in bepaalde landen wordt ook 
voor MS stamceltherapie behande-
ling (HSCT) toegepast met een rede-
lijke kans op stilstand, met geluk zelfs 
verbetering. Laura heeft een moedig 
en dapper besluit genomen om het 

Laura Koot-Metselaar gaat voor een stamceltherapie behandeling 
naar Moskou en wij vragen u om hulp!

Helpt u Laura naar Moskou?
gevecht aan te gaan tegen deze rot-
ziekte. Recentelijk heeft ze te horen 
gekregen dat zij voor deze behande-
ling welkom is in Moskou waar zij 
woensdag 25 september zal starten. 

We gaan ervoor! 
Laura vertelt: “Ik zal de dag dat we 
slecht nieuws kregen nooit vergeten. 
Erik en ik hebben de trein gepakt naar 
Amsterdam en terwijl we hand in 
hand over de grachten liepen beslo-
ten we dat we niet bij de pakken neer 
zouden zitten. We gaan geen zorgen 
maken over dingen in de toekomst 
die misschien niet gaan gebeuren. Dit 
hebben we oprecht heel lang volge-
houden, zelfs de laatste paar jaar dat 
het steeds meer ons leven ging beïn-
vloeden. Tot nu. We maken ons zor-
gen. We moeten iets doen, de achter-
uitgang moet stoppen en in Moskou 
heb ik hier kans op. Geen garantie, ik 
weet de risico’s, maar ik moet deze 
kans grijpen. We gaan ervoor!”

Helpt u Lau naar Moskou?
Helaas wordt deze behandeling niet 

Een vereniging kan niet zonder vrijwil-
ligers. Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe 
bestuursleden:

ACTIVITEITEN COÖRDINATOR
en een

GYM COÖRDINATOR:
Wie heeft er belangstelling om ook 
bestuurslid te worden binnen onze 
vereniging? Mocht je belangstelling 
hebben en meer voor de vereniging 
willen doen, mail dan voor meer infor-
matie naar onze voorzitter Franck de 
Winter: voorzittert@tioslimmen.nl.

Nieuw seizoen
Na een lange én warme zomervakan-
tie begint op 26 augustus 2019 bij 
TIOS het nieuwe sportseizoen met 
diverse activiteiten.

Dit jaar heeft TIOS 2 nieuwe docenten 
aangesteld:
•  Kiki de Groot gaat lesgeven in 

Dancehall op de woensdagavond. Zij 
is net afgestudeerd na een 3-jarige 
opleiding PACT en heeft zelf gedanst 
bij Micheline’s Dance Studio’s in 

Egmond-Binnen. Voor de vakantie 
hebben de leerlingen Dancehall al 
een les met haar meegedanst om 
kennis te maken. Op de Dansdemo 
in januari 2020 zullen zij wederom 
laten zien wat zij geleerd hebben.

•  Ansjo Dokter gaat turnles geven op 
de woensdagmiddag aan 2 groepen. 
Zij geeft al les sinds haar 25e o.a. 
bij TOSS Heemskerk en Unitas. Zij 
woont in Uitgeest met haar man en 
kinderen. Ansjo heeft al aangegeven 
dat ze er heel veel zin in heeft en uit-
kijkt naar het nieuwe seizoen om te 
beginnen bij TIOS Limmen.

In de week van vrijdag 20 september 
tot zondag 29 september 2019 gaat de 
Nationale Sportweek weer van start 
ism NOC*NSF om mensen via een 
laagdrempelige manier aan het spor-
ten te krijgen.

Kijk op de TIOS-website welke les-
sen wij aanbieden en meld je aan! 
Plezierig samen sporten voor jong en 
oud in eigen dorp!!!

In  Limmen wordt  weer een Samen 
Eten – maaltijd  georganiseerd  voor 
wie aan wil schuiven voor wat gezel-
ligheid op woensdag  25 september 
in de Protestantse Kerk aan de Zuid-
kerkenlaan 25 in Limmen. De deur 
staat open vanaf  17.00 uur en om 17.30 

Gezocht:  twee nieuwe bestuursleden...

Wil je helpen bij TIOS?

vergoed door de verzekering waar-
door de totale kosten van ongeveer € 
70.000,- voor eigen rekening komen. 
Inmiddels is er een actieteam opge-
staan om dit astronomische bedrag 
bij elkaar te krijgen. Door middel van 
het organiseren van crowdfunding 
op meerdere manieren proberen zij 
zoveel mogelijk geld op te halen om 
deze behandeling mogelijk te maken. 
Op de website vindt u meer informa-
tie over de initiatieven. Ook kunt u 
eenvoudig een bedrag doneren. Kijk 
op www.LaunaarMoskou.nl.

Kom erbij... Samen Eten!
begint de maaltijd. Graag opgave voor 
11 september  i.v.m. de voorbereiding 
en het aantal plaatsen: tel. 5052871 
of per email: margreetdenekamp@
outlook.com Bij de uitgang staat een 
mandje voor een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte welkom!

Op de strandwal aan de rand van 
Limmen in de hoek Kapelweg, 
Dronenlaan en Pagenlaan wordt een 
nieuwe woonomgeving gecreëerd; 
het Amberlint. Een uniek en exclusief 
onderdeel van de Limmer Linten. De 
verkoop van 26 bouwkavels is inmid-
dels opgestart.
Echt een unieke kans als je altijd al 
je eigen woning wilde bouwen. De 
kavels zijn bereikbaar, de nutsvoorzie-
ningen -zoals water en elektra- zijn al 
aangelegd en de grond is schoon. Het 
groene en natuurlijke karakter is een 
belangrijk onderdeel van dit plan; zo 
wordt de voortuin voorzien van een 

Verkoop kavels ‘Amberlin’
in volle gang

groene haag en wordt elke kavel voor-
zien van een Amberboom.
Interesse ? Kijk voor meer informatie 
op www.limmerlinten.nl of informeer 
bij Rietveld Makelaars, dé makelaar 
van Limmen. Rietveld Makelaars, sterk 
in huiswerk. 

The Think BIG-band! uit Castricum is 
een voltallige big band met een rijk 
verleden. De oorsprong van de big 
band dateert al van de vorige eeuw, 
maar dan onder de naam ‘Triple E’. 
Met o.a. twee tournees door Engeland 
en vele optredens door heel Nederland 
werd al snel een reputatie gevestigd.
De 20 muzikanten van The Think BIG-
band! vormen samen een dynamisch 

Zondag 22 september 2019, aanvang 15.00 uur

Think Big Band bij de
jazz session club ‘Vredeburg’

koppel wat menig feest of festival in 
de overdrive zet. De mix van getalen-
teerde, bevlogen amateurs met (semi) 
professionals zorgt voor een band 
die staat als een huis met een aan-
tal goede solisten in elke sectie. De 
muzikanten van de band verdienen 
ook hun sporen in diverse soul, blues 
en funkbands. Naast ervaren muzi-
kanten vindt ook de jonge, nieuwe 

generatie aansluiting in de band. Met 
een breed, aanspreekbaar repertoire 
wordt niet alleen de hardcore jazz fan 
bediend. Iedereen die van muziek en 
dance houdt zal door The Think BIG-
band! geïnspireerd raken. The Think 
BIG-band! staat onder leiding van 
muzikale duizendpoot René Breetveld.

De toegang is vrij, maar U kunt ons 
steunen door lid te worden voor € 7.= 
per persoon voor het gehele jaar.  NB: 
De aanvangstijd is 15.00 uur. De sessie 
duurt tot 18.00 uur. Inlichtingen:   Fred 
Timmer    tel:  072-5053414, e-mail: 
timmerlimmen@kpnmail.nl

De redactie is een aantal malen 
‘incognito’ op bezoek geweest gedu-
rende de week van het Timmerdorp 
(19/23 augustus) en heeft met grote 
verwondering en diep respect gezien 
wat het Jongerencentrum Conquista 
in die week, met hulp van talloze vrij-
willigers voor elkaar krijgt! En dat met 
de financiële hulp van een flink aantal 
sponsoren! Hulde! Wat een perfecte 
organisatie, wat een schat aan erva-

ring en wat een enthousiasme bij al 
die mensen die zich BELANGELOOS in 
zetten voor onze jeugd!! Hier kun je 
geen namen noemen, IEDEREEN is een 
belangrijke schakel in een gestroom-
lijnd proces. Er is hout, er zijn spijkers 
en gereedschap, er is jeugd, heel veel 
kinderen en allemaal gemotiveerd, 
hulp van ouderen om ze te helpen bij 
het timmeren en construeren van de 
bouwsels. Kortom één groot feest. Op 

de slotavond komen familie, ouders, 
grootouders alles bewonderen. De 
volgende dag worden de bouwsels 
vakkundig afgebroken en is het feest 
voorbij. Conquista en allen die er bij 
betrokken waren hebben de jeugd en 
de ouders een onvergetelijke week 
bezorgd. Daarom wil onze redactie 
van hier zeggen aan iedereen: heel 
hartelijk dank voor jullie inzet. Jullie 
zijn van onschatbare waarde.

Timmerdorp Limmen opnieuw een groot succes
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06-49704045
muziekwerkplaatslimmen.nl, info@muziekwerkplaatslimmen.nl

M a LLp
mek miStaz I ekw ru e n

klassieke, jazz-en popmuziek
beginners, gevorderden,

mmi

klassieke, jazz-en popmuziekklassieke, jazz-en popmuziek

De muziekschool voor alle leeftijden,  

■  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

■  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

■ Datanetwerken

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

Om uw huis voor de beste prijs te kunnen verkopen, willen we er alles van  
weten. Hoe zijn de omgevingsgeluiden, zowel overdag als ‘s nachts. Hoe is 
de sfeer in huis? Wat zijn de unieke aspecten ervan? Is er groen in de buurt? 
Openbaar vervoer? Scholen? Om al deze aspecten zelf te ervaren, komen 
we eventueel een nachtje slapen. Wilt ook u de beste prijs voor uw huis, bel 
dan met Erik Nieman 072  505 14 64.

Om de beste prijs voor uw huis 
te krijgen, gaan we nogal ver

Sterk in huiswerk

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

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

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

6 dagen per week geopend

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

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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 

model Ivy € 47,99  nu € 39,50
model Hanna € 39,99  nu € 32,50

OPRUIMING RUBBEREN LAARZEN
NU HALVE PRIJS!  op=op

BIOCAT’S CLASSIC 20 KILO
per stuk € 9,95  3 stuks € 28,50  10 stuks € 89,50

KRABPALEN
     ADORI 

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

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


