LOV
De krant van Ondernemend Limmen

...O, kom er eens kijken!
Op zondag 13 november 2016 zal Sinterklaas Limmen weer vereren met
een bezoek aan ons mooie dorp.
Ook dit jaar zullen we deze heugelijke
gebeurtenis weer groots vieren. Sinterklaas en zijn Pieten komen rond
13.45 uur aan met de boot over ‘t Stet.
Hoe zullen de Pieten nu weer aankomen? Zal alles onderweg ook goed
zijn gegaan vanuit Spanje?
Nadat Sinterklaas aan wal is, wordt
hij welkom geheten door Burgemeester Mans. Natuurlijk zal de Sint zijn
danspieten weer meenemen en die
zullen het publiek verblijden met gezellige dans en natuurlijk met gezellige Sinterklaasliedjes. De optocht
door Limmen zal dit jaar via dezelfde
route verlopen als voorgaande jaren.
Na het vertrek vanaf het Stet, gaat
de optocht via het Vislaantje rechtsaf de Dusseldorperweg in, rechtsaf
de Vredeburglaan in. Vervolgens de
Meidoornlaan in, de Lage Weide op
en dan weer linksaf naar de Dusseldorperweg tot aan de Corneliuskerk. Er zal een korte stop zijn bij de

Cameren. De kerk zal pas rond 15.30
uur open gaan en kan iedereen rustig
naar binnen voor een mooi feest met
onze eigen Perpernotenband. Ook zal
er weer gedanst worden door diverse
kindergroepen onder leiding van Willy
Könst. Rond 16.30 uur is het afgelopen
en hopen we dat de Sinterklaastijd
voor alle kindjes (en ouders en grootouders) goed is begonnen.
Om dit unieke feest te kunnen blijven
organiseren is het Sinterklaas Comité
Limmen weer deels afhankelijk van
giften. Mogen we weer een beroep op
u doen? Het comité zal zeer blij zijn
met uw bijdrage.
Dit kan gedaan worden op rek.nr. NL05RBRB084.13.40.889, Univé Regiobank, t.n.v. Sint Nicolaascomité Limmen. Ook kan dat tijdens de intocht
achter in de kerk in de melkbussen en
vanaf maandag 14 november zal een
melkbus ook weer in AH staan bij de
embalagemachine.
Bij voorbaat willen we u bedanken
voor uw giften zodat we dit mooie
evenement in stand kunnen houden.
Als er enthousiaste mensen in Lim-

Zaterdag 19 en zondag 20 november bij Anastasia

Gezellige Winterfair
Limmen - Anna Lansbergen van de
creatieve Cadeauwinkel Anastasia
Creative Gifts houdt, samen met een
aantal ondernemers uit Limmen,
met ambachtelijke vingers, ook dit
jaar de WINTERFAIR. Op zaterdag 19
en zondag 20 november is heel Limmen en omgeving van harte welkom
in de winkel, de overdekte wintertuin en de proeverij tent.
De vele positieve reacties en verzoeken om er mee door te gaan hebben
de organisatoren voldoende energie
en inspiratie gegeven om ook dit jaar
weer een gezellige en knusse Winterfair neer te zetten. Kom genieten van
de bijzondere creaties. Laat je inspireren om je huis weer gezellig en knus
te maken voor de wintermaanden.
Bewonder de handgemaakte decoraties zoals kransen, tafelstukken, en
kerstcreaties voor zowel binnen als
buiten. Ook zijn er leuke sieraden en
‘hebbedingetjes’ waarmee je de Sint
kunt helpen of om jezelf te verwen-

nen. Alleen de prachtige verpakking is
al een cadeau op zich.
In de warme en gezellig tent kunt u
een echt Limmens biertje proeven
van de brouwerij Damphegeest. De
Biertjes in winterse cadeau verpakking zijn leuk om iemand te verrassen.
De echte Indische spekkoek van Veronique, gemaakt volgens het traditionele recept van haar vader.
Verwarm je met de heerlijke erwtensoep en andere lekkernijen van KookKönst .
Bewonder de sculptuur van chocolade, verwen je smaakpapillen met
de zoetigheden van Pius Patisserie en
laat je verleiden door een doosje lekkernij, om thuis nog na te genieten.
Genieten… onder het genot van een
bak koffie, thee, chocomel of een
warme winterse Glühwein.
Voel je welkom tijdens de Winterfair
en neem de warmte in je hart mee.

men zijn die het leuk vinden om volgend jaar te helpen bij de voorbereidingen van de intocht of op de dag
van de intocht zelf hand en spandiensten willen verrichten, dan kan je contact opnemen met Inge Couwenberg,
voorzitter Sinterklaas Comité Limmen
06-30597809.

november 2016

voor Limmers, door Limmers

Sinterklaasactie 2016
Het wordt zo langzamerhand een
traditie en ook dit jaar is het de LOV
weer gelukt om een spetterende
Sinterklaasactie te organiseren!

Limmer
Ondernemers
Vereniging

Dit jaar is er bij elke weektrekking een hoofdprijs.
1e Trekking 21 november
	Hoofdprijs: KADOBON TWV € 150,beschikbaar gesteld door Gall & Gall R. Booms
2e Trekking 28 november
Hoofdprijs: REISCHEQUE € 250,- Zonvaart reizen
beschikbaar gesteld door de LOV
3e Trekking 7 december
Hoofdprijs: KADOBON TWV € 500,beschikbaar gesteld door Slaapkenner Lute

Sinterklaasshow
in Limmen
“Ohkommuruskijkun!” Onder deze
titel vindt er weer een Sinterklaasshow voor volwassenen plaats in de
Burgerij., in navolging van de succesvolle voorstellig van vorig jaar,
Talenten en interessante personen uit
Limmen en omstreken treden op met
muziek, dans, cabaret en entertainment.
Dit alles onder het toeziend oog en
luisterend oor van de Goedheiligman
(Geen onbekende in de Limmer artiestenkringen) die uiteraard ook zelf
aan deze voorstelling zal bijdragen.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het huisorkest onder leiding van Gerard van der Schaaf.
Kaarten à 12,50 euro (incl. koffie/thee
met gebak) zijn verkrijgbaar bij bakker Bakker en op de Oudeweg 1 in
Limmen en ook (zolang voorradig)
aan de zaal.
De opbrengst komt ten goede aan de
Stichting “Zelfstandig Wonen Heiloo”
voor personen met een lichte verstandelijke beperking. Dit ter realisatie
van een appartementencomplex voor
deze mensen. De bewoners zelf ontvangen een minimale uitkering (Wajong). Vandaar dat de S tichting op
zoek is naar fondsen om het project
te kunnen voltooien. De extra’s die de
bewoners zelf niet kunnen financieren zijn bijvoorbeeld: de meerkosten
voor een gemeenschappelijke keuken,
meubels en verdere inrichting van de
gemeenschappelijke ruimte, de inrichting van de tuin, een te planten
haag etc.
Daar het project zijn voltooiing nadert
is dit tevens de laatste voorstelling.
De avond vindt plaats op Vrijdag 18
november in de Burgerij te Limmen.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30.

De actie start op 14 november en duurt t/m 7 december 2016. Bij
besteding van € 5,00 aan boodschappen (AH en Kroone Liefting €
10,00) ontvangt u een Sinterklaaslot. De loten kunt u inleveren bij
de deelnemende winkeliers. Deze zijn herkenbaar aan het speciale
raambiljet.
Naast de eerder genoemde hoofdprijzen zijn er bij elke trekking ook
LOV-cadeaubonnen te winnen.
Speel mee:
Er zijn 3 trekkingen van elk € 550,00
PRIJZENPOT

€ 2.550,-!
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De winnaars krijgen persoonlijk bericht. De trekkingslijst is te
bekijken op de website www.ondernemendlimmen.nl
Koop bij de LOV winkeliers en maak zo kans op die prachtige prijzen!

Nieuwbouw appartementcomplex
Citadel van start

Het kan u niet zijn ontgaan; in Limmen wordt weer volop nieuw gebouwd. Zo is de bouw van 37 luxe
woningen in de 1e fase van de Limmer
Linten (Magnolialint) net afgerond en
zijn de huizen opgeleverd, of de 2e
fase van de Limmer Linten (Jasmijnlint) is al weer volop bezig. Dit alles
wordt gerealiseerd aan de Kapelweg
aan de Westkant van Limmen.
Ook aan de Rijksweg verrijst het luxe
appartementencomplex “de Citadel”.
Op woensdag 2 november werd het
startsein gegeven voor de bouw van
9 uiterst luxe appartementen. Onder
toeziend oog van alle toekomstige bewoners, wethouder Marcel Steeman,
projectontwikkelaar Schouten en De
Jong, bouwbedrijf Tervoort en Rietveld Makelaars, verrichte Lies Min de

eerste feestelijke handeling door de
graafmachine in stelling te brengen.
Na afloop van deze handeling werd
er op het kantoor van Rietveld Makelaars geproost en konden de toekomstige buren met elkaar kennismaken.
Bent u nieuwsgierig naar het volgende nieuwbouwplan in Limmen of bent
u op zoek naar een kavel grond om
zélf op te bouwen, dan nodigen wij u
van harte uit om eens langs te komen
bij Rietveld Makelaars aan de Rijksweg in Limmen. Het vertrouwde adres
als het gaat om wonen in Limmen.
Ook als u een gratis waardebepaling
van uw woning wilt aanvragen, neem
dan contact op met dé makelaar van
Limmen, Rietveld Makelaars en kom
langs aan de Rijksweg 102 in Limmen.
Rietveld Makelaars: deskundig, betrouwbaar én betrokken in Limmen.
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Lieve Sint...
Uw Inkopen doet u
natuurlijk in Limmen!

Opgeruimd staat netjes!
Met Kenovo Duratrax hangt u gereedschappen, fietsen,
kleding en andere spullen keurig netjes op! Schroef de rails
aan de wand, en bevestig de verschillende haken eenvoudig
op de rails. Klik & Fix! Draagvermogen tot max. 200 kg/mtr.

Een gevarieerd aanbod
en maak ook nog eens
kans op de prachtige prijzen!
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Yvonne van Ophuizen

persoonlijke

Joehoe...!
Rijksweg 50 - 1906 BJ LIMMEN - Tel. 072 - 505 3066
E-mail: info@autobedrijfkaandorp.nl

• VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT • REPARATIE EN ONDERHOUD
• APK KEURINGEN • AIRCO SERVICE • SCHADEREPARATIES
• GRATIS LEENAUTO OP AFSPRAAK

KIJK OP WWW.AUTOBEDRIJFKAANDORP.NL
VOOR ONZE FULL-SERVICE DIENSTVERLENING!

Zie je wel... U heeft dit gelezen.
Adverteren werkt. U kunt ook
in de zeer goed gelezen LOVkrant staan.
Vraag naar de mogelijkheden
en stuur een mail naar
adverteren@lovkrant.nl

studio

welgraven

Uitvaartverzorging
met stijl en respect
Yvonne van Ophuizen

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

U kunt
mij bereiken
U kunt mij dag
en nacht
072-5055740
/ 06-23582577
dag
en nacht
bereiken
info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl
072-5055740
0f 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl
AFSPRAAK MAKEN?
MAANDAG T/M ZATERDAG
OVERDAG OF IN DE AVOND
(WEL EERST EVEN BELLEN)

MARGRET CASTRICUM
RATELAAR 3 IN LIMMEN
T 06 51 80 86 40
(PINNEN GEEN PROBLEEM)

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

Maatlat 9 • Limmen

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW
HOUT/KUNSTSTOF KOZIJNEN
W W W. M E E L G R O . N L

ONTWERP INMETEN MONTAGE

■

Datanetwerken

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

• cv en gas • koeling • dakbedekking
• water • zinkwerken • sanitair
www.dibolimmen.nl

072 - 505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen
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‘BABY VAN DE
MAAND’

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is.
Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer
ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Milan Hans Evert Zeeman ‘Baby van de maand’ geworden. Voor deze ‘Baby van de maand’ stelt Studio Welgraven een
LOV-waardebon van 50 Euro beschikbaar en deze kan de winnaar, op
vertoon van deze krant en het geboortekaartje, in ontvangst nemen
op de studio aan de Schipperslaan 9 in Limmen!

Mathijs Nicolaas Min

Danique de Vries

– Geboren op 19 oktober 2016–

– Geboren op 7 oktober 2016–

Zoon van Niels Min en Lisette Koot,
broertje van Lucan

Dochter van Quirijn en Tanja de Vries

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s
worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting
gekozen-, geplaatst als ’Baby van de Maand’.

Milan Hans Evert Zeeman

D e r u b r i e k L i mme r K ro os t
i s p owe re d by

– Geboren op 26 juli 2016–

studio

welgraven.nl

Zoon van Jeroen en Ciska Zeeman

Bourgondische Avond leden LOV
Traditiegetrouw organiseert de LOV in de maand november de Bourgondische
avond voor haar leden. Dit jaar bent u met uw partner van harte welkom op donderdag 17 november 2016 vanaf 18:15 uur in Vredeburg.
U kunt u opgeven door het sturen van een mailtje naar
secretaris@ondernemendlimmen.nl

Aandacht voor de
allerkleinste bij Kits Oonlie
Vanaf 10 weken is iedere baby welkom bij Kits Oonlie. De eerste periode wordt zoveel mogelijk het ritme
van thuis gevolgd. Dit houdt in dat
de medewerkers het voeding- en
slaapschema’s aanhouden zoals de
kinderen dat thuis gewend zijn. Zodra
een kindje hieraan toe is, zal het langzamerhand de dagindeling van Kits
Oonlie gaan volgen.
Voor de allerkleinsten is het belangrijk dat zij zich veilig voelen. De medewerkers van Kits Oonlie zorgen

hiervoor door de kinderen niet alleen
te verzorgen, maar door ze te knuffelen, schootspelletjes te doen, liedjes
zingen en door ze de wereld om zich
heen te laten ontdekken. Als de kinderen iets ouder zijn, leren ze de kinderen gezamenlijk te eten aan tafel en
wordt er meer variatie aan activiteiten
aangeboden en mogen ze af en toe
een kijkje nemen op de peutergroep.
Wilt u een keer komen kijken, neem
dan gerust contact op met de centrale
administratie, 072-5323576.

Nieuw van Conquista

moet nemen is je richtingsgevoel en
een zaklamp.

Zaterdag 26 november 19.00 uur
Dropping bij Conquista
Het is weer lekker vroeg donker, dus
extra gaaf voor een dropping. We
gaan nu de strijd aan tussen de jongens en de meiden! Wie is het eerste
terug? Jongens, jullie weten altijd de
weg te vinden? Ga dan deze uitdaging
aan!
Meiden jullie kunnen nu bewijzen dat

Woensdag 30 nov. van 14.00 tot
17.00 uur Conquista Surprise Fabriek
Moet je een suprise maken voor
school of thuis? Weet je niet wat je
wilt maken of kan je er wel wat hulp
bij gebruiken? Dan staan wij bij Conquista voor je klaar. Voor € 2.50 kan je
gebruik maken van all onze knutselspullen (karton, stof, wol, verf, lijm,
papier, etc) en ons deskundige advies.

jullie Wel de weg kunnen vinden door
de jongens te verslaan. Wie zullen
winnen, de jongens of toch de meiden?
De dropping is voor iedereen vanaf 11
jaar. Met de groepen loopt een begeleider mee. Aanmelden kan via Claudia@conquista.nl of op vrijdag- en
zaterdagavond in Conquista. Deelname kost € 1,50. Het enige wat je mee

VV Limmen ontvangt ARAG
certificaat voor scheidsrechters
Onder toeziend oog van genodigden
en belangstellenden werd afgelopen
zaterdag aan VV Limmen het ARAG

certificaat uitgereikt. Uit handen
van Eredivisie scheidsrechter Jeroen
Mansveld mocht Henk Nuijens na-

‘De meeste dingen doe je niet omdat je ze
wilt maar omdat je nu eenmaal mens bent.’
Afgelopen vrijdagavond 4 november
gaf bioloog en schrijver Midas Dekkers een lezing in cultureel centrum
Vredeburg als voorbereiding op zijn
nieuwste boek “Levensloop” dat deze
maand zal verschijnen. De zaal zat
afgeladen vol en buiten stonden zelfs
mensen hoopvol te wachten op een

no-show. Dekkers, geroemd om zijn
ongelofelijke hoeveelheid kennis over
mens en dier sprak op zijn bekende
tegendraadse manier met soms pijnlijk treffende humor. Het eerste deel
van zijn betoog was eerder cabaret
dan lezing. Heerlijk! Onderwerpen
uit zijn eerder verschenen boeken zoals ‘De Larf’ en ‘De vergankelijkheid’
kwamen voorbij. Zoals de metamorfose van kind naar volwassenen, de
ongezondheid van sport en het nooit
tevreden zijn met onze leeftijd.
Na de pauze kregen de toeschouwers
de gelegenheid om vragen te stellen.
Hoewel wat aarzelend, kwamen er
zeer interessante vragen uit het publiek. Dekkers leest nog wat voor uit
eigen werk waarin de vraag: ‘Is God
een man of een vrouw’ wordt beantwoord met: ‘Ik weet het niet, ik weet
het niet, het is bij cavia’s altijd moeilijk te bepalen of het een mannetje
of vrouwtje is.’ Dit mag met recht
een geslaagde avond heten. Midas
Dekkers vertelt over de aard van het
beestje werd georganiseerd door Limmen Cultuur.
Marjan van Druenen

mens de Limmen scheidsrechters de
kroon op hun werk ontvangen.
De ARAG heeft in samenwerking met
de KNVB dit certificaat in het leven
geroepen.
Verenigingen die voldoen aan een hele
serie eisen kunnen een aanvraag doen
voor toekenning.
Met het certificaat toont de vereniging dat de gehele scheidsrechterstak
aan de gestelde normen voldoet. Opleiding, organisatie, kleding/uitstraling en samenwerking zijn enkele onderdelen van de eisen. Na toespraken,
ondertekening en uitreiking werd een
rondje langs de velden gedaan.
Natuurlijk vuurden de jongste
scheidsrechters vele vragen af op Jeroen Manschot die met zijn antwoorden de mannen wist te boeien tot het
einde.

Van links naar rechts: Evert Franken (ARAG), Jeroen Manschot (scheidsrechter eredivisie),
Henk Nuijens (VV Limmen).

Bij VV Limmen is men bijzonder gelukkig met het certificaat. Een stuk
waardering voor een groep vrijwilligers waar vaak anders tegen aan gekeken wordt. Bij Limmen is dat zeker
niet het geval.

VEILING VOOR JEUGD EN KERK LIMMEN GROOT SUCCES
Vrijdagavond jl. luidden er maar liefst
drie grote klokken over Limmen om
de inwoners op te roepen richting
“De Burgerij” te komen voor de jaarlijkse veiling. Het was dan ook rond
19.30 uur al een gezellige drukte bij
binnenkomst van het koperspubliek.
De veiling ging van start en “liep als
een trein”. In de daarop volgende uren
kwam er steeds meer publiek naar
de veilingzaal. Er werd vlot en snel
geboden, de prijzen stegen per uur.
Dat komt ook door dat er steeds interessanter kopen onder de hamer

kwamen. De excursies, fiets- en solextochten gingen heel snel van de
hand, mede omdat er met zgn. keur
werd geveild, dat betekent dat de
koper meerdere kavels van hetzelfde
artikel voor dezelfde prijs mag kopen.
Daardoor kun je met een groep vrienden of familie deelnemen aan een
evenement. Toen om 23.15 uur de teller stond op 227 verkochte kavels met
een bedrag van € 21.000,00, kwamen
daarna de klappers van de avond met
bijzondere voetbalwedstrijden met
diners en 3e helft in de George Kessler

lounge, brunches, poolbiljarten en
niet te vergeten het sluitstuk van de
avond, de 6 kavels golfen, een Flight
voor 4 personen en 5 kavels Footgolf
voor 4 personen. In totaal waren er
324 kavels. Het resulteerde in een
eindbedrag, incl. de loterijen van het
Rad van Avontuur van € 39.705,00. De
organisatie van de veiling en uiteraard de pastor waren zeer verheugd
met dit prachtige resultaat. Pastor
Johan Olling sprak dank ook zijn dank
uit aan de schenkers en aan de kopers
van de kavels.
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Scheidsrechters VV Limmen
geslaagd
Op maandag 17 oktober werd bij Vitesse ’22 de cursus pupillenscheidsrechter gehouden. Namens VV Limmen deden Stef Beemsterboer en Benjamin Kuus daar aan mee.
Eerst wordt de theorie behandeld. De dag wordt afgesloten met een praktijkdeel.
Na deze intensieve dag mochten beide scheidsrechters hun diploma en KNVB batch in
ontvangst nemen. Hiermee heeft VV Limmen er weer 2 gecertificeerde scheidsrechters
bij. Uiteraard zijn wij bijzonder trots op onze geslaagden.
Andere kandidaten genoten van een lekkere vakantie. Bij een volgende cursus zullen zij
ook proberen het certificaat te bemachtigen.
Bij VV Limmen is nog ruimte voor scheidsrechters, pupillen en senioren. Stuur voor
meer info een mail naar scheidsrechters@vvlimmen.nl - Je ben van harte welkom om
ons team te versterken!
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RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505‑1751

Komedie ‘Allo, Allo’
voor De Zonnebloem Limmen

Op vrijdagmiddag 18 november a.s. speelt de toneelvereniging De Limmer Plankeniers
de prachtige komedie “Allo, Allo,“ voor gasten van De Zonnebloem Limmen. Dit stuk,
een wereldwijde comedy-hit hit van de TV, is nu in theaterproductie. Alle karakters uit
de geliefde televisieserie zijn terug zien in dit hilarische stuk met een komische noot
en knipoog naar de Tweede Wereldoorlog.
De voorstelling begint om 14.00 uur en De Burgerij is om 13.30 uur open. Tussen de
bedrijven door vindt een verloting plaats met prachtige prijzen. Voor problemen met
vervoer bel Ria Hooijboer (5052235)

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

Clemens

Jan

P. ZONNEVELD B.V.
RIJKSWEG 49C LIMMEN
WWW.ZONNEVELD-AUTOSCHADE.NL
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AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00
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Voor cadeaus
groot & klein,
moet u met de feestdagen
bij Moments zijn
Jill van der Velden

‘t Kieftenland 42 in Limmen | 072 505 2246 | info @salon-moments.nl | www.salon-moments.nl

Horizontaal;	
  1)	
  Hangt	
  met	
  bloemendagen.	
  2)	
  Noot	
  -‐	
  weg	
  in	
  limmen.	
  3)	
  tij-‐	
  leeft	
  niet	
  meer-‐	
  
ongeveer	
  3,14-‐	
  	
  	
  4)	
  Cilinder	
  vormig-‐	
  	
  Gymoefening-‐	
  schaakterm.	
  5)	
  achter	
  paard	
  op	
  
drafbaan-‐	
  	
  oud	
  minister-‐-‐	
  zit	
  in	
  ruggewervel.	
  6)	
  te	
  koop	
  (afk)-‐	
  europees	
  kampioenschap
Nederlandse	
  Norm-‐	
  Margo	
  was	
  nederlands	
  kampioen	
  turnen.7)	
  water	
  in	
  friesland-‐
Right	
  to	
  Left	
  Override	
  (afk)-‐	
  Dat	
  is	
  …..	
  Voor	
  mij	
  	
  (makkie).	
  8)	
  De	
  dato-‐	
  fietsenmaker
9)	
  60	
  minuten	
  na	
  middernacht-‐-‐	
  wrijfsteen.	
  10)	
  +40	
  en	
  je	
  hebt	
  een	
  muziekband-‐
Ingenieur-‐	
  krijg	
  je	
  als	
  je	
  ouder	
  wordt-‐
In	
  onze	
  achtertuin	
  zijn	
  egels	
  	
  (afk-‐-‐haha)
11)	
  Naam	
  die	
  vaak	
  met	
  kerst	
  wordt	
  gegeven-‐	
  verleden	
  tijd	
  van	
  kruipen-‐	
  niet	
  rauw
12)	
  Voorzetsel-‐	
  oud	
  vleesgerecht	
  op	
  brood-‐	
  niet	
  gepolijst.	
  13)	
  junior-‐	
  bouwmateriaal
14)	
  VS-‐	
  was	
  discotheek	
  in	
  Amsterdam-‐	
  noot.	
  15)	
  Uitspraak	
  van	
  Arie	
  Bakkum
Verticaal:	
  	
  	
  1)	
  Komt	
  terug	
  in	
  Burgerij.	
  2)	
  Woont	
  op	
  plek	
  van	
  Piet	
  Dijkman.	
  3)	
  Bijwoord-‐	
  laatst	
  leden
bijwoord-‐	
  overdreven.	
  4)	
  soort	
  verlichting-‐	
  	
  Nieuwe	
  school.	
  5)	
  tint-‐	
  soort	
  kraai.	
  
6)	
  Niet	
  vrijwillig	
  dood-‐	
  soort	
  ijzererts-‐	
  entré	
  hokje.	
  7)	
  Niet	
  ouderwets-‐	
  professor	
  uit	
  
strip	
  verhaal.	
  8)	
  boom-‐	
  was	
  limmer	
  wethouder	
  9)	
  real	
  Time-‐	
  stam	
  van	
  kennen-‐	
  soort
hondje	
  10)	
  Mariska	
  van	
  shocking	
  bleu-‐	
  	
  	
  knock-‐out-‐-‐	
  zoon	
  van	
  Ria	
  Bloedjes.	
  
	
  11)	
  Rotterdamse	
  loyd-‐	
  Vriendin	
  van	
  Sven-‐	
  voegwoord.	
  12)	
  voetbalclub-‐	
  	
  grijs	
  oog	
  bij	
  
paard-‐	
  	
  mili	
  liter-‐	
  	
  13)	
  Belgies	
  voor	
  U-‐	
  stucadoor	
  uit	
  limmen-‐	
  paspoort.	
  14)	
  feestje-‐	
  	
  
zoon	
  van	
  Izaak.	
  15)	
  weg	
  tussen	
  limmen	
  en	
  akersloot.
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Margret’ Haar Salon
Als je het mooie visitekaartje van
Margret Castricum ziet dan lees je
wat er eigenlijk staat, maar dan op
een speelse wijze verwerkt door een
ontwerpbureau: Margret’ Haar Salon.
En daar staan we dan in haar salon,
de HAAR salon van Margret aan de
Ratelaar 3 in Limmen. Een fraaie kamer met twee comfortabele kappersstoelen, met grote spiegels, wastafel
en een prachtige kastenwand waarachter de voorraad haarverzorgingsproducten schuil gaat. Elders in de
salon staan prominent zichtbaar ook
de producten waaruit de cliënten een
keuze kunnen maken om mee naar

huis te nemen. Wat kan en doet Margret Castricum in haar kapsalon? Zij
wast, knipt, in elke gewenste coupe
of model, zij föhnt, doet permanenten, en haarkleuring, geheel op maat
en naar wens. De behandelingen zijn
zowel voor dames als voor heren. Ook
mannen met baard en/of snor kunnen
gerust komen. Zij trimt het gezicht in
een mooi model.
Margret is een volledig vakgediplomeerd kapster en doet ook nu nog
regelmatig aan cursussen en bijscholing omdat het vak steeds aan mode
en trends onderhevig is. Na een jarenlange ervaring bij toonaangevende

grotere kapsalons in de regio heeft
zij op 1 juni 2015 de grote stap gezet,
een eigen bescheiden, maar top ingerichte, kapsalon aan huis. De productlijn die Margret gebruikt is van
het topmerk Schwarzkopf en gericht
op zowel professioneel als privé gebruik. Met heel veel plezier kapt zij
dames en heren geheel naar hun wensen, en wat ook belangrijk is, alles
op afspraak, dus nooit wachttijden.
Het gemak dient de mens. Daarnaast
heeft Margret ook nagelverzorging
(manicure) in haar pakket. Zij lakt de
nagels met shellac van het merk CND,
toonaangevend in de nagelbranche.
Dat betekent dat de hand na het lakken even onder de UV lamp gaat voor
het uitharden van de shellac voor een
optimaal resultaat.
Ook heeft zij cadeautjes en cadeaubonnen beschikbaar. De feestdagen
zijn in aantocht dus wellicht kunt u
iemand in uw omgeving blij maken.
Na een haarbehandeling of cadeaubon betalen? Pinnen, Ja Graag!
Margret’ Haar Salon, Ratelaar 3, 1906
HJ Limmen, tel.: 06 51 80 86 40, een
afspraak is snel gemaakt. Gemakkelijk parkeren naast de deur.
Kees G. Kroone

Bridgecursus voor beginners
Is u ook het enthousiasme opgevallen
bij uw kennissen die al bridgen, maar
heeft u zelf die stap nog niet genomen? Dan heeft u nu de kans.
Met ingang van januari geeft de ervaren en gediplomeerde bridgeleraar
Gerard Limmen weer een beginnerscursus bridge. Hij zal u op een plezierige manier inwijden in de geheimen
van dit prachtige spel, dat wereldwijd
wordt gespeeld volgens dezelfde regels.

Bridge is niet alleen een leuke en sociale hobby, maar bovendien een uitstekende training voor het geheugen,
die geschikt is voor iedereen. Dus ook
voor u!
De cursus bestaat uit 12 wekelijkse
lessen vanaf dinsdag 10 januari van
13.30 uur tot 16.00 uur (met uitloop)
en wordt besloten met een gezellige
slotdrive.
Er wordt gebruik gemaakt van up-todate lesmateriaal van de Nederlandse

Bridgebond en vanaf de tweede les
wordt al daadwerkelijk gespeeld.
Kosten voor de hele cursus: € 105.-.
Locatie: Ontmoetingscentrum Geesterhage in Castricum (naast winkelcentrum Geesterduin).
Interesse? Meld u dan aan of vraag
verdere informatie bij Gerard Limmen,
Vaartkant 40 te Limmen en vertel het
ook uw kennissen.
E-mail: info@gerardlimmen.nl
Tel.: 072-5051539

Programma Limmen Cultuur
Sinterklaasvoorstelling
De twee laatste maanden van het
jaar staan bij Limmen Cultuur in het
teken van de komende festiviteiten.
Traditioneel is de Sinterklaasvoorstelling. Voor de kinderen uit de regio
organiseert Limmen Cultuur, in samenwerking met de toneelgroepen
Forento en Pancratius, weer een hilarische Pietentoneelstuk. Ieder jaar is
het een feest om naar die aandachtig
luisterende gezichtjes te kijken. Waar
de voorstelling dit jaar over gaat is
nog een groot geheim, maar dat het
spannend hilarisch en een feest gaat
worden, dat is een ding wat zeker
is. Want natuurlijk loopt alles in het
honderd. Alles gaat fout, wat fout kan
gaan!! Maar zoals altijd komt alles
weer op z’n pootjes terecht.
Alle kinderen van 3 t/m 9 jaar zijn
van harte welkom in Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg
64 te Limmen. Uiteraard zijn ook alle

papa’s, mama’s, opa’s en oma’s van
harte welkom. Voor deze voorstelling
kunnen geen kaarten worden gereserveerd.
Tata-Steel-Big-Band
Op zondag 11 december om 20:00
uur speelt in Cultureel Centrum Vredeburg de Tata-Steel-Big-Band “The
Swing Masters”. Deze band, aangevuld met een zangeres, speelt in de
traditionele Big Band bezetting een
zeer gevarieerd repertoire. Speciaal
voor deze avond in Limmen is er een
Kerstprogramma samengesteld. Een
optreden waarin Swing, Jazz en Kerst
samenkomen onder de kerstboom.
De Tata-Steel-Big-Band is opgericht in
1980 en staat onder muzikale leiding
van André Elders. Voor meer informatie, kaartreserveringen en prijzen kijk
op onze website www.limmencultuur.
nl of bel naar telefoonnummer 0725053274.

Volgende proeverij 20 november

Dampegheest Bockbier was top!
Tijdens de recente bekende 3e zondag
van de maand inloopmiddag in Proeflokaal “Dampegheest” in het prachte
gebouw “De Ouder School” in de museale hoek, werd het Herfstbockbier
van 2017 geïntroduceerd. Het is een
volmondig bovengistend bier met
verrassende moutsmaak, veroorzaakt
door de vers gebrande moutsoorten.
Hierdoor krijgt het zijn karakteristieke rood-bruine herfstkleur en fijne
smaak. Het heeft een alcoholpercentage van 7% en een advies schenktemperatuur van 6 tot 8 graden C.

Een bier dat past bij de herfst, bij wild,
bij mooi rood vlees en kazen. Er was
heel veel belangstelling om dit mooie
bier, maar ook de andere bieren te
proeven en in een gezellige ambiance
elkaar te ontmoeten en bij te praten.
De eerstvolgende zondagmiddag is 20
november vanaf 15.00 uur.
Dan zal er zeker de “Zwar Hufter”, Limited Edition verkrijgbaar zijn, met
een alcohol percentage van 11%. Een
heel bijzonder bier: Uiteraard ook een
bovengistend donker bier. Maar dan
komt het “geheim”: gelagerd of frans

eikenhout en versneden met spaanse
sherry. Dat geeft een smaak, neus en
bouquet van ongekende verrassing.
De brouwerij kent op dit moment
acht verschillende biersoorten. Er is
veel vraag naar bij de de slijterijen,
o.a. Gall & Galll Limmen, maar ook in
de horeca. De “Zware Hufter”, is bijna
niet aan te slepen aldus brouwmeester Kees Koot.
Welkom in “De Oude School” op 20
nov. a.s.
Zie ook www.dampegheest.nl

Christine Meerman in beeld
Tijdens de maanden November en
December is een expositie met schilderijen en art-quilts van Christine
Meerman uit Heiloo te zien op de
bovenverdieping van het pand aan de
Rijksweg 127 1906 te Limmen.

was. Deze wassen beelden zijn in
brons gegoten. Weer wat later is haar
passie vormgeven ook uitgegroeid
naar werken met stoffen, zoals artquilten. Haar inspiratie haalt ze uit de
natuur, een vleugje architectuur en
uit de mensen om haar heen.
Een paar van deze Art-quilts, met afbeeldingen van o.a. haar kleinkinderen en schoondochter, en een selectie
van haar schilderijen in aquarel en
acryl zijn op deze expo te zien. Christine heeft veel in groepsverband geëxposeerd, maar dit is haar eerste soloexpositie.

Christine Meerman is geboren in 1941
en is woonachtig in Heiloo.
Bezig zijn, iets maken, iets creatiefs,
dat is wat ze vanaf haar kindertijd al
wilde gaan doen. Ze besloot de opleiding lerares textiele werkvormen te
gaan volgen en volgde daarmee haar
weg in het onderwijs.
Die creatieve inslag heeft ze nog
steeds. Wat begon bij eerst vooral
kleding maken is uitgegroeid tot veel
meer. Het tekenen, wat ze vroeger
graag deed, heeft ze op latere leeftijd weer opgepakt. Zelfs de penselen

werden erbij gehaald, een cursus en
workshops gaan volgen en is Christine verder gegaan met aquarelleren
en schilderen met acryl. Soms een
uitstapje naar beeldhouwen in speksteen en beeldhouwen met (bijen)

De expositie is te bezichtigen van
dinsdag t/m vrijdag 09:30-17:30 uur
en zaterdag: 09:30-16:30 uur.
Voor informatie kunt u bellen met:
Trudy Keyzer 06 10585278

Stichting Oud Limmen

Wie-O-Wie !!
Herkent u nog iemand op deze foto die genomen is bij de voormalige Mariaschool
tijdens het Sinterklaasfeest? Sinterklaas staat op het dak van de Mariaschool en
de kinderen kijken vol verwachting toe. We weten dat juf Verver en Leny Kaandorp op de foto staan. Graag willen wij weten wie er nog meer op de foto staan.
Wij dachten dat de foto rond 1950 genomen is. Weet u het? Wij niet!
Reacties graag weer naar: oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig langs op
maandagochtend van 10.00 - 12.00 uur, of maandagavond van 19.00 - 21.00 uur.
Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar.
Op de vorige foto van het zomerkamp hebben we heel veel leuke reacties binnen
gekregen. Bijna iedereen is herkend. Hartelijk bedankt voor de leuke reacties die
wij mochten ontvngen. De foto is genomen van een scoutingkamp.
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Maak je sterk tegen MS
MS Collecteweek 21-26 november

Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er
weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met Multiple
Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en
hoe we het kunnen genezen.
De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en
zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Met de opbrengst van de collecte kunnen we investeren in het
verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS én in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.

19.

95

Maak je ook sterk tegen MS
Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie –groot of klein– is welkom! De collectant van het
Nationaal MS Fonds is te herkennen aan de collectebus met het oranje vlinderlogo. Collectant gemist? Ga naar www.
mscollecte.nl en doneer online. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000
5057) of sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig €2. Aanmelden als collectant kan ook nog steeds! Kijk op de
website www.mscollecte.nl voor meer informatie over de MS Collecteweek.

Vuurbaak 3
Tel. 505 3902

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

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen
• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09

Bel nu 06-506 484 99

ewijs?

Snel en betaalbaar je rijb
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Van afval naar
grondstoffen en energie

k motorkleding Gratis

Gebrui
iTheorie-cursus Gratis •

www.gpgroot.nl
infra en engineering | inzameling en recycling | brandstoffen en oliehandel

oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92
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Gré Snel-de Swart 25 jaar
bij Slaapkenner Lute
Wie Lute zegt denkt aan slaapcomfort, aan woning- en bedtextiel, maar
denkt wellicht ook nog even terug
aan de oprichtster van dit bedrijf,
dat al 80 jaar bestaat. In 1935 werd de
basis gelegd door Maartje (Ma) LuteZandbergen (*1904 +2004), toen zij
een kleine textielwinkel begon aan
de Rijksweg. Vanaf de plek waar ik
gezellig met Annemieke Lute en Gré
Snel aan de koffie zit, gaan mijn gedachten terug naar de plek waar het
allemaal begon, want mijn uitzicht
is recht tegenover die plek, daar waar
nu appartementencomplex Het Palet
staat en ook in vroeger jaren automobielbedrijf Martin Schilder stond, op
de hoek Rijksweg en Burg. Nieuwenhuijsenstraat.
Ma Lute was een pientere, hardwerkende vrouw, die niet alleen het huishouden met haar man Piet en hun
vijf kinderen bestierde, maar waar zij
ook wol, dames- en herenondergoed,
overalls, kaartjes brat (om sokken en
kousen mee te stoppen!), elastiek
en andere zaken verkocht. Ook ontwikkelde Ma een voor die tijd uniek
spaarsysteem, waarbij de klanten
wekelijks iets spaarden om bij latere
aankopen de rekening snel te kunnen
voldoen. Het eenmansbedrijfje groeide en op een bepaald moment verhuisde het naar de voormalige winkel
van Arie Hoogeboom aan de Kerkweg,
waar je in vroeger jaren nylonkousen
kon laten “ophalen”, als er een ladder
in kwam. Overigens de plek waar wij
zaten en waar klanten met de slaapadviseurs zaken kunnen bespreken
staat precies daar waar ooit het gemeentehuis van Limmen stond en
later Kroone-Liefting nog was gevestigd. De fietsenwinkel werd tien jaar
geleden bij het bestaande pand aan
de Kerkweg gevoegd. Na Moeder Ma,
kwamen zoon Gerard (*1938 +2004) en
zijn vrouw Gon in de zaak en groeide
het uit tot een toonaangevend bedrijf

op het gebied van slaapkamers en woninginrichting in de ruimste zin. Zoon
Peter Lute en zijn vrouw Annemieke
hebben het bedrijf voortgezet. Als
je in de zaak zit en rondkijkt naar de
vele slaapkameropstellingen zou je er
“slaperig” van kunnen worden.
Gre Snel-de Swart
Als 13-jarig meisje kwam zij al bij de
familie Lute als vakantie- en zaterdaghulpje. Gré zorgde ook voor de
kinderen en huishoudelijke taken,
kortom je werd in die jaren aangenomen, zonder dat het gezegd werd of in
een taakomschrijving stond: voor alle
voorkomende werkzaamheden. Na de
huishoudschool kwam ze fulltime in
dienst. Gré pikte snel allerlei dingen
op en je kunt echt zeggen zij is autodidact, alles geleerd door te kijken, te
lezen, te luisteren en te vragen in de
dagelijkse praktijk. En zo is zij na al
meer dan 35 jaar, bijna familie geworden, althans zo voelt het aan beide
kanten. Straks over Gré (59 jaar jong)
nog iets meer.
Tijdens ons gesprek komen uiteraard
vragen boven over de winkel, de vakkennis, de klantenkring e.d. De vragen
over het bedrijf stel ik aan Annemieke, die ze ook samen met haar man
Peter beantwoordt.
Wanneer zijn jullie beiden in de zaak
gekomen en was het ook de bedoeling
dat jullie voor dit mooie vak zouden
kiezen? Of hebben jullie ook nog ander
werk gedaan?
Peter werkte bij de zuivelfabriek “De
Vereeniging” op het moment dat vader Gerard in het ziekenhuis lag en
zijn hulp goed kon gebruiken. Peter
volgde diverse opleidingen en kwam
in 1987 definitief in de zaak. Annemieke kwam in 1990 nadat zij bij Crawford
had gewerkt.
Het bedrijf door jullie ouders, Gerard

de ochtend. En als het erg druk is werk
ik vaker. Kortom, een flexibele instelling en dat is belangrijk.
Was en is het te combineren met je
eigen gezin, je kinderen en kleinkinderen?
Dat is hier heel flexibel. In goed onderling overleg is er heel veel mogelijk als er elders belangrijke zaken zijn
binnen je eigen gezin of bij je kinderen. Dat is heel fijn en daardoor motiveert het je ook weer. Nu gebeurt
het wel eens dat een kleinkind in de
winkel speelt als ik oppas.

en Gon, opgezet en groot geworden,
heeft onder jullie leiding alweer grote
veranderingen ondergaan. Wat zijn ingrijpende wijzigingen geweest?
Het specialiseren in slapen en woningtextiel en de het aansluiten bij
de Slaapkenner formule en natuurlijk later het kopen van het pand van
Kroone-Liefting. De winkel werd daarmee direct twee keer zo groot.

Ook jij hebt ongetwijfeld grote veranderingen gezien in jullie vakgebied.
Heb je je steeds gemakkelijk kunnen
aanpassen?
Ja, de veranderingen zijn groot, van
een kleine winkel naar een gespecialiseerd bedrijf. Dat is alleen maar leuk.
Het maakt het ook steeds interessanter, je ontmoet meer mensen en dat is
belangrijk voor de omzet.

Waar ligt de kracht van jullie succes?
De betrokkenheid naar de klanten toe
en het service gericht zijn. Nog ouderwets gezellig. Dat geeft een goed
gevoel bij je klanten.
Je bent lid van de Slaapkenner organisatie, wat betekent dat voor bedrijf en
klant?
De Slaapkenner is een groep enthousiaste ondernemers met passie voor
slapen. Wij kopen gezamenlijk producten in met een unieke uitstraling
en verzorgen ook gezamenlijk de reclame en marketing.
Welke productgroepen omvat jullie assortiment?
Bedden, kasten, bed- en badtextiel,
tapijt, gordijnen en raambekleding.
En wat ook heel belangrijk is, wij
plaatsen en installeren alles voor de
klant. Tot in de perfectie en uiteraard
tot tevredenheid van de klant. Van
tevoren is alles tot op de millimeter
nauwkeurig ingemeten door onze eigen mensen.
Is b.v. bedtextiel erg kleur- en of modegevoelig?
Ja, bedtextiel is steeds meer modegevoelig en het is ook seizoensgebonden.
Waar ligt jullie werkgebied en hoe krijg
je klanten, is dat mond-op-mond, folderen, advertenties, zichtlocatie?
Het werkgebied loopt van Amsterdam
tot Den Helder met uitschieters naar

Limburg en Terschelling. De klanten
komen n.a.v. folders en veel al door
mond-op-mond reclame. Uiteraard is
ook krantenreclame belangrijk, even
laten zien dat je er nog bent.
Dan komen we toch automatisch op
Gré Snel-de Swart, eigenlijk de reden
van mijn bezoek, immers zij is 25 jaar
bij jullie werkzaam (24 september jl.).
Vinden jullie een vast gezicht/aanspreekpunt in de winkel belangrijk?
Zeker, Gré is zo vertrouwd voor veel
klanten en we kunnen de winkel rustig aan haar overlaten.
Gré, je was nog heel jong toen je hier
binnenkwam, je kwam na 10 jaar weer
terug en bent gebleven. Hoe voelt het
nu om hier 25 jaar rond te lopen, te
gaan en staan?
Het voelt als vanouds, als familie. In
het begin kon ik als de kinderen ziek
waren of vakantie hadden gewoon
thuis blijven.
Het is een deeltijdbaan, ben je hier
steeds op vaste tijden?
Ik werk normaal op de woensdag,
donderdag en op vrijdag gedurende

Het moet je ongetwijfeld goed bevallen, wat is het aantrekkelijke van
jouw beroep?
Geen dag is hetzelfde en geen klant is
gelijk.
Je beweegt je hier dus als een vis in het
water. Hoe houdt je de nieuwe ontwikkelingen binnen het vak bij? Is er ook
bijscholing door fabrikanten?
Ja, er zijn fabrieksbezoeken en trainingen en dat maakt het uitdagend.
Heb je het gevoel dat veel cliënten
terugkomen bij jou omdat ze vertrouwen in je hebben, omdat zij prettig
zijn geholpen?
Uiteraard dat probeer ik wel. En ja, dat
hoor ik wel van ze. Door een positieve
uitstraling probeer ik ze zo goed mogelijk te helpen. En natuurlijk staan
voor wat je ze belooft te doen.
25 Jaar is een mooie tijd, ik ga ervan
uit ook een prettige tijd binnen het
bedrijf. Hoe lang wil je nog doorgaan?
Ik wil eigenlijk als alles goed gaat tot
mijn pensioen hier werken. En van
positief werken wordt je blij en dat
merkt de klant duidelijk. Ik verveel me
geen seconde.
Zijn de klanten in de loop der jaren
veranderd in hun kooppatroon? Zijn
ze kritischer geworden, prijsbewuster
misschien of kijken ze meer naar de
collega/concurrent?
De klanten zijn nu veel beter geïnformeerd via internet maar willen nog
steeds de persoonlijke aandacht. Het
is tenslotte ook een vaak kostbare
aanschaf die je gaat doen waar je lang
plezier van wilt hebben.
En ben je verwend vanwege dit 25-jarig
jubileum?
Ja, ik heb een prachtige elektrische
fiets gekregen en we gaan met de
collega’s nog weg, maar dat is een
verrassing. Met de kinderen en kleinkinderen ben ik een dagje naar het
sprookjesbos geweest.
Gré ik weet zeker dat jij hier nog lang
als bekend, maar vooral als vertrouwd
gezicht bij Slaapkenner Lute zult rondlopen, je bruist nog van energie. Jouw
samenwerking met de familie Lute is
uniek, je behoort tot de familie dat
heb ik duidelijk gemerkt en gezien.
Een mooi bedrijf die een naam heeft
hoog te houden. Een mooie zaak, een
perfecte zichtlocatie aan zowel Rijksweg als Kerkweg, aan beide kanten
vaak wachtend verkeer dat even jullie
richting opkijkt, da’s mooi meegenomen. Binnen is het smaak- en sfeervol
ingericht, met een zeer brede keus in
alle segmenten.
Gré mag terugzien op 25 mooie en fijne jaren. Alle goeds voor de toekomst.
www.slaapkennerlute.nl
Kees G. Kroone
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VERKOOP START 1 DECEMBER

APPARTEMENTENCOMPLEX
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Eén december start de verkoop van
5 prachtige appartementen in het voormalige pand van
drukkerij Limmendruk aan de Rijksweg 132.
LOFT ‘RIJKSWEG’ - € 179.000,- k.k.
Een fantastische loft van 100 m2 met hoge plafonds, authentieke details en prachtige keuken,
en voorzien van eigen berging en parkeerplaats op het terrein.

LOFT ‘MIDDENWEG’ - € 199.000,- k.k.
Deze loft van 100m2 is zo te betrekken. Deze zeer ruime loft moet u zien. Twee slaapkamers,
een eigen dakterras, berging en parkeerplaats op het terrein.

3 WOONSTUDIO’S ‘MIDDENWEG’ - € 150.000,- k.k.
Deze woonstudio’s van 55m2 zijn ideaal voor de starter en compleet afgewerkt met nieuwe
keuken en alle inbouwapparatuur, eigen berging, terras en parkeerplaats op terrein.
Voor meer informatie:
B. Nieuwenhuijsenstraat 25
Tel. 072 528 0882
06 5332 8259
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Van wie is Sint-Nicolaas?
PATROONHEILIGE VAN ZEELIEDEN
Sinterklaas is al 1600 jaar dood als
hij zijn eerste zeereis maakt. Zeelieden uit Italië groeven in de tijd van
de Kruistochten zijn gebeente op in
het toenmalige Myra, in het huidige
Turkije, en namen het mee naar Bari,
in Zuid Italië. In Bari bouwden ze een
grote kerk voor hem en benoemden
hem - na die ongestoorde overtocht
- tot patroon van de zeevaart. En dat
werkte: zeelieden uit de hele westerse
wereld gingen bij hem langs om tot
die grote wonderdoener te bidden en
in alle havenplaatsen van Europa verschenen dan ook Nicolaaskerken. Nu
is het geval dat de Turkse regering al
jaren bezig is de stoffelijke resten van
Sint-Nicolaas terug te krijgen. Men
vindt daar dat Sinterklaas in de SintNicolaaskerk in Demre moet rusten.
Daar is het graf van de goedheilig
man die in de vierde eeuw bisschop
van Myra was. Myra bestaat niet meer
maar de restanten liggen in of bij het

De schoenendoosactie in de Corneliuskerk was
dit jaar weer een groot succes. Tijdens de gezinsviering van 5 november werden de ingepakte dozen verzameld. Dozen die naar leeftijdsgenootjes in onder andere Kenya, Chili,
Tanzania end e Filippijnen gaan. Het doel van
de actie is daarbij ook om kinderen in Nederland te leren in hun rijkdom te delen met arme
kinderen. Ook de basisschool de Kerkuil en jongerencentrum Conquista deden mee. Hier worden de dozen van basisschool de Kerkuil door
jongens van groep 8 naar de kerk gebracht.

plaatsje Demre in het zuidwesten van
Turkije. Er worden in die streek opgravingen gedaan om de 6 meter onder
de oppervlakte verscholen ruïnes van
Myra bloot te leggen. Daar horen de
resten van Sint-Nicolaas die in 1087
door Italianen zijn gestolen. “De populaire heilige heeft nooit gezegd dat
hij in Italië begraven wilde worden”,
zo klinkt het Turkse verweer, “Hij leefde en stierf in Turkije en zou daarom
in Demre moeten rusten”.
GOEDHEID EN HEILIGHEID ZIJN NIET
AAN ÉÉN PLAATS GEBONDEN
Hoe is Sint-Nicolaas daarna dan nog
in Spanje terecht gekomen? Het is mij
een raadsel. Misschien omdat Spanje
zo aardig rijmt op ‘appeltjes van
oranje’. Wat ik wel weet is dat deze
bisschop van Myra na zijn toch ooit
vastgestelde dood met goede werken
door is blijven gaan. Op iconen in de
Oosterse kerken kom je hem tegen:
een jonge H. Nicolaas: kalig hoofd,
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Nordic walken met Lea
geen baard en mijter, maar steeds
met zeer grote vriendelijke ogen. Op
zondagmiddag 13 november weet hij
ook dit jaar weer Limmen en de Corneliuskerk te vinden. Laten we ons
niet druk maken over van wie hij is en
waar hij woont. Goedheid en heiligheid zijn blijkbaar niet aan één plaats
gebonden.
Pastor Johan Olling

Techniek al min of meer eigen gemaakt? Kom vrijblijvend een keer
meelopen met een van de onderstaande groepen. Er is niets mooier
dan wekelijks zwerven door onze
prachtige achtertuin, de duinen en
het strand.
Doelgroep 55 plus
Deze groep loopt op woensdag, van
9.00u tot 10.30u. Rustig opbouwend,
afgewisseld met oefeningen en tempowisselingen, komend tot een goede
conditie. Kosten zijn € 45,- voor een 10
rittenkaart.

nen lopen en het sociale contact zijn
van groot belang. Kosten zijn €30,voor een 10 rittenkaart.
Een keer in de maand koffie drinken
bij een gezellige uitspanning. Wekelijks starten we bij een andere duiningang tussen Castricum en Egmond.
Voor meer informatie: Lea Dam tel:
072- 5052768 of 0630881608 email:
leadam@quicknet.nl

Doelgroep 65 plus
Deze loopt op donderdag, van 10.15u
tot 11.15 u. Lekker door de duinen
dwalen afgewisseld met wat losmaakrek- en strekoefeningen. Het ontspan-

Jazz Session Club

Met een groep ‘pelgrims’
het NH pad lopen...
Na aandringen van de groep, ben ik
een tweede tocht begonnen. Ja, dit
is onze tweede langeafstand pad met
een groep dames en één man, die ons
voorziet van de info die we nodig hebben onderweg via zijn radar.
De groep komt m.n. uit mijn wandelgroepen, die ik wekelijks begeleid en
de TIOS Bodyfit groepen. Een jaar of
zes terug heb ik met praktisch dezelf-

de groep het Willibrorduspad gelopen.
Deze loopt van Alkmaar naar Utrecht.
Het NH pad loopt van Huizen naar
Texel (ca 270 km). We zitten momenteel bij Kolhorn. Ieder jaar lopen we
4 trajecten van rond de 22 km. In elk
seizoen één. We doen er ongeveer drie
jaar over zo’n tocht te volbrengen.
Inmiddels is de groep erg vertrouwd
met elkaar. Het heerlijk zwerven met

elkaar door het NH landschap is toch
wel heel bijzonder. Ik bereid de tochten met mijn man voor. Zodat we weten waar gelegenheid is om koffie te
drinken en waar we aan het eind van
de dag ons drankje met de traditionele bitterballen kunnen gebruiken. Dit
wou ik toch even gezegd hebben want
de Limmers zijn toch wel heel actief
en ik kan dat zeggen want ik geef toch
al heel wat jaartjes bewegingslessen
voor m.n. de Limmense dames.
Wandelgroet van Lea Dam.

Blue Coat in de Vredeburg
Op 20 november 2016 zal Blue Coat
het gastoptreden verzorgen bij de Jazz
Session Club “Vredeburg”.
Tijdens de jamsession, die om 16.00
uur begint, zal de formatie Blue Coat
U vanaf 5 uur gedurende een uur laten
genieten van hun swingende muziek.
De formatie Blue Coat heeft vele jazz
standards op het repertoire staan.
Verder staat er ook behoorlijk wat latin en blues op het programma.
Kenmerkend voor het geluid van Blue
Coat is de open sound. Dit geluid
geeft veel mogelijkheden tot dynamiek en improvisaties. Deze hebben
vooral voordelen voor de intieme jazz
ballads. De band bestaat uit zangeres

Aaltsje Hoekstra, drummer Hans Beljon, Klaas Doedens (basgitaar en contrabas), Jaap Hartog (gitaar), Gabriël
Reus (tenorsax) en Tjeerd Andringa
(gitaar) en speelt ballads, latin en
swing. Na dit optreden zullen de sessiemuzikanten U weer laten genieten
van hun kunnen. Alle ingrediënten
voor een gezellige muziekmiddag zijn
dus aanwezig.
De toegang is vrij, maar U kunt ons
steunen door lid te worden voor € 7,per persoon voor het gehele jaar.
Info: Fred Timmer tel. 072-5053414
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl

Kom naar de lezing van Kees Druijven

Veldnamen in de polder Over Die

TIOS Dames worden in het Zonnetje gezet
Er zijn ruim 40 dames, die al meer dan
25 jaar lid van de gymvereniging TIOS
Limmen. Er zijn er zelfs, die al meer
dan 40 jaar lid zijn. Dat is toch Fantastisch! Dus dat betekent ook dat zij in
leeftijd al aardig gegroeid zijn en als
je dan ziet wat deze dames nog kunnen doen. Petje af voor hun.
Bovendien komen ze ook heel trouw
naar de lessen. Met name de ochtendgroepen bij Lea hebben een zeer so-

ciale contact met elkaar. Elke maand
gaan ze na de les een koffierondje
doen en dat schept een mooie band
met elkaar na zoveel jaar.
Deze dames doen Bodyshape bij Angelique Liefting op de maandagavond
en/of Bodyfit bij Lea Dam op de dinsdagmorgen en de donderdagmorgen.
Daarom had het bestuur samen met
de docenten Lea en Angelique beslo-

ten om deze jubilerende dames iets
te geven voor deze knappe prestatie.
Geen medaille of speldje, maar een
mooi boeket namens TIOS voor deze
sporters, gecreëerd door Monique en
Gerda van Bloemen 22.
Wij hopen nog lang wekelijks van jullie te kunnen genieten.
Angelique en Lea

De polder Over Die, voorheen van de
banne Limmen nu in Akerslootse handen, heeft prachtige maar voor velen
onverklaarbare veldnamen. Sommigen herkennen bijvoorbeeld de naam
Zodehoop maar ken je de naam Altgeringeland, destijds eigendom van
de Egmondse Abdij? Met een klein
beetje verbeeldingskracht kun je daar
de betekenis: al te gering ofwel een
klein stukje land aan geven. De naam
die men ooit aan een stuk grond gaf
was niet zomaar uit de lucht gegrepen. Men ‘zag’ hem als het ware aan
het land af. Was het aanzicht hoog,
laag of droog? Dan kon je er zeker van
zijn dat de namen Ven, Moer, Made of
Hoop in de naam zou verschijnen.
Kees Druijven heeft onderzoek gedaan en gaat op dinsdag 22 november

om 20.00 uur in Ons Huis de boel nader verklaren. Tijdens de lezing staat
Kees stil bij de gebruiksgeschiedenis
van het gebied, de wateringen rondom maar vooral de namen die de percelen dragen. Die namen waren vooral
belangrijk voor boeren bij zoal de
koop en verkoop van land totdat het
kadaster in 1832 de namen overbodig
maakte door de percelen van een sectienummer en nummer te voorzien.
Geboeid en klaar voor een stukje Limmense geschiedenis?
Kom dan 22 november om 20.00 uur
naar Ons Huis aan de Zuidkerkelaan 1
in Limmen door je in te schrijven via
telefoon:
072 - 5052708 of mail c.n.druijven@
hetnet.nl. De toegangsprijs is € 5,incl. gratis koffie/thee.
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OPENINGSTIJDEN: Ma. t/m wo. 08.00-21.00 uur.
Do. t/m za. 08.00-22.00 uur.
Op zondag van 09.00 tot 21.00 uur.
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...een ander
geluid!

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

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

GEZELSCHAPSSPELLEN OVER DIEREN
NU 25% KORTING!

KONIJN/CAVIAKOOI van € 49,75 NU € 35,00
KANARIE/PARKIETENKOOI
van € 73,25 NU € 54,50
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

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

OEFENEN VOOR
TEN
IE
N
E
G
en
N
E
T
E
DE FEESTDAGEN

Met een groot stuk vlees bijv. een staartstuk
en een geweldige groenteschotel!

Bestel 1 staartstuk van 1 kg (6 personen). Koop of bestel 1 pot ganzenvet bv bij poelier of uw slager. Verzamel
de volgende groentes, pastinaak, sjalotten, winterwortel, courgette, verse knoflook (ongepeld) en aardappel.
Snij ze in stukken van verschillende grootte en vorm. (knoflook ongepeld). Fruit dit alles aan in de oven op
bakplaat op 180° ong. 10 minuten. Doe dit alles met 4 eetlepels ganzenvet in grote ovenschaal, bestrooi royaal
met zeezout en peper uit de molen. Garneer met enkele takjes tijm en rozemarijn. En zet 50 minuten in de oven
op 180°, af en toe omscheppen natuurlijk.
Het vlees op kamertemperatuur laten komen, leg het maar 3 à 4 uur op het aanrecht afgedekt. Het vlees
bestrooien met zout en peper en rondom bakken in roomboter als biefstuk in zware koekenpan. Hierna in
braadpan met dikke bodem het stuk vlees doen en jus afblussen met ietsje lauw water en op zacht vuur garen
tot 42°. Hierna minimaal 30 minuten laten rusten onder aluminiumfolie. Snij er mooie plakken van.

Eet smakelijk!

Wijntip: CATENA AGRELO CABERNET SAUVIGNON 2014

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl
• dakbedekking
• zinkwerkoersterkdrukwerk.nl
• centrale oersterkdrukwerk.nl
verwarming
Check onze vernieuwde webshop!

• sanitair
• riolering

Check onze vernieuwde webshop!
Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

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

Snel en voordelig drukwerk
Bĳ
u in
buurt drukwerk
Snel
ende
voordelig
Sneluen
drukwerk
oersterkdrukwerk.nl
Ouderwets
goede
service
Bĳ
in
de
buurt
Snel
envoordelig
voordelig
drukwerk
Bij uuinin
dede
buurt
Opmaak
enbuurt
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
Snel
en
voordelig
drukwerk
Ouderwets
goede
service
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
en
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
u in
buurt
Snel
ende
voordelig
drukwerk
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
ontwerp
Opmaak
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
u in en
deen
buurt
Snel en voordelig drukwerk
Stap
eens
binnen
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
enreclame
ontwerp
Veelzijdig
in
Ouderwets
goede
service
Stap eensenin
binnen
Veelzĳdig
reclame
Opmaak
ontwerp
Bĳ u in de buurt
Stap eens
binnen
072 - 505 49 57 | oersterkreclame.nl
Stap
eens
binnen
Veelzĳdig
in
reclame
Ouderwets goede service
Stap eens binnen
Opmaak en ontwerp
Stap eens binnen
Check onze vernieuwde webshop!

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

IDEE ONTWERP PRINT/DRUKWERK INTERNET SIGN

Oersterk reclame, Rijksweg 42a, Limmen
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KookKönst is er klaar voor!

Decembermaand
zonder culi-stress...
Sinterklaas, kerstborrel, kerstdiner of
nieuwjaarsreceptie bij thuis of op de
zaak? Verwen uw gasten met hapjes, gerechten of een compleet warm
en koud buffet van KookKönst. Voor
de kerstdagen hebben wij een heerlijk kerstbuffet voor u samengesteld
(zie onze advertentie in deze krant).
Onze andere buffetten zijn de gehele
maand december te bestellen.

Bent u met een kleiner gezelschap?
Of wilt u een deel zelf koken en een
deel uitbesteden? Dan zijn onze losse
gerechten de oplossing! U vindt onze
losse gerechten op www.kookkonst.
nl. De losse gerechten kunt u alleen
op bestelling afhalen op 24, 25 en 26
december. Geef uw bestelling door
via info@kookkonst.nl of loop bij ons
binnen. Wij helpen u graag!
Bent u op zoek naar een leuke invulling voor een gezellige avond met
vrienden, vriendinnen, collega’s of
met familie? Al eens aan een kookles
bij KookKönst gedacht? U kunt zich
individueel inschrijven voor één van
onze open kookworkshops:

• 23 november v.a. 18.00 uur
Kookworkshop Marokkaans
• 8 december v.a. 18.00 uur
	Kookworkshop Kerstdiner zonder stress
• 9 december v.a. 18.00 uur
	Kookworkshop Kerstdiner zonder stress

Heeft u zelf een groepje vanaf 6 personen? Dan kunnen wij in overleg
een datum en een thema (Italiaans,
Spaans, Tapas, Vis, Vegetarisch, Marokkaans, koken met bier) samenstellen. Kijk voor meer informatie over de
workshops op www.kookkonst.nl of
neem contact met ons op. Een kookworkshop is ook leuk om te geven en
te krijgen.
U kunt bij ons ook terecht voor culinaire kado’s! Wij hebben een prachtig
assortiment met heerlijke olijfolie,
fruitige azijnen, biologische pesto’s,
bruschetta’s, toast, kaasplanken en
met de hand geschilderde aardewerken schalen. Deze producten zijn uitermate geschikt om kado te geven of
om gewoon lekker zelf te gebruiken.
Wij hebben ook kadobonnen!

Limmer Plankeniers 40 jaar toneel
Nog maar een week en dan gaan de
De Limmer Plankeniers de bühne op.
Zoals u in de media heeft kunnen
lezen, zijn alle voorstellingen voor
“ALLO ALLO” uitverkocht. Na eerst
onze donateurs bezocht te hebben,
liep het vanaf dag één storm bij de
Gall en Gall voor de verkoop van de
kaarten en waren alle kaarten binnen
de kortste keren verkocht. Hoe leuk is
dat spelen voor volle zalen? Dit maakt
het 40 jarig jubileum nog feestelijker.
Op dit moment zetten de spelers en
de regie de puntjes op de i, zodat u
weer een humoristisch stuk voorgeschoteld krijgt. De mensen van de rekwisieten en toneel zijn al weken be-

zig met het maken van de attributen.
De weken na de kerkenveiling gaan ze
aan de gang met de 2 podia, waarop
gespeeld zal gaan worden.
Om u in de stemming te brengen van
“Allo Allo” hier wat leuke wetenswaardigheden over deze Britse komedieserie met in totaal 85 afleveringen en
bekend staat als één van de succesvolste Britse komedies aller tijden.
De serie werd aanvankelijk negatief
ontvangen door de critici, omdat ze
het ongepast vonden een komische
serie te maken over de Tweede Wereldoorlog, maar vanaf het begin waren de kijkcijfers erg hoog. Behalve in
het Verenigd Koninkrijk werd de serie

ook een succes in ons eigen land, België, Frankrijk, Amerika en Australië.
De serie werd verkocht in 96 landen.
Na 2010 was het ook in Duitsland te
zien. In tegenstelling tot veel andere
series had “Allo Allo” een verhaallijn die van aflevering tot aflevering
doorliep. Daarom was het noodzakelijk om elke aflevering te zien om het
verhaal goed te kunnen volgen. Wel
vertelde René elke aflevering aan het
publiek (meestal onder het polieren
van een wijnglas) een samenvatting
van de vorige aflevering. De serie is
niet bedoeld als parodie op de Tweede
Wereldoorlog, maar op films en televisieseries over deze oorlog. In de
serie wordt de spot gedreven met een
aantal clichés over Fransen, Duitsers,
Italianen en Engelsen.Net als in de
serie zal ook bij ons, maar dan live,
de titelsong gespeeld worden op een
accordeon. In de serie worden zogenaamd de volgende talen gesproken :
Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans
en Zweeds. In werkelijkheid spreken
ze allemaal Engels, maar met verschillende accenten om de verschillende
talen te benadrukken. Vooral Officer
Crabtree (Brits agent die een Franse
gendarme speelt) weet van zijn Franse
taal een aardig zooitje te maken en is
onverstaanbaar, doordat hij alles verbasterd.
Degene die een kaart hebben weten
te bemachtigen verwelkomen we
graag op één van onze avonden, het
matinee met stamppotbuffet of de
middag van De Zonnebloem (alleen
voor gasten van De Zonnebloem). Een
ieder alvast veel kijkplezier gewenst.
De Limmer Plankeniers

Tekst en foto’s: Heiloo Plus

Kinderen Forte Kinderopvang
klaar voor Sinterklaas
De kinderen van de vestigingen van
Forte Kinderopvang in Limmen bereiden zich weer voor op een gezellige
novembermaand! De voorbereidingen
zijn al in volle gang bij kinderdagverblijf Eigen Wijs, maar ook bij peuterspeelzaal Klein Duimpje, BSO Het
Avontuur en BSO Hogeweg kijken de
kinderen reikhalzend uit naar alle gezellige dagen.
Niet alleen december is een leuke
maand voor kinderen, ook de maand
november zit vol met gezellige dagen.
Zo zijn de kinderen van kinderdagverblijf Eigen Wijs voor Sint Maarten al
druk geweest om een prachtige lampion te knutselen. Ook oefenden de
kinderen Sint Maartenliedjes, zodat
ze zo mooi mogelijk aan de deuren
konden zingen.
En zodra Sinterklaas in Limmen aangekomen is wordt er volop geknutseld, gebakken en gezongen op alle
Forte vestigingen. De allerkleinsten
van de babygroep van kinderdagverblijf Eigen Wijs vieren op hun eigen
manier Sinterklaas mee: bijvoorbeeld
door liedjes te zingen, samen knutselwerkjes te maken en muziek te luisteren. In de babygroep worden alleen
de kinderen van 0-2 jaar opgevangen.
Zo blijft er, ook tijdens het drukke
Sintfeest, aandacht en ruimte voor
geborgenheid en het vaste dagritme

en kunnen ook de allerkleinsten meegenieten van de Sinterklaasviering.
Bent u benieuwd op welke manier
kinderen van 0-4 jaar worden opgevangen bij kinderdagverblijf Eigen
Wijs in Limmen? Kom dan langs bij
onze open dag op woensdag 7 december van 7.30 tot 18.30! Bezoekers
ontvangen een leuke goodiebag en
maken bovendien kans op een gratis
dag extra opvang! Naast een rondleiding, uitleg en de goodiebag staat
er natuurlijk koffie, thee en wat lekkers klaar. Kijk voor meer informatie
op www.fortekinderopvang.nl of bel
0251-658058.
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Fotostudio: IwanBronkhorst.nl

Slaapkenner Lute, Kerkweg 1 - Rijksweg 108 Limmen Telefoon 072 – 505
14 54, www.slaapkennerlute.nl
Voor meer informatie:
Slaapkenner Lute,
Kerkweg 1 Rijksweg 108
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Ga naar de showroom voor
een voordelige offerte
De showroom is elke zaterdag geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.
U kunt de showroom ook op afspraak
bezoeken. Belt u dan naar: 06 - 49 099 818

•
•
•

Buitenzonwering
Reparaties & Onderhoud

31-12-2016
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Tel. 06 - 49 099 818

korting
op alles

incl. gratis montage

Mail info@zonstijl.nl
Web www.zonstijl.nl
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•	Loodgieterwerkzaamheden
• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk
Schoolweg 8 • 1906 AD Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

Uw specialist in zonwering

RIETVELD Huis aan- of verkopen?
M A K E L A A R S

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

Rijksweg102,
102,1906
1906BKBKLimmen
Limmen
Rijksweg
072505
50514146464EEinfo@rietveldlimmen.nl
info@rietveldlimmen.nl
TT072
W
Wrietveldlimmen.nl
rietveldlimmen.nl
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Erik Nieman

Marion van Stralen

Yvonne van Dijk
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Ons team!

Marion
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van
Stralen
Stralen

RIETVELD

Bel Rietveld: dé makelaar van Limmen!

Niels Zomerdijk
06 46004933

Ons team!
Ons team!

Gerard Tool

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek inzake uw financiële mogelijkheden?
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?
Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:
Erik Nieman
Erik Nieman

Rooinap 12
1906 WJ Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

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

Van links naar rechts: Gerard Tool, Erik Nieman, Yvonne van Dijk, Marion van Stralen, Rogier Haartman en Mark Admiraal.
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