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Wie-o-wie
is baby

van de maand?

Programma
Kermis

Limmen

Jubileum
Scouting
Limmen

KERMIS-EDITIE

“Het zijn de tranen
der aarde, 

die haar bloesem 
in bloei houden”
Max Havelaar, Eduard Douwes Dekker

OPROEP
De redactie krijgt leuke reacties op onze nieuwe rubriek. Welke 
spreuk of wijze woorden hebben indruk gemaakt? Blijf ze mailen 
naar redactie@lovkrant.nl en wellicht kiezen wij jouw spreuk voor 
de volgende LOVkrant!

Wim Anker komt 
naar Limmen!
Wim Anker is geboren op 27 febru-
ari 1953 en na de lagere school volg-
den hij en zijn tweelingbroer Hans de 
plaatselijke MULO te Akkrum en ver-
volgens drie jaren HBS-A te Leeuwar-
den. Hierna werd de rechtenstudie 
aangevangen in Groningen. 

Het toekomstbeeld was al snel hel-
der: graag in de advocatuur en het 
liefst alleen maar strafzaken. Aange-
zien er geen vacatures waren binnen 
de advocatuur in Friesland heeft 
Wim eerst vier jaren gewerkt als be-
leidsmedewerker van de directie TBR 
en Reclassering van het Ministerie 
van Justitie te Den Haag. Hans was 
twee jaar leraar aan een MEAO (recht 
en maatschappijleer). Vanaf 1979 was 
Hans advocaat in Leeuwarden. Wim 
volgde in 1981. Vanaf 1999 hebben zij 
een eigen kantoor onder de naam 
'Anker & Anker Strafrechtadvocaten'.

Wim geeft nu lezingen door het hele 
land en Ondernemend Limmen is bij-
zonder trots dat hij bij ons zijn ver-

haal gaat doen! Eén van de beroemd-
ste zaken die de gebroeders Anker 
hebben behandeld is natuurlijk de 
zaak van Ferdi E. (de ontvoerder en 
moordenaar van Gerrit-Jan Heijn) en 
meer recent de zaak rond Robert M. 
(de Amsterdamse zedenzaak).

Zijn boeiende presentatie vol met 
anekdotes zal worden afgesloten met 
vragen vanuit het publiek. Een van de 
eerste vragen is vaak: "Hoe kan je een 
misdadiger verdedigen" of "Hoe denk 
je over de doodstraf of levenslange 
gevangenisstraf". Kortom het beloofd 
een bijzonder interessante avond te 
worden!

De avond wordt gehouden op 13 ok-
tober a.s. en is alleen voor leden van 
Ondernemend Limmen.

Ben jij ondernemer en nog geen lid? 
Misschien een mooi moment om in 
te stappen en mee te doen!
Kijk voor meer informatie en opgave 
op www.ondernemendlimmen.nl

13 oktober in Heeren van Limmen

krantkrant

Zondagochtend 11 september tijdens 
de kermis is het weer tijd voor de KA-
TERLOOP! Een jaarlijks terugkerende 
hardloopwedstrijd door de straten 
van Limmen. Deze loop wordt traditie 
getrouw georganiseerd door de Lim-
mer IJsclub. Start is om 10 uur vanaf 
het plein bij Heeren van Limmen.
Er wordt gestart met een loop voor 

Limmer IJsclub organiseert de Katerloop
de jeugd van de basisscholen. Zij ren-
nen 1 of 2 kleine ronden via de tuin 
van de kerk naar de Meidoornlaan en 
langs de lage weide weer terug. Voor 
deze lopers is deelname gratis en ligt 
er een leuke prijs klaar.

Vanaf 10.30 start de loop van 5 of 
10 km, respectievelijk 1 of 2 rondes, 

door de oostkant van Limmen. Win-
naars verdienen uiteraard een plekje 
op het ere podium. Deelname aan 
deze loop kost 5 euro, te voldoen bij 
inschrijving, op het plein van Heeren 
van Limmen. Pak je loopschoenen uit 
de kast en wees doe mee met de tra-
ditionele Katerloop op zondag van de 
kermis!

Zondag 11 september de eerste ker-
miswedstrijd sinds enkele coronaja-
ren zonder belemmeringen of hoe-
pels maken vanwege de 1,5 meter. 
Dit betekent dat alle supporters en 
feestvierders zonder corona app en 
legitimatie ons prachtige sportpark 
Dampegheest kunnen betreden. Hoe 
mooi als dan ook het weer mee doet 
en we allemaal lekker buiten kunnen 
genieten van hoe Limmen de punten 
gaat pakken en van de versnaperin-
gen langs het veld. 

De aftrap zal verricht worden door onze nieuwe pastor Mike:

Kermisbekerwedstrijd Limmen - VVS’46
Limmer kermis, de Corneliuskerk en 
VV Limmen horen bij elkaar en gaaf 
dat wij pastor Mike gestrikt hebben 
om de aftrap te verrichten. Zonder 
ook maar na te denken zei hij ja en 
zal hij dus de wedstrijd in gang gaan 
zetten. Mike zal natuurlijk, net als de 
pupil van de week, gaan proberen te 
scoren in het vijandelijke doel en we 
zullen zien of hij wat voetbaltalent 
heeft. 
De wedstrijdbal wordt zoals vele ja-
ren geschonken door dhr. Braak die 

de kermis organiseert. Deze geste 
kunnen wij zeer waarderen en bedan-
ken hem hiervoor.
De wedstrijd begint om 14.00 en wil 
men zien hoe pastor Mike de aftrap 
verricht kom dan op tijd naar sport-
park Dampegheest waar onze top-
pers van barmedewerkers klaar staan 
om een ieder te voorzien van een 
drankje! Kom zoveel mogelijk lopend 
want de fietsrekken zullen overvol 
zijn.
Tot zondag 11 september!

KermisKermis
LimmenLimmen

Openingstijden Kermis Limmen - terrein Dampegheest
VRIJDAG 9 SEPTEMBER VAN 14.30 TOT 00.00 UUR

ZATERDAG 10 SEPTEMBER VAN 14.00 TOT 00.00 UUR
ZONDAG 11 SEPTEMBER VAN 14.00 TOT 22.00 UUR
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Rijksweg 49C
1906 BD Limmen

 072 505 3300
 www.zonneveld-autoschade.nl

UW AUTO, ONZE SCHADE!

24/7 bereikbaar via: 06 1473 12 93
contact@esteraluitvaartzorg.nl • www.esteraluitvaartzorg.nl

Door goed te luisteren naar wat écht 
belangrijk is, ontstaat een passend afscheid.

Bouwbedrijf C. Bos bv  
www.bouwbedrijfcbos.nl 

Al meer dan              uw betrouwbare partner in de bouw  
100 
Jaar 

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

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

tel. 06 106 145 89
info@schildersbedrijfpeterdekker.nl

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Tel 072 505 7555
info@valgra.nl
www.valgra.nl

draait u beter!

Met een
accountant...
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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 wij eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij alle ouders met de geboor-
te van deze prachtige baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Riva Brasser ‘Baby van de maand’ geworden! De baby van de maand krijgt (naast eeuwige roem 
in de krant): een waardebon van 50 euro beschikbaar gesteld door Studio Welgraven en een waardebon van 
Kits Oonlie Kinderopvang en een heerlijk ijsje voor het hele gezin beschikbaar gesteld door IJssalon Onder Nul.
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 een mail naar redactie@lovkrant.nl voor een 
afspraak).

‘BABY VAN DE 
MAAND’

‘BABY VAN DE 
MAAND’

D e  r u b r i e k 
L i m m e r K ro o s t
i s  p o w e re d  by:

studio
welgraven.nl

Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

Daley Joan Druijff
–  Geboren op 17 augustus 2022 –

Zoon van Jordy Druijff en Sharon Groot

Vive Anna Kaandorp
–  Geboren op 2 augustus 2022 –

Dochter van Rick en Annet Kaandorp,
zusje van Luc

Mees Noé Mooij
–  Geboren op 12 augustus 2022 –

Dochter van Bart Mooij en Nadia de Wit

Riva Brasser
–  Geboren op 21 augustus 2022 –

Dochter van Jack en Esther Brasser,
zusje van Morris

Sietse Castelein
–  Geboren op 16 juli 2022 –

Zoon van Tim Castelein en Iris van Diepen, 
broertje van Mees

Bruno Molenaar
–  Geboren op 20 juli 2022 –

Zoon van Donna Molenaar

Dion Meijne
–  Geboren op 6 juli 2022 –

Zoon van Ron Meijne en Elise Veldt,
broertje van Meks en Sep

Finn Kaminski
–  Geboren op 20 augustus 2022 –

Zoon van Stefan Kaminski en Pascalle Konijn, 
broertje van Lars

Mees Arie Stoop Dirkson
–  Geboren op 20 juli 2022 –

Zoon van Janine en Martijn Stoop Dirkson

Kits Oonlie biedt, naast dagopvang, 
ook opvang aan gedurende school-
tijden (peuterspeelzaaltijden). In Lim-
men biedt Kits Oonlie peuterspeel-
zaalwerk op het kinderdagverblijf aan 
Middenweg 26a van 8.30 tot 12.30 
uur. 
De vestiging in Limmen bestaat 
uit twee groepen, namelijk een ba-
bygroep en een peutergroep. Zowel 
bij de babygroep als bij de peuter-
groep is een aparte slaapkamer zo-
dat de kinderen op de groep de rust 
geboden wordt die zij nodig hebben. 
Kinderopvang Kits Oonlie werkt met 
het open deuren beleid. Dit is een be-
leid waarbij zowel de peuters als de 
baby’s bij elkaar kunnen komen spe-
len op de groep. Op deze manier le-
ren de peuters met de baby’s omgaan 
en de baby’s wennen aan de peuters. 
Dit stimuleert onder andere de socia-
le ontwikkeling van de kinderen. 

Op de peutergroep wordt gewerkt 
met het VVE-programma Uk & Puk. 

Het programma Uk & Puk stimuleert 
de brede ontwikkeling van de peu-
ters. Uk & Puk is opgebouwd uit ver-
schillende thema’s. Als extra steuntje 
in de rug is er voor bijna 4-jarigen 
het activiteitenthema: “Ik ga naar de 
basisschool”. Met het totaalprogram-
ma Uk & Puk krijgen de kinderen een 
goede start in het basisonderwijs. 
Aan de hand van de thema’s worden 
verschillende activiteiten aangebo-
den. De activiteiten sluiten aan bij het 
normale dagritme van Kits Oonlie. 
Het programma gebruikt dagelijkse 
routines, zoals samen eten of buiten-
spelen, als vertrekpunt voor speelse 
activiteiten. Hierdoor worden da-
gelijkse bezigheden omgebogen tot 
leersituaties. De activiteiten worden 
uitgevoerd in grote en kleine groepen 
en bestaan uit luister-, ontdek,  kring- 
en Puk-hoekactiviteiten. Wanneer 
een kind geen interesse heeft of niet 
mee wil doen wordt hem/haar een 
andere activiteit aangeboden.
Naast dagopvang wordt er ook op-
vang aangeboden gedurende school-
tijden (peuterspeelzaaltijden). Doel 
hierbij is dat ouders een keuze heb-
ben in de vorm van opvang en bij een 
wijziging in de thuissituatie en/of be-
hoefte, er geen wijziging in opvanglo-
catie hoeft plaats te vinden. Hier-
naast kunnen ouders, net als bij de 
dagopvang, ook voor deze vorm van 
opvang gewoon kinderopvangtoeslag 
aanvragen bij de belastingdienst.
Heeft u vragen over de peuterop-
vang of wilt u een keer komen kijken? 
Neem gerust contact op met de Cen-
trale administratie van Kits Oonlie 
door te bellen naar 072-5323576 of 
door het sturen van een e-mail naar 
info@kits-oonlie.nl.

Peuteropvang Kinder-
opvang Kits OonlieNederlands eigen Elvis dominee Fred 

Omvlee, die onlangs in Monnicken-
dam nog voorging in een viering ter 
gelegenheid van de 45e sterfdag van 

Elvis in Limmen
the King, strijkt zaterdag 3 september 
neer in Limmen voor een van zijn in-
middels landelijk bekende Elvis-dien-
sten.

Die laatste verzorgt hij nu al zo’n twin-
tig jaar door het hele land. Zo slaat hij 
een brug tussen het geloof en pop-
muziek. Ook is hij de ’bedenker’ van 
de nu al enkele jaren populaire Top 
2000 diensten. Je kunt wel zeggen 
dat het verweven van popmuziek en 
geloof niet alleen een passie, maar 
ondertussen een specialiteit van hem 
is.
Dat Omvlee nu in Limmen een dienst 
komt houden is geen toeval. Hij is een 
oud Marine collega van de nieuwe 
pastor Mike Nagtegaal, die speciaal 
voor deze gelegenheid een band met 
verschillende muzikanten uit Limmen 
heeft samengesteld om de viering te 
begeleiden.

De dienst vindt plaats in de Corne-
liuskerk van Limmen, op zaterdag 3 
september om 19:00 uur. De entree 
is gratis.

Het Gemengd Koor De Vredeburgers 
is op zoek naar nieuwe leden, vooral 

Inloopavond Gemengd 
Koor De Vredeburgers

bassen en tenoren, maar ook sop-
ranen en alten zijn welkom. Daarom 

organiseert het koor op donderdag 
29 september van 20:00 tot 22:00 
uur een inloopavond voor geïnteres-
seerden. De inloopavond vindt plaats 
tijdens de repetitie in het PKN-kerkje 
aan de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen. 
De kerk is vanaf 19:30 uur open. Het 

koor De Vredebur-
gers zingt klassieke 
muziek en dan vooral 
lichte operamuziek. 
Wilt u ons horen of 
mee zingen, dan bent 
u van harte welkom. 

Meer informatie vindt 
u op www.devrede-
burgers.nl of neem 
bij vragen contact op 
met Marianne Rijser, 
telefoon 072 – 533 
7158 of info@devre-
deburgers.nl 
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Onzekere tijden...
Wilt u weten wat 
dat (kan) doen met 
uw hypotheek?
Kom gerust bij ons langs.
Wij vertellen u er graag 
meer over! 

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies & Verzekeringen

De Drie Linden 2, 
1906 EM Limmen
072 743 3743
info@gtmbfa.nl

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Autorijles
Motorrijles

Theoriecursussen
Voor auto en motor

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering

Brugstraat 35, 1906 WT Limmen - Tel.  (072) 5055540 - Mobiel: 0653285293

HH
Kijk voor meer informatie op heerenvanlimmen.nl

Wilt u een leuk feest of evenement
organiseren neem dan contact op!Heeren

vanLimmen  
✆ 072 505 5220
contact@heerenvanlimmen.nl

Vergadering | Verjaardag | Toneel | Uitvaart | Feesten | Optredens | Bu�etten | Bruiloften

Kermis Limmen vrij entree!
Zaterdag 10 september:  KERMISRUN met DJ LUCK
ca. 18.00 uur Bratwurst mit pommes frites und salat zum abendessen...
 mitmachen ist möglich!
‘s-avonds live muziek: BAYERISCH BIERFEST EN DE REST
Zondag 11 september:
10.00 uur KATERLOOP 5 en 10 km, start met kinderloop
vanaf 17.00 uur swingen op 60, 70 en hedendaagse muziek met
 FEESTBAND DE GOLDIES en DJ LION
 bekend van TV, radio, Zwarte Cross, Lowlands

Maandag 12 september:
 LIVE MUZIEK met SANDRA EN FRIENDS

ELKE 3E ZONDAG
VAN DE MAAND

PROEF-
LOKAAL

15.00 tot
20.00 uur

IN DE
MUSEALE

HOEK VAN
LIMMEN

DAMPEGHEEST.NL

Ga
dv
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..!

HERFSTBOCK

ZON 18 SEPTZON 18 SEPT
PRESENTATIEPRESENTATIE
ZON 18 SEPT
PRESENTATIE

Openingstijden Kermis Limmen - terrein Dampegheest
VRIJDAG 9 SEPTEMBER VAN 14.30 TOT 00.00 UUR

ZATERDAG 10 SEPTEMBER VAN 14.00 TOT 00.00 UUR
ZONDAG 11 SEPTEMBER VAN 14.00 TOT 22.00 UUR
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Wij kunnen terugkijken op vier ge-
slaagde donateursavonden over de 
Onthulling van het monument van de 
omgekomen vliegeniers en de brand 
en de opbouw van de Corneliuskerk 
met muzikale ondersteuning van Ton 
Valkering en met mooie teksten van 
Henk Brandsma.

Onze tentoonstelling over 70 jaar 
mozaïeken dagen in Limmen gehou-
den in de Oude School is heel goed 
bezocht en op het jaarboekje 2022, 
wat alle donateurs hebben ontvan-
gen, zijn leuke reacties gekomen.

De prijsvraag op de jaarmarkt is door 
veel mensen ingevuld en daar zijn de 
volgende winnaars
uitgekomen: Piet Koot, Nadine Konijn 
en Karina Briefjes. Zij hebben inmid-
dels hun prijs ontvangen. De foto’s 
die zijn gemaakt kunt u vinden op 
onze website
www.historischlimmen.nl.

We zitten niet stil, want er komt een 
open avond die wordt gehouden op 
21 oktober 2022 in de Oude School. 
Dit is voor de donateurs maar ook 
voor de mensen die nog geen dona-
teur zijn. Het onderwerp die avond is 
“de Juliaantjes”.
De donateursavond in 2023 zal gaan 
over het ontstaan van de Visweg. 
Maar natuurlijk ook over de veran-
deringen die de Visweg de afgelopen 
100 jaar heeft ondergaan. Het be-
loofd een informatieve en afwisselen-
de avond te worden.
Voor meer informatie over diverse 
data en kaartverkoop verwijzen wij u 
naar de website www.historischlim-
men.nl of u kunt langskomen bij ons 
op de maandagochtend of maandag-
avond.

Wij hopen weer op uw belangstelling!

Bestuur Historisch Limmen.
Schoolweg 1, Limmen

Kermis in
eetBarLekker

Kermis in
Heeren van Limmen

Yes we mogen eindelijk weer!!!!

Vrijdag 9 sept. vanaf 21.00 uur in 
de tent de PARTY CRMINALS
Deze vijf muzikale criminelen zorgen 
voor hilariteit, muzikale hoogstandjes 
en gezelligheid. De ene hit na de ande-
re hit komt voorbij en u zal omverge-
blazen worden door de powershow 
van de heren. De PARTY CRIMINALS 
zorgen voor een muzikale achtbaan 
die met allerlei mash-ups door alle 
jaren en genres heen vliegen. Het 
knalfeest wordt helemaal compleet 
met de te gekke ingrediënten voor 
de show zoals vuurwerk, confetti- en 
Co2 kanonnen. Mee springen en mee 
zingen met de band is toegestaan!

Eromheen en in de pauze hebben 
we DJ STAYFAN.

In het voorcafé hebben we het hele 
weekend verschillende DJ’s met op 
vrijdagavond onze bekende DJ,s 
JEFF (VELDT) & MITCH (PEEKEL)

Zaterdag 10 sept. vanaf 21.00 uur 
in de tent FANTIX
Met een flinke dosis energie, brengt 
de band FANTIX een repertoire aan 
zelfgemaakte medleys waar je u te-
gen zegt en is het onmogelijk stil te 
staan. Van gevoelige meezingers tot 
swingende dansmuziek, In topvorm 
en vol enthousiasme zorgt FANTIX 
voor een fantastische avond!
Eromheen en in de pauze draaien 
lokale DJ’s JEFF & MITCH

Zaterdagavond in het café onze 
lokale topper DJ GIO (Guido Boll-
weg) wie wil dit nou missen!!!

Zondag de top DJ’s Johnny Black 
& Hugo Joss in het café
Zondag vanaf 18.00 uur in de tent 
JACKFIRE met een gastoptredens 
van niemand minder dan MATS VAN 
DER ZON!!!
JACKFIRE zijn vier talentvolle muzi-
kanten die een unieke live show creë-
ren dankzij jarenlange ervaring. 
Met devotie werkt het team van 
JACKFIRE met elkaar samen en zijn 
ze klaar voor ieder feest!
In een rap tempo volgen de grootste 
hits elkaar op, verpakt in verrassende 
medleys. Zowel Golden Oldies als de 
beste dance hits van nu komen aan 
bod met de energieke en verplette-
rende eigen stijl van JACKFIRE. Ver-
wacht een spectaculaire show met 
duivels stevige rocktracks, afgewis-
seld met engelachtige ballads. Het 
publiek zal een “moment of fame” 
ervaren met de meezing knallers en 
guilty pleasures. 

Maandagochtend vanaf 10.00 uur 
traditiegetrouw DJ MAARTEN
Na 16 jaar heeft hij geen verdere uit-
leg nodig!!
En dan om 14.00 uur het VREUG-
DEUUR Limmen met DJ's TRICO, 
FATAL & FRIENDS. Dit wil je niet mis-
sen!!!
Maandagmiddag vanaf 15.00 uur 
niemand minder dan DJ MICHAEL

Het Eerste deuntje beginnen we om 
10.00 in de tent met Plan B(ierfeest)
Met een lekkere top-zangeres, stu-
wende bas, gierende gitaar, strakke 
drums en vol met vocalen staat deze 
band als een huis. Het repertoire 
is fris, actueel en vol verrassingen! 
Nummers die je lang niet gehoord 
hebt, komen ook langs. Maar ook hui-
dige top-40 nummers worden niet 
geschuwd!

Tussendoor hebben we een gastop-
treden van de winnaar van het tv pro-
gramma Hollandse Nieuwe: ROBERT 
VAN HEMERT

Na deze geweldige optredens staat 
BERNARD KARSTEN op de buhne 
om 4 uur lang de boel op zijn kop te 
zetten.
En als afsluiter, s ‘avonds het laatste 
kreuntje met DJ SYLVIE THIJS in de 
tent.
Al voordat hij kon lopen en hele zin-
nen kon uitkramen bleek al dat mu-
ziek iets losmaakte in hem. 30 jaar 
later is de hall of fame bijna toe aan 
logistieke uitbreiding. Zo draaide 
hij o.a. op festivals als Lakedance en 
Winterpark festival, heeft hij ruim 10 
jaar ervaring in feestcafe’s in Spanje, 
Portugal en Frankrijk en is hij de laat-
ste jaren vooral bekend als resident 
in de topzaken van Nederland zoals 
Café Costa en Jantjes Verjaardag. Van 
house tot strauss, feest in de aller 
breedste zin, niets is hem te gek!!!!

Wij wensen iedereen een gezellige kermis toe!! Let op! Onder de 18 geen toegang en id verplicht
18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18

De kermis staat weer voor de deur, 
natuurlijk is er dan volop activiteit bij 
Heeren van Limmen.

Op zaterdag barst het SEPTEM-
BERFEST los, met de start van de 
Kermisrun. 
Vanaf 15 uur is er volop gezelligheid 
op ons plein met medewerking van 
DJ Luck. Iedereen zal de deelnemers 
aan de Kermisrun kunnen aanmoedi-
gen en is na dit evenement welkom 
bij ons.
Voor de deelnemers wordt er rond 18 
uur Bradwurst mit pommes frites 
und Salat gebakken op de barbe-
cue. Natuurlijk is iedereen welkom 
om mee te eten, kaarten hiervoor 
zijn te verkrijgen bij de bar van Hee-
ren van Limmen.

’s Avonds zal het Septemberfest 
binnen door gaan met een Baye-
risch Bierfest en de rest!

Zondagochtend 11 september or-
ganiseert de Limmer IJsclub weer de 
traditionele Katerloop. Vanaf 10 uur 
gaan de lopers van start op het plein 
van Heeren van Limmen.

GOLDEN OLDIES BIJ HEEREN 
VAN LIMMEN
Liefhebber van de Golden Oldies? 
Kom dan langs bij Heeren van Lim-
men op zondag 11 september van-
af 17.00 uur.

Speciaal voor de kermiszondagavond 
hebben wij gezocht naar gezellige, 
iets wat eigenwijze muziek. 
‘Gouwe Ouwe’ muziek staat centraal 
bij het optreden van de Goldies; rock 
en roll, jaren 60, country, Nederlands-
talig en noem maar op. Deze band is 
bekend van radio, arbeidsvitamine, 
televisie, staan in vele theaters in het 
land, samen met Tim Knol, zijn te zien 
op de zwarte cross, Low Lands en ga 

Het team van Heeren van Limmen wenst iedereen een heel gezellig kermisweekend toe!

zo maar door. Maar nu ook op het po-
dium in Heeren van Limmen. Klanken 
uit de contra bas, mandolines, gitaar, 
banjo en mond harmonica zullen in 
combinatie met zang een eigentijds 
effect geven. Gegarandeerd kunnen 
de voetjes van de vloer! Samen met 
onze DJ Lion, die staat voor de mu-
ziek uit jaren 60 – 70, rock en roll 
maar ook de Nederlandstalige num-
mer kent zal deze avond een unieke 
belevenis worden waar nog lang over 
gesproken gaat worden. Jong en oud 
zijn van harte welkom vanaf 17 uur 
zijn wij geopend en natuurlijk is de 
toegang gratis.

Maandag hebben wij de gehele 
dag live muziek op ons podium 
van SANDRA EN FRIENDS!!

Alvast voor in de agenda: 16 oktober 
korenfestival en 8 januari hebben wij 
The Cats in the House

Nieuwsbericht van 
Historisch Limmen

Het Julianaklooster 

Bewust bewegen voor 55 Plussers  
vindt plaats op woensdagmiddag 
in sporthal Enterij in de periode 
van september tot eind april van 
14.00-15.30 uur, muv. van vakan-
ties.

We hebben een actieve en gezellige 
groep. Helaas is dit jaar door ziekte 
en Corona de groep kleiner gewor-
den en  hopen we op nieuwe leden!
Wekelijks 1,5 uur bewegen, we starten 
eerst met een uur oefeningen voor 
het hele lichaam, ontspanning door 
inspanning , het laatste half uur  kunt 
u ervoor kiezen mee te  doen met 
aangepast volleybal of tennis. Aan-
sluitend even bijkletsen onder het 
genot van een  kopje koffie of thee.
Aanvang: 7 september. 
Bent u nieuwsgierig? De contribu-
tie word in twee delen betaald, in 
september en januari. Per periode 
€ 71,50. Info bij Simone Schneider, 
0655774248.

Naar aanleiding van het bovenstaan-
de stukje van Simone Schneider, wil-

len een paar sporters zelf nog reage-
ren:
-  Het voelt goed om tenminste 1x 

per week les te krijgen van een 
leidster die ervaring heeft met be-
wegen voor ouderen.

-  Niet alleen fysiek bewust bewegen 
ook in je hoofd bewust bezig zijn.

-  Hoe belangrijk is het om als je ou-
der wordt te blijven bewegen/spor-
ten

-  Ook de sociale betekenis van deze 
middag is belangrijk. Grappig is te 
ervaren hoe we elkaar in het laat-
ste half uur, stimuleren in bal/ten-
nisspel.

-  Nooit gedacht met hoeveel kracht 
er nog een bal geslagen of gewor-
pen zou worden!

Sommige leden zijn al jaren lid, som-
mige zijn net begonnen. We hopen 
dat er weer meer mensen mee gaan 
sporten, zodat onze groep nog lang 
door kan gaan.

Met een sportieve groet 
Piet, Gerrit, Tineke en Ria 

Bewust bewegen 

Kom erbij...    
Samen Eten!
In Limmen wordt weer een Samen Eten - maaltijd georganiseerd 
voor wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid op woensdag 28 
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 vanaf 14 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!                                           
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Uw Hypotheekspecialist 
in  Limmen / Heiloo / Castricum!

(072) 202 9368

www.bloedjes-eriks.nl

G&W Drogisterij AKER
Kerkweg 16  • 1906 AW Limmen
Tel. 072-505 3138  •  drogist@drogisterijaker.nl

 

 

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE

REFORMARTIKELEN
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE

STOMERIJDEPOT
KIALA SERVICE

PASFOTO’S

Volg ons op
Facebook!

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

ze eigenlijk
niet...?!

Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van
08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag koopavond van 19.00 tot 21.00 uur.

1+1GRATIS
op het hele assortiment!

(Aanbieding geldig tot zaterdag 17 september)

Rijksweg 31A - 1906 BC  Limmen
Tel. 072 222 3173

 www.ijssalonondernul.nl

7 dagen geopend
van 12 tot 21 uur 

KADOTIP:  Leuk om te geven 
en lekker om te ontvangen:

ONZE KADOBON

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

M a LLp
mek miStaz I ekw ru e n

klassieke, jazz-en popmuziek
beginners, gevorderden,

De muziekschool voor alle leeftijden,  

Middenweg 65, 1906 BN Limmen

Tel. 06 505 45 901
www.kapsalon-pedicure-marjon.nl

kapsalon - pedicure

GEDIPLOMEERD
MEDISCH PEDICURE

Zere voeten
na de kermis?

Boek een ontspannende
voetmassage!

Bel of app voor een afspraak!

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

Start nu met Bedrijfsfruit!

anita@froods.nl
Bel / App Anita: 
06 - 23 12 63 09

Wekelijks op maandag voor 
12.00 uur bezorgd bij u op 
kantoor in Limmen, Uitgeest,
Castricum, Alkmaar 

Vraag naar de 
mogelijkheden!

Een gezonde start na de vakantie
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Zaterdag was een deel van de lei-
ding al naar de kamplocatie in Om-
men vertrokken om alle bagage uit 
te laden en de tenten op te zetten. 
In Ommen ligt een enorm scouting 
labelterrein van Scouting Nederland, 
waar wij een blokhut en grasveld had-
den geboekt. Zondagmiddag was de 
club compleet en nadat we het kamp 
officieel geopend hadden kon het 
feest beginnen! Er werden groepen 
gemaakt die gedurende de week met 
elkaar de strijd aangingen, welk team 
zou het feestbeest van de week wor-
den?? 
Het feest begon gelijk met 2 paasha-
zen die langskwamen! Er waren alle-
maal eieren verstopt rond ons ter-
rein. Het team dat als 1e 10 dezelfde 
eieren had gevonden had gewonnen. 
Daarna hebben we geknutseld voor 
Sint-Maartenen Halloween, want ’s 
avonds was het opeens 11 november 
en zijn we zingend langs de “snoep-
posten” gegaan!  
Maandag was het kookteam al vroeg 
de boterhammen aan het smeren. 
Nadat we onszelf weer goed hadden 
ingesmeerd was het de beurt aan 
“Dierendag”! We zijn naar Wildlands 
geweest in Emmen. Gespeeld, ge-

grote sprong in de tijd en werd het 
Kerstmis! De teams hadden voor 
elkaar gekookt. We hadden een uit-
gebreid buffet met soep, stokbrood 
met kruidenboter, fruitspies, groen-
tespies, rijst met kerrie, broodje ham-
burger en als toetje een pannenkoek 
met een ijsje van de ijssalon uit het 
dorp. Smullen! En tijdens kerst kan 
het kerst-smokkel-spel uiteraard niet 
ontbreken! Er was een groep die 
moest de kerstboom optuigen en dus 
kerstspullen smokkelen… Het andere 
team, de kerstboomhaters, moesten 
dat proberen tegen te houden door 
iemand te tikken en te raden wat er 
gesmokkeld wordt. Hoe groot zou 
de boom worden en hoeveel versie-
ring komt er naar de overkant? Aan 
de energie van de kinderen lag het in 
ieder geval niet!  
De volgende dag stond de Kermis op 
het programma en moest er gelopen 
worden. We hebben tijdens het lopen 
door het grote bos 4 kermisattrac-
ties gedaan: touwtje trekken, blikken 
gooien, eendjes vangen en naar de 
schiettent. Maar dan de 2.0 versie. 
Zo werden de eendjes gevangen in 
een vijver vanuit de opblaasboot, en 
zo waren de blikken grote tonnen en 

Scouting Limmen op gezamenlijk 
kamp: Alle dagen Feest! 

Ben je alleen en hou je van uit eten gaan, maar houdt 
het alleen gaan je tegen? 
In samenwerking met Welzijn Castricum en Stichting 
Trefpunt Heiloo houden verschillende restaurants een 
tafel vrij voor alleenstaanden om aan te schuiven.
Dus heb je zin in een gezellige avond uit, maar houdt 
het alleen gaan je tegen? Iedere woensdag houden 
Balu, Eetbarlekker en Herberg Jan een tafel vrij. Onder 
leiding van een gastvrouw/-man schuif je gezellig aan. 
De nadruk ligt op ontmoeting in combinatie met ge-
zellig en lekker eten. Een leuk avondje uit dus. Aanvang 
is om 18.00 uur. Tegen een betaling , met natuurlijk de 
keuze tussen vlees, vis of vegetarisch. Kosten diner € 
15,-- (excl. Drankjes)

Ga je liever niet meer in de avond op pad, dan is er ook 
een mogelijkheid om te lunchen. Het concept is het-
zelfde, de bijdrage is dan € 7,50 (excl. drankjes), dit is 
mogelijk bij het Hof van Kijk Uit en d’ Oude Keuken. 

Meld je aan de dinsdag ervoor bij het restaurant naar 
keuze. Onder vermelding van de Tafel van Veel: 
• Balu in Castricum, tel. 06 11166278
• Eetbarlekker in Limmen, tel. 072 505 1313
• Herberg Jan in Heiloo, tel. 072 210 0181
• Hof van Kijkuit, tel. 0251 673 657
• D’Oude Keuken, tel. 0251 651 949
Voor meer info mail naar info@welzijncastricum.nl of 
bel 0251 - 65 65 62.

Tafel van Veel

De eerste week van de zomervakantie was het dan zo ver! Met alle leden en leiding op gezamenlijk 
kamp. Inmiddels behoort het op gezamenlijk kamp gaan wel in het rijtje van de tradities met het 50, 
60, 65 en 70-jarige kamp achter ons.  
Met 80 mensen van 5 tot 75 jaar op kamp gaan, dat kan niet anders dan een feest worden en dat werd 
het! Dubbel feest, want het thema van dit kamp was ook nog eens “alle dagen feest!”. Een perfect 
thema als je 75 jaar bestaat! 

rend, geduikeld, gekeken en gesmuld 
van een ijsje. Wat een topdag! Moe 
maar voldaan kwamen we aan het 
eind van de dag weer op de blokhut, 
waar het kookteam een lekkere maal-
tijd voor ons had klaargemaakt. En 
daar trof ons alweer de volgende ver-
rassing! We hadden vandaag bezoek 
gehad van Piet, maar die had nie-
mand gezien en dus mochten we die 
avond onze schoen zetten! Maar niet 
voordat we Bevrijdingsdag hadden 
gevierd; zingen onder begeleiding 
van gitaar rond de kampvuurkuil! 
Vanwege het droge weer geen echt 
vuur, maar popcorn in een mega-pan 
bakken lukt ook op een gastoestel. 
Dinsdag kon de oranje outfit uit de 
tas gehaald worden. We vierden deze 
dag Koningsdag! Daar horen uiter-
aard allemaal spelletjes bij en omdat 
het die week erg warm weer was, na-
tuurlijk met water! Gelukkig kregen 
de groepjes vanaf deze dag verster-
king van 9 Bevers (de kinderen van 
5-7 jaar). Geweldig om te zien hoe zij, 
nadat ze hun bedden hadden opge-
maakt, zich mengden met de groep-
jes en hartstikke fanatiek meededen. 
Ze hoorden er gelijk bij!  
Na Koningsdag maakten we een 

Denk je nu: dit klinkt wel erg leuk en misschien is Scouting Limmen 
ook wel wat voor mij!? Het nieuwe seizoen gaat weer starten en je 
mag altijd komen kijken! 

Bevers: Jongens en meiden uit groep 2 en 3 (5-7 jaar)
 Zaterdag 9.30-11.00 uur 
Kleine welpen: Jongens uit groep 4 en 5 (7-9 jaar)
 Dinsdag 18.45-20.15 uur 
Meisjeswelpen: Meiden uit groep 4 t/m 7 (7-11 jaar)
 Dinsdag 18.45-20.15 uur 
Grote welpen: Jongens uit groep 6 t/m 8 (9-12 jaar)
 Woensdag 19.00-20.30 uur 
Scoutsmeiden: Meiden uit groep 8 t/m 2e klas (11 t/m 14)
 Woensdag 19.00.20.30 uur 
Scoutsjongens: Jongens 1 t/m 2e klas (12 t/m 14 jaar)
 Donderdag 19.00-20.30 uur 
Explorers:              Jongens en meiden (14-18 jaar)
 Vrijdag 20.00-21.30 uur 
Stam:                      18+
 Op vrijdag- en woensdagavond.

de bal…..daar zat je zelf in! Terug van 
de hike hebben ze zelf poffertjes ge-
maakt en daarna op de groepsfoto, 
want aan het eind van de dag gingen 
de bevers weer huiswaarts… Zij had-
den wel een puntje van aandacht en 
dat was dat 1 nacht toch echt te kort 
was en ze de volgende keer langer 
willen! 
Na het avondeten werden de car-
navalskleren uit de tas gehaald. Tijd 
voor het volgende feest! Elke groep 
ging optreden, maar niet zomaar….
het optreden moest voldoen aan een 
aantal voorwaardes die zij al eerder 
te horen hadden gekregen. Na de 
playbackshow in het voorjaar van dit 
jaar in de Heeren van Limmen wisten 
we al dat deze scouts wel wat kun-
nen, dat was te zien! Super leuk! Na 
de optredens was het wel echt avond 
geworden. Er werd opeens een oud-
en nieuw kraker gespeeld, wij draai-
den ons om en…het “vuurwerk” ging 
aan: het was Nieuwjaar! En bij dit 
nieuwe jaar hoorden deze keer geen 
oliebollen maar zelf marshmallows 
roosteren! 
Donderdag was het dan al weer tijd 
voor het laatste feest… Elke ochtend 
was er al een groepje jarig geweest, 
zij kregen dan een lekker uitgebreid 
ontbijt. Maar deze dag was het de 
verjaardag van Scouting Limmen! Na 
het inpakken en inladen vierden we 
de verjaardag in een speeltuin (zo 
kon ondertussen de blokhut schoon-
gemaakt worden!). Na een patatje en 
ijsje werd iedereen eind van de dag 
weer netjes “thuis gebracht” aan de 
Kapelweg 72 in Limmen, waar de fa-
milie ons luid klappend verwelkom-
den! Daar werden de laatste punten 
op het scorebord geschreven en toen 
werd echt duidelijk dat Team Oranje 
‘Feestbeest 2022’ was geworden!  

Het was een top kamp, wat alleen 
mogelijk was door de inzet van onze 
vele vrijwilligers. Door alle onzekere 
periodes door corona en het steeds 
weer uitstellen van alle activiteiten 
van ons feestjaar, hebben zij nu in een 
hele korte tijd dit scoutingkamp in el-
kaar weten te zetten! En dat verdient 
alleen maar een hele diepe buiging en 
diep respect!
Bedankt allemaal! 
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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 

NIEUW! VITALBIX PSYLIUMSLOBBER
6 kilo € 38,95

HAVENS LEGMEEL / KORREL GEM. GRAAN
25 kilo vanaf  € 19,50

VLIEGEN/WESPEN VANGZAK
met lokstof € 13,50

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

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

      

 

 

 

 

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen 

072-5053009 
info@uitvaartverzorging-groot.nl 
www.uitvaartverzorging-groot.nl 

www.uitvaartverzorging-groot.nl 

 

 

Volop 
 in 
beweging

T E G E L W E R K E N

LD
Wat
een
machtig
mooi
vak!

 

Limmer IJsclub organiseert 

Katerloop 
                 Zondag 11 september 

        
  Start op het plein bij 
 HHeeeerreenn  vvaann  LLiimmmmeenn  

 

 
10.00 uur  

Jeugdloop 
1 of 2 kleine rondes  

gratis deelname 

10.30 uur  
5 of 10 km 

 
Inschrijving vanaf 10 uur  

Deelname € 5,- 
 
 
 
 
 

 

heerenvanlimmen.nl 
staan de andere activiteiten van het kermisweekend 

De Hortus Bulborum is sedert 1928 een begrip in bin-
nen- en buitenland.
Jaarlijks komen rond de 6.000 mensen deze histori-
sche bloembollen “museum” tuin bezoeken. Wat ooit 
begon als het op kleine schaal verzamelen van bloem-
bollensoorten die dreigden te verdwijnen uit het han-
delssortiment, is uitgegroeid tot een bloembollentuin 
waar de historie met beide handen wordt gekoesterd 
en bewaard voor zowel het bloembollen vak als ieder-
een die geniet van kleur en schoonheid van bloemen.

Ondernemend Limmen op bezoek 
bij de Hortus.

Na twee jaar gesloten te zijn geweest ging de Hortus 
in het voorjaar van 2022 weer open en kwamen bijna 
alle Limmer Ondernemers op visite. Ook bezochten 
zij Mooij Tulips waar speciaal behandelde bloembollen 
worden opgekweekt tot snijbloemen. Iedereen was 
enthousiast over wat zij horen en zagen. In groepen 
werden zij door de deskundigen van de Hortus rond-
geleid en hoorden zij dingen waarvan men het bestaan 
niet wist. Ook werd toen gevraagd: waar kunnen wij 
deze bloembollen kopen om b.v. cadeau te doen aan 
onze relaties? Daar hebben de specialisten van de Hor-
tus uiteraard een oplossing voor!

Speciaal voor de ondernemers kunnen pakketten wor-
den samengesteld die uw bedrijf aan de relaties/cliën-
ten kan weggeven.

Neem contact op met:
Anton Nijssen, telefoon 06 12 32 19 21
Max Nuijens, telefoon 06 53 40 02 65

Met plezier geven zij alle informatie en kunt u in geza-
menlijk overleg uw pakketten  samenstellen. En u heeft 
eindelijk eens echt iets unieks om weg te geven!
Wacht niet te lang, de planttijden liggen vanaf medio 
oktober dit jaar.

Bloembollen: daar wordt iedereen blij 
van in het voorjaar...

Conquista gaat weer van start!
Nu de zomervakantie voorbij is zal Conquista haar deuren weer open op woensdag 14 september voor kinderen 
vanaf 10 jaar en ouder. We hebben weer een leuk programma voor jullie bedacht. Zet ook het eerste bovenbouw-
feest weer in je agenda! Deze is vrijdag 23 september van 19.30-21.30 met het thema NEON. Zaterdag 17 septem-
ber start onze kinderochtend voor alle kinderen van 4 tot en met 9 jaar. Tot snel!

Na twee jaren Covid-19 Corona perikelen, staat er weer 
een echte fysieke veiling gepland op vrijdag 4 novem-
ber a.s. in “Heeren van Limmen”. De aanvang zal zijn 
als altijd vanaf 19.30 uur. Op dit moment is de organi-
satie al druk bezig met de nodige voorbereidingen en 
het verzamelen van mooie kavels voor een gevarieerd 
aanbod, met voor elk wat wils. Alle kavels van de veilin-
gen 2019-2020 en 2021 zijn inmiddels “verzilverd”, met 
heel veel plezier en gezelligheid en waar gegeten en 
gedronken  werd, vol lof voor de gastheren/gastvrou-
wen. Ook alle voetbal- en golfevenementen zijn achter 

de rug. Op termijn komt er uiteraard huis-aan-huis 
een mooie catalogus met alle kavels en informatie. 
Zodra er meer bekend is dan zal de organisatie hier-
van melding doen in de regionale pers en de bekende 
weekbladen, en vanzelfsprekend ook in het eigen lijf-
blad van de parochie: Rond De Limmer Toren. Heeft u 
iets bijzonders in de aanbieding voor de veiling, neem 
contact op met de organisatie via de pastorie.

Zet alvast in uw agenda: vrijdag 4 november: 
VEILING t.b.v. Jeugd en Kerk.

Kerkeveiling 2022 staat in de planning!

Maak uw relaties blij met een 
geschenkpakket bloembollen!
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Nieuw in Limmen: 
kapsalon ‘Ven van Haar’
Limmen - Aan Het Palet 1 is sinds 1 juli een nieuwe kapsalon geopend: Ven 
van Haar. Die naam is niet zomaar gekozen, het refereert zowel aan het 
woord ‘fan’ als aan de naam van de eigenaresse: Loraine van de Ven.

Loraine van de Ven in haar gloednieuwe kapsalon.

Loraine woont al haar hele leven in 
Castricum. Het is altijd haar droom 
geweest om een eigen kapsalon te 
openen en die droom is nu uitgeko-
men. 

Ze vertelt: ,,Ik wil mijn klanten graag 
het woonkamergevoel geven, zodat 
zij zich bij mij thuis en op hun gemak 
voelen. Vervolgens gaan ze weer de 
deur uit met een kapsel waarvan ze 
zelfvertrouwen krijgen.’’

Nederland – Waterland….?
De rivieren zijn extreem laag, scheep-
vaart is hier en daar onmogelijk of 
met veel minder belading. Komt onze 
drinkwatervoorziening in gevaar…? 
Niemand die het weet of kan voor-
spellen, we zijn volkomen afhankelijk 
van de ontwikkelingen van hoge- en 
lage drukgebieden. Een ding is zeker, 
de grondwaterstanden dalen dras-
tisch en dat heeft effecten op alle 
gewassen, inclusief de bomenstand. 
Heel veel bomen zijn uit eigen voor-
zorg al in de “herfstmodus” gescha-
keld, veel bladverlies, om minder 
verdamping te hebben. De bomen 
overleven het, sommige struiken zul-
len het lootje leggen. Nederland zal 
zich beter moeten voorbereiden op 
extreem droog weer en water voor-
raden moeten aanleggen. We zijn 
tenslotte afhankelijk van Rijn en Maas, 
dus ook uiterst kwetsbaar.

Droogte en effect op dieren en 
planten
Wormen en ander bodemleven dat 
gedijt in vochtige grond zal zich ver-
plaatsen naar diepere grondlagen 
waar nog wel voldoende vocht is om 
te overleven. De planten zullen lan-
gere wortels naar de diepte sturen 
om vocht omhoog te halen. Op de 
groentetuin  hebben wij onlangs 300 
nieuwe aardbeistekken geplant (ras-

sen Korona en Polka).Na het planten 
in pas gespitte losse grond, goed 
aanaarden en ruimschoots water blij-
ven geven tot de bovenlaag contact 
maakt met de vochtige ondergrond. 
Voordeel is dat bij deze relatief hoge 
bodemtemperaturen het doorwor-
telen snel en goed op gang komt. Dit 
nieuwe raszuivere en gezonde uit-
gangsmateriaal staat weer borg weer 
mooie vruchtvorming in het voorjaar 
van 2023. De weidevogels hebben  
het moeilijker, immers wormen en 
insecten zijn  moeilijk te vinden in de 
keiharde droge bovenlaag. Zij zullen 
uitwijken naar lager gelegen veen-
gronden. Het waterpeil in de Groot 
Limmerpolder is redelijk op hoogte. 
Er is voldoende aanvoer vanuit het 
Noord-Hollands Kanaal en Uitgees-
termeer.

Kolibrievlinder
Wij hadden in de bloementuin rond-
om het huis enkele dagen een heuse 
Kolibrievlinder op bezoek, die zich 
tegoed deed aan de nectar in de pe-
tunia’s en Sundavilles. Een prachtig 
schouwspel. Hoewel veel mensen 
de kolibrievlinder nog nooit eerder 
zagen, is het geen zeldzaamheid in 
Nederland. Het is een vlinder die in 
wisselende aantallen in het hele land 
kan worden waargenomen; 100 tot 
200 waarnemingen per jaar is nor-

maal, maar in warme zomers zijn het 
er soms vele duizenden. De meeste 
waarnemingen worden gedaan in au-
gustus en september, maar vanaf het 
voorjaar zijn ze te zien.

De groente- en bloementuin
Wij kenden grote oogsten van aard-
appelen, uien en sjalotten. Alles 
gezond en mooi van vorm. Voor 
mijn zus 3 kg. Frieslander aardap-
pelen geplant, ruim 110 kg. terug uit 
de grond….De pompoenen zetten 
vrucht, er zijn al veel exemplaren van 
meer dan 25/30 kg. van het ras Gelbe 
Zentner. Deze kunnen gemakkelijk de 
50 kg. halen, en 100% geschikt voor 
consumptie. Ook alle overige eetbare 
pompoenen en sierkalebassen groei-
en perfect dankzij de warmte. Nog 
steeds oogsten wij prachtige groene 
en rode sla soorten en rucola. Wel 
veel water geven. De sperziebonen 
waren en zijn nog steeds perfect, 
hoge opbrengsten en op diverse tijd-
stippen geplant, dus je blijft “in de bo-
nen”. Aan de rekken hangen de witte 
krombekken (witte bonen) te dro-
gen. De kapucijners zijn een maand 
geleden al gedorst en liggen schoon 
en droog te wachten tot de winter. 
De boerenkool (verplant ong. medio 
juli) staat perfect en groet als “kool”. 
Dit jaar om eens palmkool geplant, 
een Italiaanse specialiteit. Kortom de 

tuin gaat perfect ondanks de droog-
te, maar er mislukt ook wel eens iets, 
zo eerlijk zijn we ook!

Dahlia’s
Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel 
bloemen een dahliaknol kan produ-
ceren., Hoe meer je knipt/snijdt, hoe 
meer nieuwe bloemen er komen. 
Onze dahlia’s zijn medio april geplant, 
een onooglijk droge knol, je kunt niet 
begrijpen dat daaruit zoveel kracht 
komt om een nieuwe plant te vor-
men met honderden bloemen. Heel 
veel knollen hebben wij in drie/vier 
gesplitst en met het overschot weer 
veel mensen blij gemaakt. Medio ok-
tober rooien wij de knollen en die 
gaan in de winteropslag, vorstvrij en 
redelijk luchtig bewaren!

Zonnebloemen voor de vogels.
We hebben veel zonnebloemen ge-
zaaid voor de vogels, de bedoeling 
is dat straks de doortrekkende put-
ters zich tegoed kunnen doen aan 

Twaalf jaar lang werkte Loraine bij 
de grootste kappersketen van Ne-
derland. Ze verzorgde in opdracht 
van die keten ook trainingen op 
verschillende locaties door het hele 
land. Daarnaast is Loraine ambassa-
deur voor Kérastase en starcolorist 
van L’Oréal, hetgeen inhoudt dat ze 
gespecialiseerd is in deze merken 
en altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen van de producten en 
kleurtechnieken. Komend najaar start 

ze met het verzorgen van trainingen 
voor deze twee topmerken in andere 
kapsalons.
In haar eigen salon werkt Loraine 
met de verzorgingsproducten van 
Kerástase, kleuringen van L’Oréal en 
de styling van Redken. Dames, he-
ren en kinderen zijn welkom voor 
een knipbeurt, een quick fix (in vijf-
tien minuten gestyled haar voor alle 
gelegenheden) en kleurbehandelin-
gen. Loraine werkt uitsluitend op af-
spraak. Je kunt via www.venvanhaar.
nl zelf je afspraak inplannen.

Heb je vragen? Stuur dan een 
Whatsappbericht via 06 21230871. 
Telefonisch is Loraine minder gemak-
kelijk te bereiken, omdat ze haar klan-
ten in de stoel altijd de volle aandacht 
wil geven.

De natuur om ons heen...
Zomer, zomer en nog eens zomer... Droogte, droogte en nog eens droogte... De zomer van 2022 is nog niet ten 
einde. Weerman Jan Visser (RTV NH) kondigde vanmorgen (dat is dinsdag 30 augustus) aan dat er nog geen 
regen van betekenis in  zicht is. Dat kan desastreus zijn voor land- en tuinbouw. Er staan heel veel gewassen op 
het land die nog lang niet volgroeid zijn. Het gras blijft te kort, de maïs komt niet tot volle wasdom in sommige 
delen van ons land. Hebben onze boeren straks wel voldoende hooi voor de winter als het vee op stal staat?

de zaden, maar inmiddels hebben de 
halsbandparkieten de zaden ook ont-
dekt…, ontzettend veel geschreeuw 
en veel zaden wegroven. Wat op de 
grond valt komt weer tegoed aan de 
veldmuizen, die op hun  beurt weer 
een prooi zijn voor de uilen, buizerds 
en de torenvalkjes, zo zorgen wij voor 
de kringloop.

Herfst…?
Die zal onvermijdelijk komen, met 
veel regen? Geen idee.
Vooralsnog water geven op de tuin 
waar nodig en niet te vergeten de 
plantenbakken en hangmanden bij 
het huis. Ok regelmatig iets bijmes-
ten. Dan heb je er plezier van tot de 
eerste nachtvorsten, ook die gaan ze-
ker komen.

Geniet van de zomer. Van de zon, van  
het buitenleven, gezonder kan je het 
bijna niet hebben.

Kees G. Kroone

Prachtige dahlia's.

De natuur snakt naar regen...
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Schipperslaan 4k, 1906 BG Limmen
www.afscheidshuisvenire.nl

E-mail: afscheidshuis@venire.nl

- 3 afscheidskamers
- condoleance

- afscheidsceremonie
Afscheidshuis Venire is voor elke uitvaartonderneming beschikbaar.

Indien gewenst kunnen wij voor u ook de gehele uitvaart regelen.
Reserveringen of een melding van overlijden kunnen 
24/7 telefonisch gemaakt worden op: 072 - 2029064.

Jack Formanoij
06-11536587

Erika Meeboer
06-39507245

We zijn met het team van Afscheidshuis Venire nu 8 maanden op weg 
en zijn blij dat we kunnen zeggen dat er de afgelopen periode vele 
positieve ontwikkelingen zijn geweest. De open dagen waren een 
succes en op de Jaarmarkt in Limmen hebben we al veel mensen uit 
de omgeving persoonlijk mogen ontmoeten, met leuke persoonlijke 
gesprekken tot gevolg. Het was fijn om te merken dat veel mensen al 
wisten wie wij zijn en ook al bij ons zijn geweest. Daarnaast is er veel  
gebruik gemaakt van Venire. Onder meer voor diverse uitvaarten, 
condoleances en het gebruik van de afscheidskamer in persoonlijke 
kring. Wat wij o.a. terugkregen was dat de warme huiselijke sfeer 
bijzonder door de mensen wordt gewaardeerd, net als de vrijheid 
en ruimte om het afscheid op een persoonlijke manier te kunnen 
vormgeven.
Wij vinden het fijn om dit allemaal te kunnen faciliteren.
Wij zien uit naar nog meer mooie ontmoetingen: iedereen is welkom 
en indien gewenst kunnen wij ook de uitvaart voor u verzorgen. 

Bij vragen: neem gerust contact op of kom persoonlijk langs 
(op afspraak). Het team van Afscheidshuis Venire staat voor u klaar!

Wij zijn 24/7 telefonisch bereikbaar op 072-202 90 64. Voor meer info:
www.afscheidshuisvenire.nl of e-mail: afscheidshuis@venire.nl

Steeds bekender in de regio:

Afscheidshuis Venire in Limmen
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Het zal je maar gebeuren. Je partner zegt 
dat de liefde voorbij is. Of je bent zelf tot 
de conclusie gekomen dat de liefde over is. 
Wat moet je dan? Het zijn van die momen-
ten waarop de veranderingen in mensen 
boven tafel komen. Als je ineens veel en 
intensief met elkaar optrekt, zoals op va-
kantie, dan is dat vaak het moment van de 
waarheid. Veel mensen gaan na de vakantie 
uit elkaar. Maar, wat komt er naast de grote 
emotionele impact dan allemaal financieel 
op je af?

Om de gevolgen van het uit elkaar gaan te kun-
nen overzien, moet je eerst een paar dingen 
bij je zelf nagaan. Allereerst: wat voor relatie 
hebben jullie?
 
• Zijn jullie getrouwd?
• Hebben jullie dan huwelijksvoorwaarden?
•  Of, hebben jullie een geregistreerd partner-

schap?
• Of, wonen jullie samen?
•  En hebben jullie dan misschien ook een sa-

menlevingscontract?

Juridische vorm
Het is dus heel belangrijk te weten hoe jullie 

je relatie ‘juridisch’ hebben vormgegeven.  
Waarom is dat belangrijk? Om bijvoorbeeld te 
bepalen of je recht hebt op een deel van je ei-
gen huis bijvoorbeeld of bepaalde spullen. Zijn 
die van jullie samen? Of heeft je partner veel 
spullen die hij of zij mee wilt nemen. Hoe je je 
bezittingen en schulden verdeelt (waarschijn-
lijk is je eigen huis je grootste bezit, maar er 
kan natuurlijk veel meer zijn), is afhankelijk van 
hoe je het hebt geregeld. Ben je in gemeen-
schap van goederen getrouwd, dan is in princi-

pe alles van jullie samen. Tenzij…. één van jullie 
nog geld heeft gekregen van zijn ouders, dat 
bijvoorbeeld onder een ‘uitsluitingsclausule’ 
valt. En als dat geld ook nog eens gebruikt is 
om bijvoorbeeld een ander huis te kopen of 
te verbouwen, dan wordt dat nog even wat 
rekenwerk om alles goed te verdelen. Het is 
dus belangrijk te weten hoe jullie dit juridisch 
hebben geregeld.

Kinderen – Alimentatie
Daarnaast: zijn er kinderen? En hoe oud zijn ze? 
Wie gaat ze verzorgen? Wordt het co-ouder-
schap? En hoever gaan jullie straks uit elkaar 
wonen? Hoe regelen jullie dan bijvoorbeeld 
het wonen en het naar school gaan van de 
kinderen? Hele praktische zaken die van groot 
belang zijn. Want als ouder wil je het voor je 
kinderen zo goed mogelijk regelen.

Maar misschien speelt er meer; is één van jul-
lie beiden financieel afhankelijk van de ander? 
Of hebben jullie allebei een inkomen en kun je 
daar zelf prima van leven? Als dit laatste niet 
zo is, komt alimentatie in beeld. Vroeger gol-
den lange termijnen voor alimentatie, tegen-
woordig is dat allemaal veel korter. Laat je daar 
ook goed in adviseren en begeleiden. En ja, er 

is ook nog zoiets als kinderalimentatie. Want 
ook kinderen  hebben geld nodig en dit moet 
goed geregeld worden.

Wat is nu wijsheid?
Er komt niet alleen emotioneel veel op je af als 
je uit elkaar gaat, maar je moet ook heel veel 
praktisch regelen. Het is heel verstandig om 
dan een gecertificeerd financieel planner in de 
arm te nemen. Die kan samen met jullie kijken 
naar jullie situatie, vaststellen hoe jullie het ge-
regeld hebben, rekensommetjes maken voor 
de verdeling van jullie bezittingen en schulden, 
voor je uitrekenen hoe het zit met alimentatie 
en kinderalimentatie en voor jullie een gids zijn 
in deze moeilijke periode. Een luisterend oor 
en deskundige begeleiding zijn goud waard. 
Wil je informatie? Het eerste gesprek is kos-
teloos.
www.bloedjes-eriks.nl

De vakantie voorbij en uit elkaar, wat nu?

LIMMEN- Natuurlijk kun je elke 
maandag en donderdag naar de 
Vuurbaak in Limmen komen om 
bij de groente- en fruitkraam van 
Froods gezonde en vooral super 
verse producten te kopen. Dat is 
echter als bedrijf lastig, want over-
dag moet er gewerkt worden. Toch 
kunnen ondernemingen hun me-
dewerkers verwennen met lekker, 
gezond en vers fruit: Froods komt 
namelijk naar jou toe! 

Elke maandagmorgen maken Melinda 
en Rutger, het gezicht van de kraam in 
Limmen, een gang langs bedrijven in 
Limmen en omgeving om ze te voor-
zien van vers fruit op de werkvloer. 
,,Vooral na de zomervakantie willen 

mensen graag weer gezonder leven: 
we krijgen steeds meer aanvragen 
van bedrijven die willen investeren 
in de gezondheid van hun medewer-
kers”, vertelt Rutger. ,,Die service bie-
den we met een ander voordeel voor 
de bedrijven, want het bezorgen van 
fruit op kantoren is zonder de ver-
plichting van langdurige afname. Per 
week kan de samenwerking opgezegd 
worden of de bestelling aangepast.”
Ook anderszins staat Froods by 
Rutger voor flexibiliteit en kwaliteit. 
,,Wij passen het assortiment aan de 
seizoenen aan”, aldus Rutger. ,,De 
kersentijd is net voorbij, nu staat de 
appel- en perenoogst voor de deur. 
Dat fruit neemt logischerwijs de ko-
mende tijd een prominentere plek in, 

Elke week vers fruit voor de medewerkers

Froods komt 
naar jouw bedrijf toe

Beste Dames,
 
Wij gaan weer starten en wel op 
maandagochtend de 5e september 
om half 10. Bent u ceatief, houdt u 
van gezelligheid en vindt u het leuk 
om in groepsverband te handwerken, 
dan bent u hartelijk welkom bij onze 
handwerkclub.
Iedere even week op de maandag-
ochtend van half 10 tot half 12 bij het 
restaurant van zorgcentrum de Ca-
meren. Koffie en thee voor eigen re-
kening, materiaal zelf mee te nemen.
Wij hebben er weer zin in, U ook?
 
Trudy Bos en Ellie van Westerop
(namens de SWOL).

Bridgeclub Limmen en Bridgeclub 
Sans Atout Heiloo bieden dit najaar 
bridgecursussen aan voor beginners 
én voor gevorderden onder leiding 
van een bevoegd bridgedocent.

Voor beginners:
De cursus bestaat uit 12 lessen waar-
in de beginselen van het bridgespel 
worden uitgelegd en geoefend, zodat 
u daarna in staat bent zowel thuis als 
in clubverband te kunnen bridgen.
De cursus wordt gegeven op woens-
dagmiddag vanaf 14 september 2022. 

Op vrijdag 26 augustus jl., was het 
SWOL Open Huis – Zomerfeest in 
en rondom “Vredeburg”. Er was 
veel belangstelling voor de activi-
teiten dier georganiseerd worden. 
Na het Open Huis had Horeca  Vre-
deburg een voortreffelijk buffet 
in de bovenzaal waaraan bijna 50 
mensen hebben deelgenomen.

Het project Samen Eten…..Gezellig 
mag zich verheugen in een o gekend 
succes en zeer grote belangstelling. 
Per keer zijn er ruim 60 deelnemers, 
die met elkaar genieten van de kook-
kunsten van een groep vrijwilligers.

zowel in de bezorging naar bedrijven 
toe als in onze kraam.” 
De klant heeft echter uiteraard het 
laatste woord. ,,Als die bijvoorbeeld 
graag juist wat zachtfruit erbij wenst, 
zoals Hollandse aardbeien, of een 
stuk gember voor de thee, dan re-
gelen we dat”, maakt de fruit- en 
groentespecialist duidelijk. Hij be-
nadrukt zijn adviserende rol. ,,De in-
houd wordt bepaald in samenspraak 
met de onderneming, maar uiteraard 
geef ik daarbij wel aan welke produc-
ten ik zou kiezen. Een voorbeeld zijn 
de snackgroentes die momenteel po-
pulair zijn. Zo hebben we ook (snack)
komkommers, -paprika’s , snoepto-
maatjes en vers geschilde worteltjes 
in ons assortiment. De wens van de 
klant en kwaliteit staan altijd centraal, 
want ik wil alleen maar tevreden klan-
ten.”

Bij dit alles geeft ‘Froods’ de garantie 
dat het fruit vers en van topkwaliteit 
is. Het fruit wordt tevens bezorgd in 
mooie, persoonlijke houten fruitkis-
ten die als fruitmand kunnen dienen. 
Ook handig om te weten vult Anita 
nog aan: ,,Alle betalingen gaan via fac-
turatie, hetgeen voor bedrijven een 
pré is.” 
,,Ik ben ervan overtuigd dat iedereen 
graag ons fruit eet op zijn/haar werk”, 
benadrukt de enthousiaste onder-
nemer nog maar eens. ,,Om kennis 
te maken heb ik een fruitige actie: in 
augustus en september kunnen be-
drijven een gratis (en dus ook vrijblij-
vend) proefpakket aanvragen.”

Voor meer info: www.froods.nl of 
mail direct naar anita@froods.nl

Bridgecursussen in Vredeburg
Aanvangstijd is 13.30 uur en de les-
duur is 2 en een half uur.

Voor gevorderden:
Ook deze cursus bestaat uit 12 lessen 
van 2 en een half uur. Aan de orde ko-
men onderwerpen als 5-kaart hoog, 
negatief doublet, verdieping en uit-
breiding van biedtechniek, afspeel-
techniek, tegenspel enz.
In overleg met de docent kunnen ook 
door cursisten aangedragen onder-
werpen worden behandeld.
De cursus wordt gegeven op don-

derdagmiddag vanaf 15 september 
2022, aanvangstijd 13.30 uur. Locatie 
van beide cursussen is de Vredeburg, 
Dusseldorperweg 64, Limmen.

Meer informatie vindt u op de web-
sites van BC Limmen (4030.bridge.nl) 
en BC Sans Atout Heiloo (4011.bridge.
nl)

U kunt zich opgeven op e-mailadres 
bridgecursusheiloo.limmen@gmail.
com.
Wij houden u verder persoonlijk op 
de hoogte van de details.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Gerrit v.d. Klis, tel. 072-5111525.I  L O V E  B R I D G E

Handwerkclub 
gaat weer van start!

We moeten met zijn allen…: 
Meer breien en haken, dan zou 
er heel wat minder stress zijn, 
zo werd ontdekt tijdens een 
Amerikaans onderzoek.
Haken en breien heeft dezelfde 
werking als Yoga en mediteren.
Stress wordt afgebouwd, de 
bloeddruk zakt. De naaldkunst 
maakt gelukkiger, verdrijft ang-
sten en verkleint het risico op 
dementie.
In groepen breien en haken is 
ook nog goed voor de sociale 
contacten en heeft daardoor 
dubbel effect.

Nieuws vanuit de SWOL
Binnenkort gaat ook CineVredeburg 
weer van start met een aantal mooie 
films.
Op vrijdag7 oktober is de Nationa-
le Ouderendag. In de bovenzaal van 
Vredeburg wordt een mooie film 
vertoond en na afloop een heerlijke 
snertmaaltijd.

Bij alle gebruikersgroepen is plaats 
voor nieuwe leden: iedereen is van 
harte welkom!

Voor alle informatie omtrent de 
SWOL en de activiteiten: kijk op de 
website www.vredeburgswol.nl
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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 barbecuen. Wilt ook u de beste prijs voor uw huis, bel 
dan met Mark Admiraal 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 . N I E L S S T U C W E R K E N . N L
I N F O @ N I E L S S T U C W E R K E N . N L
0 6 4 6 0 0 4 9 3 3

W W W . N I E L S S T U C W E R K E N . N L

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

 Datanetwerken

Zijakkertje 4, 1906 BE Limmen
Telefoon 072 - 505 16 57
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

LATEN WE ER  
IETS MOOIS 
VAN MAKEN  
GP Groot werkt in vier marktsegmenten:  brandstoffen 
en energie, advies en infrarealisatie, inzameling 
en recycling. Op het eerste gezicht lijken deze 
activiteiten weinig met elkaar te maken te hebben, 
maar niets is minder waar. De circulaire economie en 
de energietransitie zijn de belangrijkste pijlers onder 
de dienstverlening van ál onze bedrijven. We werken 
samen aan hetzelfde doel: een circulaire, energie 
neutrale en klimaatbestendige toekomst.

•  Limmen, Castricum e.o.

•  24 uur per dag bereikbaar

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

Uitvaartverzorging 
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk · Respectvol · Betaalbaar

10 
JAAR

Bezoek uitvaartverzorgingyvonne.nl 

voor al uw vragen.

Samen met m� n team sta ik klaar 
om u persoonl� k te begeleiden
 na het overl� den van uw dierbare.
Een waardevol afscheid 
ontstaat door t� d en aandacht.


