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Ondernemersverenigingen uit de regio organiseerden webinar...

Veerkracht, samen doorpakken
in tijden van corona
In tijden van corona kunnen kan de
Limmer Ondernemers Vereniging
geen fysieke bijeenkomsten organiseren, helaas. We blijven natuurlijk
graag in contact met onze leden!
Donderdagavond 18 juni hebben we
daarom een webinar van Niek van
den Adel live uitgezonden vanuit de
Cultuurkoepel.

Meer over Niek...
Niek van den Adel is een veelgevraagde, internationale spreker over veerkracht en wendbaarheid. Hij deelt
zijn persoonlijk verhaal, zowel als zijn
lessen die hij leerde bij zijn vier ondernemingen voor en tijdens deze
coronatijd. We leven namelijk in een
bijzondere tijd.

Hij inspireerde ons, gaf zijn wijze les
in het leven door en liet zien hoe je
als ondernemer kunt omdenken. Dit
webinar werd samen met de ondernemersverenigingen uit Heiloo, de
Boekelermeer en Castricum georganiseerd.

Onze gezondheid is niet meer vanzelfsprekend, er heerst onzekerheid
en we werken allemaal thuis. Dit,
is bij uitstek een tijd waarin we op
zoek moeten gaan naar inspiratie
en nieuwe vormen van verbinding
met elkaar. Niek deelt zijn verhaal en
geeft praktische tips en skills hoe wij
mensen omgaan met tegenslag en
hoe we wendbaar blijven in deze tijd.
Waarom lijkt de één te dansen in het

Het was bijzonder inspirerend om
te volgen en een aanrader voor iedereen om terug te kijken...

leven en gaat de ander met de pakken neerzitten. Waarom floreren enkele bedrijven nu en gaan ander ten
onder? Hoe ontwikkel je nu eigenlijk
veerkracht?
Over veerkrachtig zijn weet Niek van
den Andel veel. Als het namelijk niet
gaat zoals het moet, dan moet het
maar zoals het gaat…
In 2010 verandert er door zijn ongeluk een hoop. Hij heeft dankzij
zijn dwarslaesie en syryngomeylie
geleerd om geluk te mogen ervaren.
Elke dag weer, ook als de dag ondanks
43 pillen per dag, begint met veel pijn.
En of het nou fysieke pijn is, mentale
pijn of organisatiepijn, dat maakt hem
niet uit. Leuk is het niet maar je kunt
er mee dealen als je daarvoor kiest!

Het inspirerende verhaal van Niek
is hier te volgen:
https://youtu.be/54n-GzmWH-E?t=981

Wat zijn we als wijkteam Limmen blij met de waardering van onze
cliënten, een score van 8 en hoger!

Zorg passend bij de manier
waarop u wilt leven
ViVa! Zorggroep heeft in samenwerking met bureau Facit een onderzoek gehouden onder thuiswonende
cliënten die in maart 2020 zorg ontvingen van onze organisatie.
Hieronder vallen cliënten die wijkverpleging ontvangen vanuit de zorg
verzekeringswet (ZVW). Zo’n 580
mensen hebben de vragenlijst doorgenomen en gehoor gegeven aan de
oproep om hun ervaringen met de
wijkverpleging te delen met ViVa!. Zo
ook met wijkteam Limmen.
Ons team is trots dat de antwoorden op de volgende vragen positief
beoordeeld zijn. Heeft u vertrouwen
in de deskundigheid van de zorgverleners? Krijgt u zorg van vaste zorgverleners? Kunt u met de hulp van de
zorgverleners beter omgaan met uw
ziekte of aandoening? En nemen de

zorgverleners uw wensen mee bij het
bepalen van de zorg?
Uit deze gedeelde ervaringen kwamen een aantal verbeterpunten naar
voren. Bijvoorbeeld om naast de
aandacht te houden voor de mogelijkheden, ook aandacht te houden
voor de onmogelijkheden van de
cliënt. Het werken met zoveel mogelijk vaste zorgverleners was ook een
aandachtspunt. Deze onderwerpen
zullen we in de teams bespreken.
En er waren ook complimenten!
Een gemiddelde waardering van een
8.5 voor deskundigheid en een 8.6
voor aandacht voor gezondheid. Heel
ViVa!, en wijkteam Limmen in het bijzonder, is verheugd over de waardering voor geduld, zorgzaamheid en
belangstelling.
Samen Limmen gezond houden, daar
zetten we ons voor in!

Door goed te luisteren naar wat écht belangrijk
is ontstaat een passend afscheid
De Limmerse Ester Al heeft de stap
gezet om te starten met haar bedrijf
Ester Al Uitvaartzorg. Tijdens haar
eerdere werk in de uitvaartbranche
is het Ester duidelijk geworden dat
het zó belangrijk is om op passende
wijze afscheid te nemen. Om stil te
staan bij het leven dat iemand geleid
heeft. En om te denken aan datgene
wat iemands leven zo uniek en bijzonder heeft gemaakt. Dat is belangrijk.
Want ook het afscheid wordt een
herinnering. En mooie herinneringen
blijven.
Afscheid neem je niet alleen op de
dag van de uitvaart maar elke dag
een beetje. Ester Al Uitvaartzorg begeleidt u persoonlijk van A tot Z. ”Ik
luister goed naar uw verhaal. Mijn

overtuiging is dat mensen van zichzelf sterk en veerkrachtig zijn. Ik sta u
bij en maak voor u inzichtelijk, wat de
effecten van uw keuzes zijn. Zo regelen we samen de uitvaart zodat deze
recht doet aan uw dierbare, en aan u,
als naasten.”
Ester Al Uitvaartzorg zit niet vast aan
afspraken met derden, waardoor de
opties vrijwel eindeloos zijn. Er wordt
geen gebruik gemaakt van standaardpakketten, omdat dit de keuzevrijheid
beperkt en daarmee de uitvaart minder passend maakt. Doordat er geen
opslag berekend wordt op ingekochte diensten- en producten kan Ester
Al Uitvaartzorg een uitvaart op maat
verzorgen én het toch betaalbaar
houden.

Meer weten? Kijk op www.esteraluitvaartzorg.nl of bel met 06 - 1473 1293.

Uitslag
kleurwedstrijd

Conquista
zoekt
jongerenwerker
zie pagina 10

Stichting Oud Limmen Nieuws

zie pagina 8 en 9

zie pagina 15

In verband met het heersende Corona virus en alle maatregelen daarom heen, hebben wij besloten om
gesloten te blijven tot na onze zomerstop en 1 september aanstaande
weer open te gaan. Mochten er zich
ontwikkelingen voordoen waardoor
de openingsdatum aangepast moet
worden, dan melden wij dit in de
LOV-krant, op onze website www.
oudlimmen.nl en Facebook.
De onthulling van het oorlogsmonument vindt plaats op dinsdag 8
september 2020 om 14.00 uur met
of zonder publiek, afhankelijk van de
Corona regels op dat moment.
De fietstocht in het kader van 75
jaar bevrijding, door de 4 dorpskernen Akersloot, Uitgeest, Castricum
en Limmen, gaat onder voorbehoud
gehouden worden vanaf zaterdag 12
september.
Gelijktijdig vindt de opening plaats
van de oorlogstentoonstellingen in

de Oude School en de Protestantse
kerk. Meer informatie hierover volgt
later.
Nieuw is het scholenproject Schulpvaart waarmee gestart gaat worden.
Dit project wordt opgezet door de
Oud Stichtingen Akersloot, Limmen,
Uitgeest en Castricum in samenwerking met de Stichting ‘t Oer-IJ.
Mocht u naar aanleiding van onze donateuravond van afgelopen voorjaar,
nog opmerkingen of verhalen over
de oorlog hebben en deze met ons
wilt delen, kunt u contact opnemen
met Ad Hoek 06-15646701 of email:
oudlimmen@knpmail.nl.
We hopen u vanaf september weer
gezond en wel te mogen ontvangen
op maandag tussen
10.00-12.00 en 19.00-21.00 uur in ons
mooie schoolhuis aan de Schoolweg
1 in Limmen.
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Bouwbedrijf C. Bos bv
www.bouwbedrijfcbos.nl

100
Al meer dan Jaar uw betrouwbare partner in de bouw

VERBOUWINGS
UITVERKOOP

Huisvanbinnen blijft doen wat we doen:
adviseren, ontwerpen en realiseren!
■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

Dames- Heren & Kinderen
06 288 655 09
Kerkweg 42 Limmen

■

Complete installaties

don 9 t/m don 23 juli

Vanaf 15 juni

in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

VAKANTIE

Tip: maak tijdig uw afspraak..!
Ma 6 en di 7 juli extra geopend.

In samenwerking met Co van der Horst
kunnen we u nog beter van dienst zijn
bij de levering van
meubels, verlichting en accessoires

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

SALES

50% OP
ALLES!
M.u.v. Farrow&Ball en
We love the planet

Sanistation hygiënezuil
Om bij te dragen aan een goede
handhygiëne heeft Van der Velden
Aluminum de Sanistation bedacht.
Een fraai vormgegeven hygiënezuil
vervaardigd uit hoogwaardig
aluminium en rvs om handen op een
veilige manier te reinigen met een
desinfecterende alcohol.

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

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

contact@esteraluitvaartzorg.nl

Geef de Sanistation een prominente plek bij de entree
van uw kantoor, receptie of showroom. Dit draagt
bij aan een juiste handhygiëne binnen uw bedrijf. Of
plaats de Sanistation bij de ingang van uw winkel zodat
uw klanten op een veilige manier hun handen kunnen
desinfecteren voordat zij uw winkel bezoeken.
Voor meer informatie en/of gelijk bestellen kunt u
terecht op: www.sanistation.nl

KOZIJNEN

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER

TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

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

Bistro Limmen Rijksweg 7
1906 BC Limmen
Tel. 072-5055373
info@bistrolimmen.nl

BISTROLIMMEN.NL

Autorijles
Autorijles
Motorrijles
Motorrijles
Bromfietsles
Bromfietsles
Theoriecursussen
Theoriecursussen

Voor
Voorauto,
auto,motor
motoren
enbromfiets
bromfiets

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

Partner van:
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LIMMER KROOST

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’

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!

Door loting is Jack de Wit ‘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.

Romée Kate Manshanden
– Geboren op 16 april 2020 –

Dochter van Rick en Janine Manshanden,
zusje van Levi

De winnaar kan op vertoon van deze krant en het geboortekaartje de
prijzen in ontvangst nemen bij Studio Welgraven aan de Schipperslaan
9 in Limmen (stuur wel even een mail naar redactie@lovkrant.nl om een
afspraak te maken).

D e ru b riek
Limmer K ro o s t
is p owered by:

IJssalon

Rijksweg 31A

Jack de Wit

– Geboren op 12 juni 2020 –
Zoon van Rick de Wit en Marleen Veldt,
broertje van Mila

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

Training ‘Werken met baby’s’

Charley Sigarlaki

Noud Lewis Kohn

Tim van der Steen

Dochter van Bryan Sigarlaki en Janou de Hart,
zusje van Jayson

Zoon van Mark Kohn en Jenny Valkering,
broertje van Jinte

Zoon van Luke van der Steen en Marije Fakkeldij,
broertje van Jelle en Bram

– Geboren op 8 juni 2020 –

– Geboren op 3 mei 2020 –

Bistro Limmen aan de Rijksweg 7 gelukkig weer geopend...

U bent van harte welkom!

– Geboren op 3 mei 2020 –

Ook wij waren vanuit de overheid
op 15 maart verplicht de deuren per
direct te sluiten i.v.m. het tegengaan
van de verspreiding van het Coronavirus. Hoe lang zou dit allemaal wel
gaan duren..?
Dolgelukkig waren wij dan ook weer
dat we per 1 juni j.l. de deuren weer
mochten openen en onze gasten
weer kunnen verwelkomen!
Het woord vervelen kennen we echter niet dus het pand is geschilderd
en het terras aan de achterzijde heerlijk opgeknapt, laat de zomer nu maar
komen…
Wel is reserveren op dit moment
nog verplicht en staan de tafels ruim
opgesteld om de 1,5 meter en extra
loopruimte te kunnen waarborgen.

Per 1 januari 2018 is de wet Innovatie
en Kwaliteit Kinderopvang van kracht
gegaan. Middels deze wet wordt de
kwaliteit van de kinderopvangbranche de aankomende jaren naar een
hoger niveau gebracht. In deze wet
wordt onder andere benoemd dat
medewerkers die met baby’s werken,
specifiek geschoold moeten worden.
Pedagogisch medewerkers dienen
deze scholing voor 1 januari 2023 te
hebben gevolgd.
Kits Oonlie had de training voor 2020
opgenomen in het opleidingsplan
maar door de coronacrisis was het
niet mogelijk om bijeenkomsten hiervoor te organiseren. Daarom is ervoor gekozen om alle medewerkers,
die met baby’s werken, de training
‘werken met baby’s’ online te laten
volgen. De medewerkers zijn hier inmiddels mee gestart.

je de ruimte het beste kunt inrichten
en ze krijgen handvatten aangereikt
over hoe ze het dagprogramma goed
kunnen indelen. Daarnaast wordt er
aandacht besteed aan welke activiteiten geschikt zijn op de babygroep,
hoe je het beste samen kunt werken
in een team en komt ook het contact
met de ouders aan bod. Ook het bieden van emotionele ondersteuning,
begeleiden van interacties en structuur en continuïteit staan centraal in
de training.

De training is gericht op de rol van
de pedagogisch medewerkers bij
de verbetering van de opvang op
de babygroep. Na de training weten
de medewerkers nog beter wat hun
invloed is op het welbevinden en de
ontwikkeling van baby’s. Ze leren hoe

Heeft u vragen over opvang bij Kits
Oonlie of wilt u een keer komen kijken? Neem gerust contact op met de
Centrale administratie door te bellen
naar 072-5323576 of door het sturen
van een e-mail naar info@kits-oonlie.
nl.

De Bistro is geopend van woensdag
t/m zondag vanaf 17.00 uur. Reserveren kan 7 dagen per week op 072505373.

Komt u naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!
Paspoort verlengen, rijbewijs aanvragen, uittreksel nodig of geboorte aangifte doen? Het mag weer!
Het kon altijd al, maar we hadden
het even beperkt tot spoedgevallen. We doen het vanaf nu wel net
even anders:
• Wij werken alleen op afspraak. Kijk
eerst of u het online kunt regelen.
Wel zo veilig voor u. En voor ons.
• Maak vanaf 2 juni een afspraak via
www.castricum.nl. Of bel 14 0251
voor een afspraak.
• Kom zoveel mogelijk alleen naar
het gemeentehuis.
• Voelt u zich niet lekker? Blijf dan
thuis. Bel ons om te laten dat u niet
komt.
• Heeft u een afspraak? Kom op tijd.
U heeft geen gelegenheid om binnen te wachten.
• Desinfecteer uw handen meteen
als u binnenkomt.

• Meld u aan bij de afsprakenzuil.
Raakt u liever niet de zuil aan? Scan
dan de QR-code op uw mobiel die
in de afspraakbevestiging staat.
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar.

• Komt u een bekende tegen? Altijd
fijn. Vooral nu! Maak gerust een
praatje met elkaar. Doe dit wel buiten. En geef elkaar de ruimte.
• Betaal met pin.

Virtual Craft Beer Run
Zonder hardloopwedstijd om voor te
trainen kan het lastig zijn om gemotiveerd te blijven. Gelukkig zijn er virtuele initiatieven die dit gat opvullen,
zoals de Virtual Craft Beer Run.
Brouwerij Dampegheest in Limmen is
één van de vele brouwerijen die meedoet als finishlocatie.
Hoe het werkt: Ga trainen voor de
door jouw gekozen afstand, kies op
8 augustus zelf je wedstrijdroute en
eindig in je favoriete brouwerij, hydrateer met een watertje of een biertje en ontvang een toffe medaille!
Voor meer informatie en aanmelden
kan vanaf woensdag 1 juli op: www.
runlocalamsterdam.nl
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DE GEHELE MAAND JULI:
ALLE PRODUCTEN VAN METAGENICS

ELKE 2E HALVE PRIJS!
✓ Kom naar de winkel en laat u informeren over
ons uitgebreide assortiment

Thuis aan het
werk en wellicht
iets meer tijd?
Kom gerust bij ons langs
voor een verzekerings- of
hypotheekcheck.
Wij zijn gewoon open.

ONZE ZOMER-SPAARACTIE IS WEER GESTART!

SPAAR VOOR DE G&W GIFTBOX T.W.V. € 50,-!
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

U krijgt bij het eerstkomende bezoek een stempelkaart
De looptijd van de actie is van 29 juni t/m 23 augustus 2020
Elke klant krijgt, in bovenstaande periode, bij besteding van € 5,00 een stempel.
U kunt maximaal 10 stempels per product ontvangen.
U ontvangt geen stempel op geneesmiddelen en cadeaubonnen
Bij een volle stempelkaart (25) ontvangt u een G&W Giftbox t.w.v. € 50,00!
Volle stempelkaarten zijn tot en met 19 september 2020 te verzilveren
Tegen inlevering van het GezondNu voucher kunt u gratis een GezondNu ophalen.

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE
REFORMARTIKELEN
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
UPS VERZENDSERVICE
PASFOTO’S

Uiteraard geheel conform
de RIVM richtlijnen!
De Drie Linden 2,
1906 EM Limmen
072 743 3743
denise@gtmbfa.nl

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies & Verzekeringen

G&W Drogisterij AKER
Volg ons op

Kerkweg 16 • 1906 AW Limmen
Facebook!
Tel. 072-505 3138 • drogist@drogisterijaker.nl

Fijne vakantie!
Wij passen op
de winkel...
Maatlat 1
1906 BL Limmen

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

072 - 505 7555
072 - 505 7557
info@valgra.nl
www.valgra.nl
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Hoe komt Limmen
aan z’n Limmencello?
We gaan een jaar terug. Limmencello maakt een vliegende start tijdens
de jaarmarkt in Limmen. Bij slijterij
Gall&Gall kunnen bezoekers de gele
likeur voor het eerst proeven. Het
slaat aan en zo raakt het citroenavontuur in een stroomversnelling.
Naamgrap
Limmencello is ontstaan uit passie
voor limoncello en de liefde voor het
mooie Limmen. En een sterk staaltje ondernemerschap. Plaatsgenote
Suzanne Zandbergen-de Nijs, het
gezicht achter Limmencello, vertelt:
‘Het is via een medewerker van het
bedrijf van mijn man op m’n pad gekomen. Deze medewerker, student van
Italiaanse komaf en gepassioneerd
liefhebber van limoncello, was voor
zijn opleiding een project gestart met
het produceren van limoncello. Mijn
man maakte de woordspeling met
Limmen en zo is Limmencello ontstaan.’
Sorrento citroenen
Limmencello is een frisse limoncello, gemaakt volgens authentiek Italiaans recept. Dat houdt in dat alleen
de oorspronkelijke ingrediënten van
limoncello gebruikt worden: citroenschillen, alcohol, water en suiker.
De schillen zijn afkomstig van onbespoten Sorrento citroenen uit het
Amalfi-gebied in Italië. Suzanne: ‘Het
proces van bereiden is eenvoudig,
maar arbeidsintensief. De citroenen
worden handmatig met dunschillers
geschild. De schillen gaan vervolgens
drie weken lang in pure alcohol bij
een professionele distilleerderij. De
tinctuur die daaruit ontstaat wordt
vervolgens met suikerwater gemengd tot het juiste alcoholpercentage. Daarna is de limoncello klaar
om in de flessen te doen. Het hogere
alcoholpercentage van Limmencello
ten opzichte van andere gangbare

limoncello’s zorgt ervoor dat je de
frisse smaak van de Sorrento citroenen maximaal terug proeft. Limoncellokenners noemen ons recept erg
smaakvol en onderscheidend. Daar
ben ik best wel trots op.’
Limmenade siroop
Na de primeur tijdens de jaarmarkt is
de voorraad Limmencello bij Gall&Gall binnen enkele dagen uitverkocht.
Al snel valt het besluit om meer te
produceren. Na afloop van deze productie is er te weinig tijd om een geschikte bestemming te vinden voor
de geschilde citroenen. Omdat Limmencello tegen voedselverspilling is,
wordt ervoor gekozen om tijdens de
tweede productie in november 2019
alle geschilde citroenen uit te persen en van het sap limonadesiroop
te maken. Limmenade is geboren.
‘Nu gebruiken we de hele citroen, we
gooien niets weg. Dat is duurzaam en
je houdt er een lekker glas limonade
aan over. Limmenade is een heerlijke
frisse citroen-munt limonadesiroop
en verkrijgbaar bij Gezondheidsdrogist Aker in Limmen’ aldus Suzanne.
Hulp van familie, vrienden en
vrijwilligers
Suzanne heeft het allemaal niet gekund zonder de hulp van vrijwilligers.
Familie, vrienden en buren helpen
mee met het schillen en persen van
de citroenen en met het bottelen van
de Limmencello. Ook het enthousiasme en de betrokkenheid van Richard
Booms (Gall&Gall Limmen) en Ard
Aker (Gezondheidsdrogist Aker) zorgen mede voor een goede start van
de twee producten.
Het afgelopen jaar zijn er al bijna duizend flessen Limmencello verkocht.
Vooral de verkoop aan slijterijen in
Limmen, Castricum en Alkmaar loopt
goed. En een aantal restaurants in
Limmen, Castricum, Heiloo en Alk-

EetBarLekker opent weer
na 11 weken...
2de Pinksterdag hebben wij gelukkig
onze deuren weer kunnen openen.
Het was prachtig mooi weer en door
ons extra terras op het Vislaantje(geopend vrij t/m zondag bij mooi weer)
was de dag zeer geslaagd. Wat hebben we de gasten en de gezelligheid
gemist.
We blijven doorgaan met de afhaalservice en we hebben weer heel veel
nieuwe biertjes op de fles en tap.
Ook onze menukaart is weer vernieuwd en een speciaal gedeelte

van de menukaart is te bestellen tot
00.30. U kunt reserveren via onze
website/belletje/app of gewoon aan
de deur. Wij hebben tafels voor 2/4
en 6 personen en overal mooie plexiglas schermen.
Ons eigen exclusieve huisbiertje is nu
ook verkrijgbaar op de fles, leuk verpakt in een kissie met 5 flesjes Lekker
Blond een mooi eetBarlekker glas
met zakjes nootjes(zie foto) leuk om
cadeau te doen.
Doordat we toch wel heel erg geraakt

Sinds we ‘op’ de fruittas van Rutger zitten eet het gezin aanzienlijk meer
fruit, ik vooral. Fruit was nooit zo mijn ding maar sinds de entree van de
‘fruittas’ in mijn leven krijg ik voldoende vitamine C en vezels binnen. Laatst
zat ik in een videocall thuis te werken terwijl de deurbel ging. Daar stond ie,
de fruittas. Wat zou er deze week in zitten? Meloen? Perziken? Het is altijd
een verrassing. De collega’s in de videocall wilden ook graag weten hoe zo’n
tas eruit ziet. Ik liet de tas via het scherm zien. Iedereen jaloers. ‘Ideaal’ werd
er geroepen. En dat is het ook.

maar schenkt tegenwoordig ook Limmencello. Met kerst heeft de likeur
menig kerstpakket doen opfleuren.
Limmencello heeft inmiddels ook
andere delen van het land bereikt.
Regelmatig komt de vraag of het product in de desbetreffende omgeving
verkrijgbaar is. ‘Tot nu toe kan ik ze
naar de webshop van BeauVin in Alkmaar verwijzen, maar we kijken of we
misschien ook op een andere manier
in heel Nederland kunnen leveren’
vertelt Suzanne.
Derde productie in de steigers
Inmiddels neemt Suzanne alle werkzaamheden voor haar rekening zoals
de inkoop van citroenen en flessen,
het ontwerp van de etiketten, de verkoop, social media en de administratie. Wanneer u deze LOV-krant leest
is Limmencello de derde productie
gestart. Suzanne: ‘Ons motto is proef
het telkens als het leven gevierd moet
worden. IJskoud geschonken en
grijnzend gedronken. Daar zet ik me
graag voor in.’
Limmencello is te volgen op Facebook en Instagram en zeer binnenkort gaat ook de website limmencello.nl live.
zijn door de corona crisis gaan we per
8 juli onze openingstijden aanpassen.
Onze nieuwe openingstijden zijn
woensdag en donderdag vanaf 16.00
uur vrijdag, zaterdag en zondag vanaf
11.00 uur.
Tot snel... lieve groet,
team eetBarLekker

Liefde en passie voor het vak
je haar te knippen. De laatste tijd ging
ik naar kapsalon Kim. Kim heeft een
mooie kapsalon in Limmen en heeft
de beschikking over twee stoelen en
zocht eigenlijk nog een compagnon.
Al knippend (Kim dan) en pratend
besloten we om samen te gaan werken. Na jaren in loondienst te werken
is voor jezelf beginnen toch wel heel
leuk en ook spannend. Ik vind het
echt super leuk om met klanten om
te gaan, ze te adviseren omtrent hun
kapsel en kleur en ze met een nieuw
kapsel blij de salon uit te zien gaan.
Via online-kapsalontamara.flexxis.nl
kun je online een afspraak maken en
zul je zien dat ik beschik over ruime
openingstijden. Uiteraard kunt u ook
gewoon bellen of een berichtje sturen. Ik hoop je binnenkort te zien in

Ik hoef niets te doen behalve het fruit consumeren. De fruitkeuze wordt
door Rutger gemaakt, de tas wordt op donderdag door een collega gebracht. Het gemak is groot, het genot nog groter. Het doet mij denken aan
de SRV-man alleen de nog makkelijkere variant. Na het weekend is de tas
al redelijk leeg. Tegen die tijd zijn de peren rijp en verdwijnen de weesfruitstukken in de blender voor een smoothie. Ook lekker.
Had ik al gezegd hoe ideaal de fruittas is? Ik kan ‘m van harte aanbevelen...
(zie ook pagina 12).

Sanistation geplaatst bij Valkering de Graaf Accountants

Heeft u de toegangshygiëne
al op orde?
Om bij te dragen aan een goede
handhygiëne heeft Van der Velden
Aluminum de Sanistation bedacht.
Een fraai vormgegeven hygiënezuil
vervaardigd
uit
hoogwaardig
aluminium en rvs om handen op een
veilige manier te reinigen met een
desinfecterende alcohol.
Geef de Sanistation een prominente
plek bij de entree van uw kantoor,
receptie of showroom. Dit draagt bij
aan een juiste handhygiëne binnen
uw bedrijf. Of plaats de Sanistation
bij de ingang van uw winkel zodat uw
klanten op een veilige manier hun
handen kunnen desinfecteren voordat zij uw winkel bezoeken.
Voor meer informatie en/of gelijk bestellen kunt u terecht op: www.sanistation.nl

mijn kapsalon. De koffie/thee staat
klaar.
Zie ook de advertentie op pagina 10

Onlangs plaatste Sam van der Velden
bij Valkering de Graaf Accountants de
Sanistation. Op de foto Piet Valkering
(l.) en Sam van der Velden.

Tourclub Limmen in nieuwe outfit
In deze vervelende coronatijd mooi
nieuws voor Tourclub Limmen. De leden rijden vanaf heden in een nieuwe
outfit. Na vier jaar werd het tijd voor
nieuwe tenues. Dankzij hoofdsponsors Rijwielhandel Kroone Liefting
en Autobedrijf Dirk van der Steen en
subsponsor Full of Life kon dit gerealiseerd worden. De leden konden
tegen een gereduceerde prijs een
tenue bestellen en er zijn honderd
tenues geleverd. Een fantastisch gebaar van deze ondernemers uit Limmen en Castricum.
De tourclub rijdt normaal gesproken
op zondagmorgen in vier groepen
wisselende tochten met verschillen
snelheden. Hierbij staat de veiligheid
van de leden en de mede weggebruikers hoog in het vaandel. Binnen de
club zijn nu zo’n 18 leden door de
NFTU opgeleid als wegkapitein om
de ritten in goede banen te leiden.
In verband met de coronacrisis kan
er helaas nog niet in groepsverband
gereden worden. Op het moment dat
dit wel weer mogelijk is, wordt dit via
de website dit bekend gemaakt.

Tamara Donker begint eigen kapsalon

Ik ben Tamara Donker, 26 jaar en
woon in Limmen. Mijn liefde en passie
voor het kappersvak begon al toen ik
een jong meisje was. Met mijn kam en
borstel was ik al aan het ‘oefenen’ op
iedereen in mijn omgeving. Tijdens
mijn VMBO opleiding heb ik stage gelopen bij een kapsalon. Hier heb ik de
bekende eerste kneepjes van het vak
geleerd. Na mijn stage heb ik hier acht
jaar lang als kapster gewerkt. In deze
periode heb ik veel geleerd. Ook heb
ik in deze periode de opleiding volgen
tot kleurexpert bij L’Oreal. Hier heb ik
me ontwikkelt als een echte kleurspecialist. Niets is leuker dan een klant te
voorzien van een nieuw kapsel. Dat
geeft niet alleen voor de klant een
fijn gevoel, maar ook voor mezelf. Als
kapster is het natuurlijk lastig om zelf

Fruit eten
was nooit zo
mijn ding...

De LOV
wenst u allen
een fijne zomer!

Ook interesse om lid te worden?
Kijk dan op onze website www.
tourclublimmen.nl

Op de foto v.l.n.r. boven Michel Achterberg (Full of Life), Richard de Groot (secretaris TCL), midden Dirk van der Steen
(Dirk van der Steen), Mirella Wamsteeker
(kledingcommissie TCL) en onder Leo
Koot (voorzitter TCL) en Marcel de Graaf
(Kroone Liefting).
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Vergadering | Verjaardag | Toneel | Uitvaart | Feesten | Optredens | Buffetten | Bruiloften

Wij hopen weer snel evenementen
te kunnen organiseren...!
Neem voor vragen of boekingen
contact op met Marieke.

H
L

eeren
van

immen

Ook in de huidige situatie zijn wij geopend en kunnen u
van dienst zijn om al uw druk- en printwerk te verzorgen!

HH

Rijksweg 42a, 1906 BJ Limmen
T 072 - 505 49 57 E info@oersterkreclame.nl W www.oersterkreclame.nl

✆ 072 505 5220

contact@heerenvanlimmen.nl
heerenvanlimmen.nl

oudeweg 1, 1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
info@schildersbedrijfpeterdekker.nl

Kijk voor meer informatie op heerenvanlimmen.nl

www.schildersbedrijfpeterdekker.nl

Graszoden

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

Informeer vrijblijvend naar wanddecoraties
en decoratieve technieken!

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

leg

an
Tevens vakkundige gazona

Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 - 072 5051337

6 dagen per week geopend

De enige echte vlag
van Limmen is in voorraad!
30x45cm €

•
•
•
•
•
•
•

7,50

100x150cm €

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

150x225cm €

50.00

“Klein deukje of forse schade?
Het team van P. Zonneveld neemt
alle zorgen uit handen.”
P. Zonneveld B.V. (team)

Jan

P. ZONNEVELD B.V.
RIJKSWEG 49C LIMMEN
WWW.ZONNEVELD-AUTOSCHADE.NL

www.dirkvandersteen.nl

27,50

Uw auto, onze schade.

Clemens

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

Jan Jaap

Ralph

Peter

Richard

Ruud

Stef

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00
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Onderwijs deels gestart
in Burkina Faso
In mei stuurde Stichting WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
Limmen) haar periodieke Nieuwsbrief naar donateurs. De brief was
een kreet om hulp om de onderwijsprojecten in Burkina Faso te redden.
Gelukkig hebben veel donateurs hier
gehoor aan gegeven en Wilde Ganzen
heeft het opgehaalde bedrag verdubbeld. Zo hebben wij ervoor kunnen
zorgen dat de vijf scholen, waar WOL
projecten uitvoert, weer van start
konden gaan. De schoolkantines zijn
van voedsel voorzien zodat de leerlingen in ieder geval een voedzame
maaltijd per dag krijgen. Leerlingen
van onze naaischool hebben ruim

vijfduizend mondkapjes genaaid en
leerlingen van de lasschool hebben
vijftig ‘lave mains’ gemaakt. Dit is een
waterton op een standaard met een
kraantje om de handen te wassen. Dit
was een voorwaarde voor een school
om weer te mogen starten. Heel hartelijk dank aan iedereen die een donatie heeft gegeven om dit mogelijk
te maken!
Stichting WOL ondersteunt al
ruim30 jaar vanuit Limmen projecten
in het Sahelland Burkina Faso. Het
land behoort tot de armste landen in
de wereld en was tot 2016 een van de
veiligste landen in Afrika. De laatste
jaren wordt het land echter onveilig

gemaakt door jihadistische terroristen. Een miljoen mensen hebben hun
dorpen verlaten en veiligheid gezocht
in de steden. En daar kwam nu ook
nog de corona crisis overheen met
een lockdown en sluiting van de scholen. Dorpelingen kunnen hun akkers
niet meer bewerken vanwege de terroristen. Veel mensen zijn hun werk
verloren door de coronamaatregelen. Leraren ontvangen geen salaris
omdat veel leerlingen het schoolgeld
niet hebben kunnen betalen. Vooral
leerlingen uit de ontheemde families hebben het zwaar. Zo zwaar dat
klasgenoten die het beter hebben
getroffen een inzamelingsactie zijn
begonnen voor hun medeleerlingen.
Een geweldig initiatief, maar nog te
weinig om alle nood te lenigen.
Daarom doen wij een beroep op u:
helpt u mee om dit schooljaar te redden voor onze leerlingen in Burkina
Faso? De overheid heeft het schooljaar verlengd voor de examenklassen
tot augustus. Wij hebben geld nodig
om die extra 2 maanden te kunnen
betalen en om de leerlingen uit de
ontheemde families te kunnen helpen met voedsel.
Uw donatie is van harte welkom op
NL18 RABO 0336 4265 77 t.n.v. Stichting WOL. Meer informatie op onze
Facebookpagina
facebook.com/
StichtingWOL/ of onze website www.
stichtingwol.com. Contact: yvonnezomerdijk@quicknet.nl.

Ook in de gemeente Castricum verboden...

Aantal gemeenten met verbod op
ballonoplatingen in één jaar verdubbeld

Stuur een vakantiekaart
God houdt geen spreekuur in de
kerk
Ik hoor trouwe kerkgangers wel eens
verontschuldigend zeggen dat ze er
in een paar weken Friesland of Frankrijk niet aan toe kwamen om naar de
kerk te gaan. ‘Jammer’, denk ik dan,
niet omdat God dat zo erg vindt
(die is inderdaad overal te vinden en
houdt geen spreekuur in de kerken),
maar meer voor je zelf. Het bijwonen
van liturgie elders kan telkens weer
een rijkdom betekenen. De meeste
van ons zullen dit jaar i.v.m. het coronavirus waarschijnlijk in Nederland
op vakantie gaan, maar neem dan
eens deel aan een viering in O.l.v. ter
Nood, de Abdij van Egmond, of een
plaatselijke katholieke parochie of
een protestantse gemeente in Castricum, Alkmaar, Amsterdam of ergens in de provincie. De vakantietijd
geeft ons vaak die mogelijkheid. Grijp
die kans, het doet je horizon verruimen. en als je toch de grens over gaat
bezoek dan eens de liturgie van een
Evangelische eredienst in Duitsland,
de Oosters Orthodoxe manier van
bidden en zingen in Griekenland.
Schuif aan
Schuif aan in de kerk van het dorp.
Tijdgebrek heb je meestal in de vakantie niet. Een zondag mag ook dan

een zondag zijn. Je kunt zo hele schitterende en hele vervreemde ervaringen opdoen (laat ze ons maar horen).
En in dat kleine kerkje in Brabant of
ergens aan zee zal je zeker ook aan de
kerkgemeenschap thuis denken, aan
hoe wij liturgie vieren. En die verbondenheid is een kostbaar iets.
Stuur een kaart van je vakantie-kerk
Laten we die verbondenheid (die we
als wereldkerk zijn) deze vakantiemaanden eens vorm geven. Zomaar
een aardigheidje. Mijn oproep zou
zijn - of je nu kerkganger bent of niet
- als je je verbonden weet met Limmen en de Corneliusparochie stuur
ons dan een kaart. Er is altijd wel een
kaart van uw vakantie-kerk te krijgen.
Stuur die op naar:
Corneliusparochie Limmen
Dusseldorperweg 74
1906 AL Limmen
Wij scannen dan deze kaarten in, en
plaatsen ze op de website van de
Corneliusparochie: www.corneliuskerk-limmen.nl in de rubriek foto’s en
zorgen er na de vakantietijd ook voor
dat ze netjes opgehangen worden in
de herbouwde kerk. Een fijne vakantie toegewenst. Ook als thuis blijft:
geniet van je vrije tijd.
Pastor Johan Olling

Steeds meer gemeenten verbieden
ballonoplatingen. In één jaar tijd is het
aantal gemeenten met een verbod
verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek
van Stichting De Noordzee. Vorig jaar
had in maart 17% van de gemeenten
een verbod op ballonoplatingen, nu
is dat 41%. Ballonnen hebben een negatieve impact op natuur en milieu.
Zeezoogdieren, vogels en vissen zien
de ballonnen aan voor voedsel en raken verstrikt in de ballonlinten.
41% heeft een verbod
Een jaar geleden had 17% van de gemeenten een verbod op ballonoplatingen, nu is dat 41%. Dat zijn 145
gemeenten. In 2018 had nog maar
5% een verbod ingesteld. Sinds de
verantwoordelijkheid voor ballonop-

laatbeleid in 2014 bij de gemeenten
werd gelegd, monitort Stichting De
Noordzee de stand van zaken per gemeente. De afgelopen twee jaar ziet
de stichting de cijfers sterk stijgen.
Minstens twaalf gemeenten buigen
zich op dit moment over een verbod
en zullen dat naar verwacht komende
maanden vastleggen in de Algemene
Plaatselijke Verordening.
Kustprovincies zijn koploper
Er is een duidelijk verschil tussen de
stand van zaken in de verschillende
gemeentes. Alle provincies die aan
de Noordzeekust grenzen doen het
beter dan het landelijk gemiddelde.
Friesland staat bovenaan met 78%.
In Noord-Holland heeft 60% van de
gemeenten een verbod, in Groningen

58% en ook in Zeeland en Zuid-Holland heeft meer dan de helft van de
gemeenten een verbod.
Elf ballonnen op honderd meter
strand
Al vijftien jaar doet Stichting De
Noordzee officieel strandafvalonderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat.
Gemiddeld liggen er elf ballonresten
op honderd meter strand. “Elke ballon die de lucht in gaat, komt weer
naar beneden,” legt Ewout van Galen,
programmaleider Schone zee, uit.
“Veel ballonnen belanden zo in zee.
Daarom is het fantastisch dat zoveel
gemeenten inmiddels besloten hebben om ballonoplatingen niet meer
toe te staan. Zij dragen zo bij aan een
schone en gezonde Noordzee.”
Over Stichting De Noordzee
Stichting De Noordzee is een onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie en is dé organisatie als het gaat
om bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee. De stichting
richt zich op vier doelen: ruimte voor
natuur, schone zee, duurzaam voedsel en natuurvriendelijke energie. Samen met anderen werken wij aan een
schone en gezonde Noordzee.

Zomergroet van Conquista
Een tijdje geleden hebben we Conquista’s deuren vanwege corona
helaas moeten sluiten. Maar de jongerenwerkers hebben de afgelopen
maanden niet stilgezeten en meerdere digitale knutselboekjes en tutorials voor jullie gemaakt. Deze kun je
allemaal terugvinden op de website
www.conquista.nl en op onze Facebookpagina. Dus verveel je je? Regent
het? Of heb je gewoon zin om iets
te maken? Neem dan een kijkje en

ontdek wat er allemaal te vinden is!
En speciaal voor de zomervakantie
wordt er binnenkort op De Kerkuil
en Het Kleurenorkest een zomereditie van het Conquista boekje uitgedeeld. Deze staat boordevol met
knutselideeën, spelletjes, recepten
én een toffe prijsvraag. De medewerkers missen de kinderen en daarom
hopen we dat Conquista na de zomervakantie weer open kan gaan. In
de tussentijd wensen we jullie alvast

een hele mooie zomer en een fijne
vakantie toe!
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Interview met Suus en John Post over de nieuwe winkel van Bloembinderij Suus

Suus: ‘Nah, dat
we hier toch
komen te zitten’
Het bloemenavontuur voor Suus en John Post begint al vroeg. Als tieners zijn ze, los van elkaar, drukdoende met bloemen. De kennis die ze opdoen legt een mooie basis en dat loont. Op 11 augustus, 21
jaar na de start van Bloembinderij Suus, opent het echtpaar hun nieuwe winkel aan de Kerkweg. Wie
langsfietst ziet dat daar een bijzondere winkel vorm krijgt. De koperen letters aan de gevel verklappen al iets over de stijl, de signatuur van Suus.
Hoe is het allemaal zo gekomen?
Suus: ‘Toen ik 13 was wilde ik óf kapster óf bloembindster worden. Na
een kort avontuur werd al snel duidelijk dat het niet haar maar bloemen ging worden. Ik ging in diverse
bloemenzaken werken maar zag in
gedachten m’n eigen zaak voor me,
lekker zelf beslissingen nemen. Toen
leerde ik John kennen. John zat ook
in de bloemen en zo begon het idee
vorm te krijgen. We hadden net een
huis in Uitgeest gekocht toen het
pand aan de Dusseldorperweg beschikbaar kwam. Velen verklaarden
ons voor gek maar we geloofden er
heilig in en twijfelden geen moment.
We waren beide begin 20 toen de
zaak openging op 17 juni 1999. Jeetje,
we zijn alweer 26 jaar bij elkaar denk
(lacht).’
Was het een makkelijke start?
John: ‘Vanaf de start was het druk.
We werkten minstens zes dagen
per week. Vroege ochtenden en late
avonden. Op zondag konden we een
beetje uitslapen, bijkomen en het
huis schoonmaken. Vanaf het begin is
het teamwork en dat kan ook haast
niet anders. Ik was al bekend met de
veilingen en had zo m’n adresjes bij
kwekers. We hebben geen moment
stilgezeten en hebben de zaak van de
grond af opgebouwd. De zaken gaan
goed maar toch blijft het altijd spannend.’

Loopt het een beetje met de rolverdeling?
Suus: ‘John doet de inkoop van de
bloemen en planten op de veiling
en ik de styling. Er is natuurlijk nog
veel meer zoals het aansturen van
het team, de bestellingen, de boekhouding, de inkoop van vazen en
potten, de styling bij bedrijven, de
webshop, de nieuwe winkel en ga zo
maar door. Dat doen we allemaal samen. We gaan één keer per jaar naar
de beurs in Parijs. Dit jaar trouwens
niet vanwege corona. Samen nieuwe
adressen bezoeken en nieuwe dingen
uitproberen vind ik één van de leukste dingen om te doen en we zitten
gelukkig op één lijn. John koopt niet
alleen in op de veiling, hij gaat ook
naar gespecialiseerde adressen. Bloemen en planten kunnen ook in en uit
de mode zijn. Toch hebben we in de
loop der jaren wel een eigen stijl ontwikkelt. Ik hou van kleur, ik hou van
wilde boeketten en ik hou van een
mooi gestyled interieur. Advies geven
over interieurs vind ik ook heerlijk om
te doen. Dan kom ik bij iemand voor
bloem- en plantadvies en zo zit ik ook
advies te geven over de kleur van
de muur of een bankstel. Het team
denkt ook altijd mee en ze komen regelmatig met nieuwe ideeën. Hebben
ze weer Pinterest of Insta gekeken en
krijgt John een appie of ie dit of dat
mee wil nemen van de veiling. Zonder het team kunnen we dit niet. We

zijn erg dankbaar voor die meiden, ze
hebben allemaal hun eigen kracht en
dat vormt een goed en gezellig team.’
En toen kwam het pand aan de
Kerkweg op jullie pad. Dream
come true?
John: ‘Het zou voor tijdelijke winkelruimte zijn, de oude drogisterij. Dat
werd iets meer. Aan de Hogeweg heb
ik de loods maar die gaat verdwijnen
vanwege huizenbouw. Daarnaast was
het idee om de huidige winkel wat uit
te bouwen. De eigenaresse van het
pand aan de Kerkweg stemde in met
de huur voor de tijdelijke winkelruimte maar kwam met een beter idee.
Waarom niet het pand kopen om zo
uit te breiden en tegelijk ook de opslag erbij? Alles onder één dak. Dat
hele weekend was ik hyper en bleef er
maar aan denken. We gingen ervoor
en het werd ons gegund. De deal was
snel rond en we startten direct met
de verbouwing.’
‘Onze zoon Senna heeft flink meegeholpen met klussen. Binnenkort gaat
hij trouwens vier dagen per week in
de zaak werken. Hij is nu 17 en gaat
nog één dag per week naar school.
Hij zal voornamelijk met mij naar de
veilingen gaan. Best wel lekker zo’n
sterke gast die mee kan helpen sjouwen. En ik vind het ook leuk om dit
met mijn zoon te doen. Hij heeft het
vak al in de vingers.’

John en Suus poseren trots voor de prachtige nieuwe winkel.

De gevel ziet er al prachtig uit.
Wat kunnen we verwachten?
Suus: ‘De plannen voor de verbouwing en het interieur veranderen elke
dag. Het ontstaat gewoon. We zijn
niet zo van de plannen. Ik kan alvast
verklappen dat er een koffiecorner
komt. Ik vind het gezellig als ik klanten
op speciale dagen iets te drinken kan
aanbieden. Zo wordt het winkelen
meer een beleving. Mijn hoofd loopt
over van de ideeën want er zijn nu zoveel meer mogelijkheden. We zijn tot
en met 25 juli open op de oude locatie en op 11 augustus openen we de
deuren aan de Kerkweg. Vanaf 11 augustus is het de hele week feest. Hoe

we dat precies gaan doen weet ik nog
niet want ook dat ontstaat gewoon.
Houd onze Instagram en Facebook in
de gaten of kom gewoon langs. We
hebben er zin in. Het is soms nog wat
onwerkelijk en wanneer ik naar het
nieuwe pand fiets denk ik regelmatig:
nah, dat we hier toch komen te zitten.’
Jacqueline Oostdijk-Welgraven

Het team van Suus, v.l.n.r. Myrthe, Inge,
Senna, Fleur, Angela en Stacey.
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Nieuws voor particulieren:

Conquista is het jongerencentrum van Limmen. Wij verzorgen
al meer dan 40 jaar activiteiten voor de jeugd van Limmen,
waaronder de Avondvierdaagse en het Timmerdorp.

Subsidie op
elektrische
auto’s..!

Voor de wekelijkse activiteiten van Conquista Kids (4 t/m 8 jaar), Club (9 tot
12 jaar) en Club X-tra (12 tot 16 jaar) zoeken wij met ingang van 15 augustus
2020 een:

Jongerenwerker

M/V

voor 5 - 10 uur per week

De werktijden voor Conquista Kids zijn op zaterdagochtend en voor Club op
de woensdagmiddag. Voor Club X-tra zijn de werktijden op de donderdag-,
vrijdag- en zaterdagavond.
Wij zoeken een natuurtalent in het werken met kinderen. Een op de functie
gerichte opleiding is een pré, maar niet direct noodzakelijk.
Het salaris voor deze functie is conform de geldende CAO Welzijn (SCW1).
Voor vragen en/of nadere informatie kan je contact opnemen met onze
voorzitter Jos Hollander, tel 072-5052966.

Kom naar de showroom en vraag
naar de voordelen!

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
✓ Pensioen
✓ Flexibele werkuren
✓ Vakantiegeld
✓ Budget voor professionele ontwikkeling
✓ Werk vanuit huis mogelijkheden
✓ Salaris: €220,00 tot €750,00 /maand
Voor solliciteren (reageren voor 12 juli a.s.) en/of meer informatie kunt u
terecht op onze website www.conquista.nl

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

6 dagen per week geopend

Secondlife cartridges

wat
hebben
ze eigenlij
k
niet...?!

UITVAARTVERZORGING FORMANOIJ
Betrokken • Betaalbaar • Bekwaam

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

Uitvaart vanaf € 1.475,- (incl. Crematie)

06-11536587 | www.uvdf.nl | Dag en nacht bereikbaar

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR
DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL
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Meer inwoners laten genieten van sporten en bewegen

Sportakkoord voor
de gemeente Castricum
Het college van Castricum heeft het
lokale sportakkoord ‘Castricum beweegt’ voor de komende twee jaar
ondertekend. Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen
te krijgen. Sportformateurs Emma
Poelman en Rianne Schenk hebben
met betrokken sportverenigingen, inwoners en andere belanghebbenden
ervoor gezorgd dat het akkoord tot
stand is gekomen. Burgerparticipatie
stond hierbij centraal.
Wethouder Ron de Haan is trots: ‘Er
zijn wel 17 organisaties vanuit verschillende hoeken, zoals sport, welzijn en ook buurtbewoners, die zich
aan het sportakkoord hebben verbonden. Dank aan deze organisaties
en de sportformateurs!
Gezamenlijke aanpak
‘De grote betrokkenheid laat zien
dat sport leeft onder de inwoners
van Castricum. Door de gezamenlijke
aanpak konden creatieve ideeën ontstaan.’, vervolgt de wethouder. ‘En zo
ontstond er een hecht netwerk tus-

sen organisaties die betrokken zijn bij
sport in onze gemeente.’
Genieten van sport
Wethouder de Haan voegt daar aan
toe: ‘Ik ben er van overtuigd dat we
met dit sportakkoord meer mensen
in Castricum kunnen laten genieten
van sport en bewegen. Het akkoord
is een goede basis voor langdurige
samenwerking en toekomstige ontwikkelingen op gebied van sport en
bewegen.’
Doel van het sportakkoord
Een van de doelstellingen is om inwoners in beweging te brengen, die
niet zo snel in beweging te krijgen
zijn. Andere doelstelling is om voor
een omgeving te zorgen waar je goed
terecht kunt om te sporten en bewegen. Belangrijkste is dat met het akkoord er volop aandacht komt voor
het belang van een gezonde leefstijl.
Dit past goed bij de huidige tijd; zoals het ontwikkelen van een goed
immuunsysteem. Daar helpt sport en
beweging natuurlijk bij.
Castricum beweegt!
De komende twee jaar gaan de 17

organisaties samen aan de slag met
de actiepunten uit het akkoord. Participatie is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De acties zijn bijvoorbeeld
het inrichten van de openbare ruimte
om ervoor te zorgen dat deze meer
uitnodigt tot bewegen. Een andere
actie is om inwoners met plezier in
beweging te krijgen door het (sport)
aanbod duidelijker aan te bieden via
een website. Andere actiepunt is een
bijeenkomst voor zorgprofessionals
om het belang van sporten en bewegen te stimuleren. In kleine teams
wordt dit in gang gezet. Kortom iedereen draagt een steentje bij aan
‘Castricum beweegt’. Verder sluit het
initiatief aan op het raadsprogramma
2018-2022 (samenwerken en inwoners actief mee laten doen).
Nationale sportakkoord
Omdat het lokale sportakkoord aansluit op het nationaal sportakkoord
heeft het Rijk uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast dragen
ook verschillende partners financieel
of in natura bij.
Meer weten of interesse om bij te dragen aan het sport- en beweegakkoord
van Castricum? U kunt terecht bij de
buurtsportcoach van de gemeente
(www.castricum.nl/over-de-gemeente/buurtsportcoach/).
Klimaatopdrachten logisch met
elkaar verbinden
Om een duurzame leefomgeving te
creëren, stelt de gemeente voor om
alle klimaatopdrachten en ambities
op een logische manier met elkaar
verbinden in een programmatische
aanpak. Dit klimaatprogramma bestaat uit vijf onderwerpen: de energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, circulaire economie
en duurzame bedrijfsvoering.

Draagvlak, lokale initiatieven en betaalbare oplossingen voorop

BUCH-gemeenten werken aan
programma Klimaat
De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo krijgen steeds
meer opdrachten vanuit de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen
te gaan: zoals het hergebruik van materialen, het overstappen naar andere warmtebronnen om te koken en te verwarmen en onze dorpen zo in
te richten dat ze extreme droogte en extreme regen kunnen doorstaan.
Deze opdrachten zijn niet vrijblijvend. De BUCH-gemeenten hebben daarom beschreven hoe ze deze klimaatdoelen in samenhang willen behalen
en wat daarvoor nodig is. Het staat in het ‘Ambitiedocument Klimaat’. Op
17 september vergadert de gemeenteraad van Castricum over dit document.
Het document laat zien welke opdrachten het Rijk de gemeenten precies heeft gegeven en welke ambities
elk van de vier gemeenten zelf heeft
als het gaat om het klimaat.
Ook is er een voorstel gedaan hoe de
BUCH werkorganisatie de opdrachten zo goed mogelijk kan uitvoeren
en hoeveel extra inzet en geld daarvoor nodig is.
Falgun Binnendijk, wethouder ge-

meente Castricum: “Er is veel voor
nodig om de Rijksopdrachten uit te
voeren en dan is het goed om te constateren dat het onderwerp duurzaamheid leeft in Castricum. Iedereen moet mee kunnen doen om op
zijn of haar manier een bijdrage te leveren. Wij willen als gemeente zorgen
voor een zo groot mogelijk draagvlak.
Dat is nodig om samen op te kunnen
trekken en in gezamenlijkheid onze
doelen te behalen.”

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

Draagvlak, lokale initiatieven en
betaalbare oplossingen voorop
De klimaatopdrachten hebben veel
impact op onze leefomgeving en op
onze manier van wonen, consumeren en verplaatsen. Over elk van de
vijf onderwerpen gaat de gemeente
daarom de komende jaren in gesprek
met belanghebbenden, bedrijven,
ondernemers en inwoners. De ene
keer gaat dat over het opwekken
van duurzame energie, een andere
keer gaat het over het “vergroenen”
van uw tuin of over mobiele laadpalen. Weer een andere keer vraagt de
gemeente u om mee te denken over
een alternatieve warmtebron voor
uw wijk of straat. Bij al deze onderwerpen staan draagvlak voor oplossingen, het steunen van lokale initiatieven en het zoeken naar betaalbare
oplossingen voorop.
Benieuwd naar de opdrachten en
ambitie?
Wilt u meer weten over de Rijksopdrachten en de ambities van uw gemeente als het gaat om het klimaat,
kijk dan op www.ikdenkmeeovercastricum.nl. Daar vindt u het ambitiedocument en een link naar een digitale
vragenlijst. We stellen het op prijs om
te horen wat u vindt van onze plannen. Op 17 september besluit de gemeenteraad in hun vergadering.

Goed autonieuws voor
particulieren!
Elektrisch autorijden voor particulieren wordt vanaf 1 juli 2020 door de
Rijksoverheid aantrekkelijk gemaakt
door subsidie te verlenen. Deze subsidieregeling geldt voor de aankoop of
private lease van nieuwe en gebruikte
volledig elektrische personenauto’s
uit de middenklasse. De subsidie bedraagt 4.000 euro voor een nieuwe
100% elektrische auto en 2.000 euro
voor een occasion.
Steeds meer automerken brengen
elektrische auto’s uit en deze worden
meer en meer voordelig in gebruik.
Helaas schrikt de aanschafprijs veel
mensen nog af. Met de introductie
van de subsidieregeling zal de drempel om een ‘schone’ elektrische auto
aan te schaffen verlaagd worden.
Er zijn wel een aantal voorwaarden
gesteld aan het aanvragen van deze
subsidie. De verkopers van Kleverlaan
kunnen u er alles over vertellen.
Let op: deze subsidie geldt dus alleen
voor 100% elektrische auto’s en niet
voor plug-in hybride auto’s die naast

op elektriciteit ook op fossiele brandstoffen kunnen rijden! Regionaal
wordt soms ook subsidie gegeven op
de aanschaf van een oplaadpunt voor
uw elektrische auto. Informeer hiervoor bij de gemeente.
Uiteraard heeft Kleverlaan ook diverse elektrische auto’s in de showroom
staan waarop deze subsidieregeling
van toepassing is. Kom langs en ervaar
zelf tijdens een proefrit de voordelen
van het rijden in een elektrische auto!
Uiteraard zullen onze medewerkers
graag al uw vragen beantwoorden.
Wees welkom aan de Rijksweg 154a
in Limmen. Tel. 072-5057515. www.
kleverlaan.nl
Team Kleverlaan

Stichting Welzijn Ouderen
Limmen en de coronacrisis
Onmiddellijk nadat geheel Nederland
in de zgn. Intelligente Lockdown ging
werd ook het cultureel centrum “Vredeburg” gesloten en werden alle activiteiten tot nader order stilgelegd.
Dit had een grote impact op de “senioren”, die dagelijks gebruik maken
van deze bijzonder mooie accommodatie.
Ook de horeca in de bovenzaal kwam
helaas tot 100% stilstand. Inmiddels
worden sommige activiteiten zowel
binnen als buiten het gebouw langzaam weer opgestart. Alle gebruikersgroepen hebben of werken aan
een zgn. Coronaproof Protocol.
Ook de SWOL heeft een Protocol
opgesteld en dit gepubliceerd op de
website, alsmede gecommuniceerd
met alle gebruikers. In samenspraak
tussen gebruikers en de SWOL
wordt het protocol vastgesteld en
vastgelegd. Als er controle zou komen van de overheid dan is het op
dat moment geldende protocol ook

De LOV Sudoku

aanwezig. Ook wordt strikt de hand
gehouden aan de hygiëne- en ontsmettingsvoorschriften, immers dit
is in een ieders belang, zowel dat van
jezelf als dat van anderen. Het aantal
bezoekers wordt strikt gelimiteerd
en ook de 1,5 meter afstand wordt
aangehouden. Binnenkort wordt
nog overleg gevoerd met de diverse
bridge en kaartclubs waar vooralsnog
niet direkt een oplossing in zicht is
voor wat betreft het afstand houden
van elkaar. Het is en blijft een ongrijpbaar iets, het Corona virus, en daarom wil de SWOL de gezondheid van
alle bezoekers graag tezamen met de
bezoekers waarborgen.
Wilt u meer weten over de huidige
horecamogelijkheden bel dan met
het Horecateam van “Vredeburg”
(072) 5 05 19 50.
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Het wijkteam Limmen
van ViVa! Zorggroep bedankt iedereen

De afgelopen periode hebben
wij, het wijkteam Limmen, een
groot beroep moeten doen op
extra inzet van mantelzorgers
en familieleden van onze
cliënten. Er is veel gevraagd
van de naasten. En iedereen
heeft dit bewonderenswaardig
goed opgepakt.
Naast familieleden sprongen ook
dorpsgenoten regelmatig bij, met
bijvoorbeeld het doen van boodschappen, maar ook met steun in
de vorm van complimenten en
attenties.
Daarom iedereen BEDANKT!
We zijn er nog niet … we hebben elkaar nodig, nu en in de toekomst. We
doen het samen.
Wijkteam Limmen, ViVa! Zorggroep

ViVa! Zorggroep

Kwaliteit van leven

Wil jij als zorgmedewerker in
ons team meewerken, dan ben
je van harte uitgenodigd.
Nieuwe collega’s zijn welkom.
Bel naar 088 - 889 86 60, kijk
op werkenbij.vivazorggroep.nl
of mail direct naar
solliciteren@vivazorggroep.nl

Iedere maandag en donderdag
staan wij op de vuurbaak!
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drink mor
fruits!

Nu ook op
dinsdag met
heerlijk vers
zomerfruit!

Online froods bestellen: froods.nl/bestelapp

Onze bezorgdagen: • Maandag: Limmen / Akersloot • Dinsdag: Alkmaar / Heiloo
Woensdag: Oudorp • Donderdag: Limmen / Akersloot / Heiloo • Vrijdag: Schagen

LOV-KRANT

PAGINA 13

JULI 2020

t
s
n
ö
K
k
o
o
K
Catering en Kooklessen

Tjeerd Blom (l.) en Harm Timmermans in studio Het Gemengd Bedrijf in Limmen.

Eerste single en gelijknamige ep ‘Gotta Get Out’ aangekondigd!

Tjeerd en Harm zijn
op zoek naar ‘tutti frutti’
Een beetje vrolijkheid in barre tijden: de aanstekelijke Noord-Hollandse
indiepopband KLINK presenteert binnenkort zijn nieuwe single ‘Gotta
Get Out’! Voor de bijbehorende videoclip is de groep nog op zoek naar
homevideo’s van luisteraars die ernaar verlangen om er weer elke dag
zorgeloos op uit te gaan, maar zich daarin beperkt voelen door het COVID-19-virus, ofwel het coronavirus.
KLINK verzoekt luisteraars om homevideo’s te delen waarin de honger
om naar buiten te gaan geïllustreerd
wordt of die gevoelens weergeven
van de vrijheid en blijheid die onze
omgeving ons biedt. Deze zelfgemaakte filmpjes wil de band graag
rechtenvrij gebruiken voor een videoclip bij hun aanstaande zomersingle
‘Gotta Get Out’. De specifieke wens
is om in de video’s te dansen op het
nummer ‘Tutti Frutti’ van de onlangs
overleden zanger Little Richard. Maar
minstens zo leuk en exclusief: je mag
ook gebruik maken van de unieke gelegenheid om KLINK’s nummer ‘Gotta Get Out’ alvast op te vragen om op
te dansen. Doe je dit, dan behoor je
tot een select groepje luisteraars dat
deze aanstekelijke song al ver voor de
rest van Nederland heeft gehoord!

klinkband.nl. Als beloning zul je direct
een link ontvangen voor het downloaden van de nog te verschijnen single. Ook is het mogelijk om alvorens
het maken van jouw homevideo het
nummer alvast te downloaden. Hier
zal binnenkort een link verschijnen
op de website (klinkband.nl).
Een tip van de band: dans er lekker op
los of doe lekker wild, want de vrolijke en catchy single ‘Gotta Get Out’
vraagt om blije beelden! Dit kan door
thuis uit je dak te gaan en dit aan de
wereld tonen, maar je mag natuurlijk ook al naar buiten gaan en daar
filmen, wees vooral creatief! Video’s
kunnen tot uiterlijk tot 21 juli aanstaande worden ingezonden. Onder
de leukste inzendingen worden vijf
vinylplaten van de EP ‘Gotta Get Out’
verloot.

Vrolijk videoverzoek
Geïnteresseerden kunnen zelfgemaakte video’s insturen (via wetransfer.com) naar de bandmail: info@

EP
‘Gotta Get Out’ is de eerste single
en tevens de naam van KLINK’s nieuwe-EP die nog dit najaar verschijnt.

De single ‘Gotta Get Out’ werd al ruim
voor het coronatijdperk geschreven,
maar de titel en het thema over naar
buiten gaan, het avontuur zoeken en
de hang naar vrijheid, is actueler dan
ooit. Zeker in de zomer zoekt iedereen zijn toevlucht het liefst in de stralende zon. De single ‘Gotta Get Out’
wordt daarom midden in de zomer
uitgebracht!
Dans samen op afstand
De band stimuleert dansen en vrolijkheid, maar wil daar aan toevoegen: ‘Zorgeloos naar buiten gaan
is vandaag de dag helemaal niet zo
vanzelfsprekend. KLINK wenst dan
ook dat iedereen rekening met elkaar
blijft houden en voldoende afstand
bewaart. “De reden dat we voor dit
initiatief kiezen, is omdat we zo toch
een beetje samen kunnen dansen,
hoewel op afstand.” De droom voor
KLINK is dan ook om iedereen door
middel van muziek - al dan niet virtueel - dichter bij elkaar te brengen.
KLINK
Tjeerd Blom zang, gitaar
Harm Timmermans gitaar, zang, keys
Merlijn Verboom gitaar, zang
Kai Liebrand bas
Frank Duindam drums

Dibo gaat groen & duurzaam!
Onlangs is de laatste hand gelegd aan
de montage van 492 zonnepanelen
met een vermogen van 160.000 W/
piek op het dak van ons pand aan de
Schipperslaan.
Tevens rijdt er sinds vorige week een
vol elektrische auto in Limmen rond
en staat de 2e hybride in bestelling.

Moink Balls;
Let’s make BBQ great again!

Ingrediënten voor 20 stuks:
• 400 gram rundergehakt
• 0,5 theelepel zeezout
• 1 el knoflook
• 0,5 tl vers gemalen zwarte peper
• 0,5 tl gedroogde oregano
• 1 tl gedroogde peterselie
• 20 gram Parmezaanse kaas
• 60 ml melk
• 1 ei
• 30 gram gekruid paneermeel
• BBQ rub (ZONDER ZOUT!!!) (verkrijgbaar bij KookKönst)
• 20 plakken ontbijtspek
• BBQ saus (verkrijgbaar bij KookKönst)
• Honing

Bereidingswijze:
Verwarm de BBQ naar 120 graden. Meng het gehakt met zeezout, knoflook,
zwarte peper, oregano, peterselie, Parmezaanse kaas, melk ei en paneermeel.
Maak balletjes ter grote van een golfbal en rol deze door de BBQ rub. Omwikkel
de balletjes met spek en steek er een cocktailprikker in. Meng de BBQ saus
met de honing (twee delen saus en een deel honing) Leg de balletjes op het
rooster boven een Plate setter en laat deze ongeveer 45 minuten tot 1 uur
op The Basterd liggen. Smeer de saus over de balletjes en laat ze nog 30
minuten garen op The Basterd/
RECEPT I.S.M. The Basterd & KookKönst Catering en Kookworkshops

Wij hebben als bedrijf duurzaamheid
hoog op onze prioriteitenlijst staan
en willen ook graag onze verantwoording nemen t.a.v. de milieu-problematiek. Wij zijn voortdurend op zoek
naar nieuwe technieken en mogelijkheden en volgen de markt op de voet.
Zo zijn wij momenteel bezig met de
oplevering van de nieuwste warmte-technieken bij;
• 17 appartementen Co Buiksloterham / duurzame warmte en koel /
ventilatietechniek
• Villa Anna van Burenlaan Santpoort / energieneutrale woning
met behulp van o.a. grondgebonden warmtepomp.

Plenty of time now...

Ook bij
ons te koop

Houtskool
Pallets
BBQ Boeken

BBQ pannetjes
BBQ’s
Firestarters

www.kookkonst.nl
Wij ontzorgen onze opdrachtgevers
door het totaalpakket te leveren en
te onderhouden.

• Waterleiding / sanitair
• Verwarmen / koelen / ventilatie
• Dak / isolatie

Dit houdt in de complete aanleg van;
• Riool

Kijk voor contact en/of meer informatie op: www.dibolimmen.nl

Tel. 072-5051519 | info@kookkonst.nl
Dusseldorperweg 75 Limmen
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van afval
naar grondstoffen
en energie

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering

telefoon
website

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

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

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

Uitvaartverzorging Yvonne van Ophuizen
Een waardevol afscheid ontstaat door tijd en aandacht

• Voor Limmen, Castricum e.o.
• 24 uur per dag bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740 / 06 23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Patrick
nierpatiënt sinds zijn 17e

Hij houdt vol

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft

BOLFO MAND EN TAPIJTSPRAY TEGEN VLOOIEN
per stuk € 9,50 3 stuks € 19,50
DRONSPOT ONTWORMING KAT VIA HUID
2 pipetten vanaf € 14,95
ECOSTYLE MIERENLOKDOZEN 2 st. € 6,95
MIERENPOEDER 100 gr. € 8,75
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

Net als wij
We gaan door totdat Patrick en alle andere
nierpatiënten weer de vrijheid hebben om
gewoon te kunnen leven.
Help mee. Doneer op nierstichting.nl

LOV-KRANT

JULI 2020

PAGINA 15

Uitslag LOV kleurwedstrijd
Limmen - De jury had het weer moeilijk met het uitkiezen van een winnaar in de LOV
kleurwedstrijd van april 2020. De eerlijkheid gebied ons te zeggen dat wij een klein
beetje teleurgesteld waren in het aantal inzendingen... Wij hadden verwacht dat door het
thuisblijven de kinderen massaal aan het kleuren zouden slaan...
Uiteraard zijn we wel superblij met de inzendingen die we hebben binnengekregen! De
jongste was 3 en de oudste 19. Omdat wij alle kinderen die hebben meegedaan te bedanken
heeft de jury besloten om iedereen als winnaar aan te wijzen! Alle prijswinnaars krijgen hun
prijs dit weekend overhandigd.
Dus... Rhosa, Vajèn, Tom & Koen, Luc, Noé, Joep, Otto, Viggo, Kim, Vajènne en Phoenix
bedankt voor jullie mooie tekeningen en gefeliciteerd met jullie prijs!

Limmer
Ondernemers
Vereniging
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• sanitair
• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

INSTALLATIETECHNIEK
“Uw partner in duurzame techniek”
www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

Mu z Ie kwe rk p L a a t S L i m m en
De muziekschool voor alle leeftijden,
beginners, gevorderden,
klassieke, jazz-en popmuziek

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

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

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

TOM VAN
Sterk in huiswerk

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

Logic will get you from A to B
Imagination will take you everywhere...
... voor
kleurrijk
drukwerk!

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

SCHILDERW

06 20 71 13 32 | L

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN
06 20 71 13 32 | Limmen

Albert Einstein

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

• Loodgieterwerkzaamheden
• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk
Visweg 52 • 1906 CS Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

