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Metamorfose Gall & Gall
Wie regelmatig langs het winkelcentrum in Limmen gaat zal het niet ontgaan zijn dat het pand van Gall & Gall in de breedte meer dan verdubbeld
is. Maar als je binnen komt dan kijk je je ogen uit naar het enorme assortiment wijnen, gedistilleerd, whisky’s, likeuren, (speciaal) bieren en vele
andere lekkere dranken. Een waar eldorado voor de liefhebber en een groot
gemak voor degenen die een cadeau wil uitzoeken. U bent verzekerd van
uiterst deskundige verkopers in de mooie winkel, daarover straks meer.
Doordat Apotheek Heyloo verhuisde
naar het nieuwe Gezondheidscentrum Limmen kwam de ruimte voor
Richard en Daniëlle Booms, eigenaren
van de winkel, vrij. Met beide handen
grepen zij deze buitenkans aan om
hun droom in vervulling te doen gaan,
een “pilot store” in Limmen waar andere Gall & Gall franchisenemers komen kijken naar inrichting, schappen
etc. Iets waar je trots op kunt zijn.

Zaterdag 7 september was een normale verkoopdag, echter de verbouwing van de zaak stond gepland voor
week 37, en op zaterdag 14 september
was de Grand Opening! Er was dus
veel werk aan de winkel. Na de sluiting moest de hele zaak ontruimd
worden en alle dranken elders worden opgeslagen. De zondag (kermis
in Limmen) was gepland voor een totale sloop van de binnenzijde van het
pand. In de daarop volgende 5 dagen
kwamen alle specialisten op velerlei
gebied langs om hun aandeel te leveren in het omtoveren van de winkel
tot wat het nu is.

Zondag 15 september ben ik gaan kijken hoe de uitstraling is geworden,
geweldig in één woord. Na rustig
langs de schappen te zijn gelopen en
een kort gesprekje met Richard en
zijn medewerkers, maakten wij de afspraak voor een nader gesprek en een
artikel in de LOV krant. Recentelijk heb
ik Richard (44) en zijn vrouw Daniëlle,
onder het genot van een lekkere kofﬁe, uitgebreid gesproken over hun
motivatie, inzet en doelstellingen. Wij

Limmen

Elke zondag
geopend
13.00-18.00 uur

zaten rustig in de opslagruimte achter
de winkel, tussen dozen wijn, kratten
bier, statafels en biertaps (verhuur) en
ik had veel vragen.
Hoe ziet de carrière van Richard
Booms er uit tot nog toe?
Na de studietijd o.a. gewerkt bij Albert Heijn, internationale ervaring
opgedaan en gewerkt als croupier bij
grote casino’s o.a. in Wenen en Amsterdam, uiteindelijk toch gekozen
voor werk in Nederland en interesse
voor de drankwereld. Stagegelopen bij
verschillende winkels van Gall & Gall,
alle benodigde diploma’s behaald en
klaar om een eigen franchise zaak te
beginnen. Uiteraard ook veel cursussen gedaan om je te meer te verdiepen in wijnen, whisky, port etc.
Wij zijn met onze winkel Gall & Gall
in november 1997 begonnen, een opp.
van 75 m2 en minimale opslag. Alle
hoeken en gaten werden benut. Toen
was thuis de garage aan de beurt en
later ook een opslagruimte erbij gehuurd. Nu het dubbele aan oppervlak
zowel winkel en magazijn.
Het complete assortiment is sterk
uitgebreid, d.w.z. meer keuze in rood/
wit/rosé wijnen, plm. 500 soorten,
whisky ong. 300 soorten en bier ruim
150 soorten.
Wij merken dat heel veel klanten er
voor open staan om ook de “nieuwe”
wereld wijnen mee te nemen. Deze
zijn gunstiger in prijs en zeker zo
smaakvol.
Er is veel vraag naar exclusieve wodka, whisky en port, daarom hebben
wij dan ook een groot aanbod in de
vervolg op pagina 5

Pim Boersen zorgt voor bewegen en gezondheid...

Recentelijk sprak ik met Pim Boersen, een sportliefhebber, altijd buiten
en altijd in beweging. Iedereen weet inmiddels wel dat een dagelijkse
portie bewegen je gezondheid in stand houdt en/of zelfs bevordert. Pim
weet daar veel meer van dan onze redactie, dus toch maar eens met hem
gesproken en zijn website bekeken. Daar staat o.a.: Bewegen en gezondheid. Sporten heeft een positief effect op het verlagen van het lichaamsgewicht/overgewicht, verlagen van de bloeddruk, verlagen van het cholesterol, verbetering van de bloedsuiker en andere gezondheidsfactoren
bij suikerziekte en voorkomen van botontkalking.
aan mogelijkheden, we vragen Pim
deze nader toe te lichten.
Hoe lang ben je al werkzaam in de
sportwereld en welke opleiding(en)
heb je hiervoor moeten volgen?
Ik ben ruim 10 jaar voetbaltrainer en
sinds dit jaar voor mezelf begonnen
met Sport met Plezier, omdat ik het
leuk vind om mensen op een positieve manier te coachen en daarmee probeer goede resultaten te behalen. Afgelopen maand heb ik de cursus Top
Level A afgerond bij Overload Worldwide. Daarvoor heb ik een Loopclinic
gevolgd, Kettlebell Workouts gedaan
en de cursus Sportvasten afgerond.
In de maand november volg ik de
opleiding voor Kickfun instructeur.
Voor de voetbal heb ik de opleidingen

De brug is al lang beloofd. Hij is onderdeel van de voetgangersverbinding tussen Limmen en Castricum en
verbindt het park van Noord-End met
de Provincialeweg N203, ter hoogte
van de kruising met de Zeeweg. Naast
het bestaande ﬁetspad langs de Provincialeweg wordt een voetgangersstrook aangelegd voor een veilige
toegang van voetgangers van en naar
Limmen.

Uitnodiging voor alle ouderen en
gasten van De Zonnebloem Limmen
De Limmer Plankeniers voeren de klucht: ’Adellijk vertoon’ op, een
heerlijk en ontspannen toneelstuk met allerlei verwikkelingen die
voor doldwaze situaties zorgen. De voorstelling is op vrijdagmiddag
15 november in de Burgerij, aanvang 14.00 uur en de zaal is vanaf
13.30 uur open.
Heeft u problemen met vervoer? Bel dan mevr. Nel Seignette 5051324.

Na 6 jaar gaat Troel Voor Kids
er mee stoppen...

Sport met Plezier

Wie is Sport met Plezier?
Pim Boersen is de oprichter van Sport
met Plezier. Het is mijn uitdaging om
mensen door positief te coachen ﬁtter en gezonder te maken, zodat ze
lekkerder in hun vel zitten en meer
energie krijgen. Het doel is om jou in
beweging te krijgen en te behouden.
Wat vind je leuk om te doen en wat
zorgt ervoor dat je het blijft doen?
Samen kunnen we een trainingsprogramma opstellen wat voor jou de
beste manier is om te sporten, zodat
je meer uithoudingsvermogen krijgt,
een betere coördinatie en meer zelfvertrouwen. Aldus zegt Pim op zijn
website.
Maar ja, welke sporten en mogelijkheden heeft Pim dan wel voor zijn clienten in petto? Dat is een groot scala

Een lang gekoesterde wens...
Op dinsdag 8 oktober is de voetgangersbrug aan het Pad van de Mensrechten geplaatst. Wethouder Meijer
nam de brug rond 8.00 uur ‘in ontvangst’ van de ﬁrma Haasnoot. Later
die ochtend werd de brug op zijn plek
getakeld. De ﬁrma Van Egmond zorgt
voor de plaatsing, de aansluiting op
het bestaande wandelpad, en de aanleg van een voetgangersstrook naast
het ﬁetspad langs de Provincialeweg.

Ook een goede lach is gezonde sport!

Jeugdvoetbaltrainer en Trainer Coach
3 gevolgd. Daarnaast heb ik bij het
NTI NLP de Practitioner en de Master
gedaan.
We zien je ’s zomers met diverse groepen veel buiten beschik je ook over
binnen accommodaties?
Ja sinds kort maak ik gebruik van de
gymzaal op de Oosterzijweg 8 in Limmen. Dit is tegenover Het Kleurenorkest. Hier geef ik de Kickfunlessen en
de Kettlebell Workouts(deze kunnen
ook buiten gegeven worden).
vervolg op pagina 7

Na ruim 6 jaar met hart en ziel een
geweldige winkel gerund te hebben,
hebben we besloten om er mee te
gaan stoppen. Meerdere factoren zijn
daar voor verantwoordelijk waarvan
de belangrijkste de zeer lang aanhoudende crisis is. Het is in deze tijd lang
niet altijd leuk om een winkel te hebben.
Alles bij elkaar is het een mooie ervaring geweest waar ik veel van heb geleerd, maar nu weegt de tijd en energie die ik erin stop niet meer op tegen
de voldoening die ik er uithaal. Het
is goed geweest. Dat ik nog steeds
dagelijks complimentjes krijg voor
de leuke winkel en het geweldige assortiment, bevestigd dat we het goed
hebben gedaan. Onder andere omstandigheden had het wellicht anders
gelopen…
We zitten nu na 5 weken ophefﬁngsuitverkoop op 30% korting op de gehele collectie, inclusief de nieuwe collectie winterkleding. Daarnaast hangt
er veel kleding uit eerdere seizoenen
met 40% korting. In de komende
maanden zullen we de hele voorraad
en inventaris gaan verkopen. Het zal
dus de moeite waard zijn om met enige regelmaat langs te komen.

Naast de kinder- en babykleding
verkopen we veel kraamcadeautjes,
speelgoed, Grimas schmink, manden
van Handed By, quilts, klamboe’s en
nog veel meer leuke hebbedingen. Zeker de moeite waard om te komen kijken nu er nog keus is. Uiteraard geldt
in deze fase wel op=op.
Ook worden de verkleedkisten opgeruimd en zal de inhoud daarvan ook
in de winkel komen te liggen. Dus op
zoek naar halloweenspullen, piratenof cowboyspullen voor de inrichting
van de kinderkamer, kook- en bak-attributen dan kan je nu goed terecht.
Ook de verkleedkleding wordt verkocht en zal in zeer diverse thema’s
voor volwassenen en kinderen in de
winkel komen te hangen voor leuke
prijsjes. Dus wees er snel bij voor o.a.
carnaval.
Graag wil ik mijn trouwe klanten bedanken voor hun jarenlange vertrouwen in mij, mijn winkel en het assortiment. Ik zal het contact met die
klanten gaan missen. Tot die tijd hoop
ik iedereen nog in de winkel aan de
Kerkweg 40a in Limmen te mogen begroeten totdat het echt afgelopen is.
Meer info: www.troelvoorkids.nl
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Limmen op z’n kop tijdens De Kermisrun!
Op zaterdag 7 september is voor het eerst het startsein van de
Kermisrun gegeven. Maar liefst 205 deelnemers uit Limmen en
omgeving gingen hardlopend de strijd aan. En dat tijdens het
kermisweekend…
Het parcours
Aan de oostkant van het dorp was een parcours uitgezet. De
lopers konden een,twee of drie rondjes lopen van drie kilometer. Dat lijkt voor de ervaren hardloper een makkelijk rondje
maar dat was het zeer zeker niet! De start van de Kermisrun
was bij De Burgerij. Om 16.00 uur begonnen de deelnemers
te lopen richting het park. Het eerste obstakel was een aantal
muren gemaakt van kuubkisten. Na het klimmen en klauteren
op de kuubkisten stonden er twee kooien klaar waar de lopers
doorheen moesten. De ene kooi was gevuld met schuim, de
ander met stro. Vervolgens ging de route verder richting een gigantische zeephelling. De deelnemers gingen er met volle vaart
vanaf. Het laatste onderdeel in het park was het kruipnet. Na de
obstakels in het park liepen de deelnemers naar het kermisterrein richting de weilanden achter VV Limmen. Springend en
zwemmend bereikten ze de overkant. Bij zwembad Dampegheest aangekomen kregen de lopers te maken met de kinderen

van Basisschool Sint Maarten, De Pax Christi en Het Kleurenorkest. De kinderen mochten de deelnemers met waterpistolen
en supersoakers natspuiten. Alsof dat niet genoeg was kwamen de lopers aan bij het Stet. Daar lag een enorme brug waar
slechts een enkeling goed balancerend overheen kwam. Rondom het Stet was het moeilijk om droog te blijven (voor zover de
lopers nog droog waren). Ze moesten over boomstronken en
over rubber bootjes de overkant bereiken. Voor sommigen was
zwemmen een betere optie. Na het Stet liepen de deelnemers
richting de kermistent bij De Lantaarn waar de loop doorheen
liep. Bij De Burgerij stond de brandweer klaar om de deelnemers schoon te spuiten.
De winnaars
Na aﬂoop heeft Mark Admiraal de prijzen uitgereikt. De snelste
man was Harm Weidenaar, de snelste vrouw Marion Dekker en
het beste team BEV.
Sfeer
De sfeer zat er de hele dag al goed in. Vanaf ’s morgens vroeg
werden alle obstakels opgebouwd. Veel nieuwsgierige mensen
kwamen al even een kijkje nemen. Ook de deelnemers waren

benieuwd naar het parcours. Vanaf 14.00 uur konden de mannen, vrouwen en de teams hun startbewijs ophalen. In plaats
van een papiertje met hun startnummer kregen de deelnemers
met watervaste stift hun nummer op hun arm en kuit. Sommige
teams zagen er prachtig uit. De organisatie denkt eraan om
volgend jaar de originaliteit te belonen. Tijdens de loop stond
dj Dion Beentjes te draaien in het park. Ook Muziekvereniging
Excelsior deed het erg goed bij het Stet. Na de Kermisrun was
het feest nog niet voorbij. Voor alle deelnemers was er een
welverdiende barbecue bij De Burgerij. De zanger Niels Mul
zorgde voor bekende meezingers waardoor het feest eindigde
in een grote polonaise. De organisatie had aan verschillende
fotografen en cameramensen gevraagd dit evenement vast te
leggen op de gevoelige plaat. Op www.kermisrun.nl en op de
facebook-pagina zijn alle foto’s van die dag te zien!
Volgend jaar?
Mede dankzij de sponsors en vrijwilligers was De Kermisrun
een groot succes. Veel lopers en toeschouwers willen volgend
jaar (weer) een poging wagen. Waardoor de organisatie heeft
besloten om een kermisrun 2014 te organiseren.
Foto’s gemaakt door Rob Blom en Marleen Bos
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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 Loïs Hollander ‘Baby van de maand’ geworden. Voor de ‘Baby van de maand’ stelt
Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan de winnaar, op vertoon van
deze krant en het geboortekaartje, in ontvangst nemen in de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen.

Loïs Hollander

D e r u br iek Limmer Kroost
is powe red by

– Geboren op 26 augustus 2013 –
Dochter van Stan en Evelien Hollander

Finn Bakkum

Evi Lute

Benjamin Reijnders

– Geboren op 13 september 2013 –

– Geboren op 21 september 2013 –

– Geboren op 13 september 2013 –

Zoon van Jeroen en Laura Bakkum

Dochter van Alex Lute en Ineke Tienstra

Zoon van Jeroen Reijnders en Jolien Hollander,
broertje van Sanne

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’.

Pianorecital Regina Albrink
zondag 13 oktober
De befaamde pianiste Regina Albrink,
die jaarlijks op Tweede Kerstdag een
recital geeft in de Kleine Zaal van
het Concertgebouw van Amsterdam,
opent het seizoen van Limmen Cultuur met een prachtig concert in het
kerkje van Limmen.
Regina Albrink, afkomstig uit Limmen, behaalde haar solistendiploma
in Amsterdam bij Danièle Dechenne
en studeerde daarna aan de beroemde Franz Liszt Academie in Budapest
bij Pàl Kadosa. Ze heeft inmiddels
vele concerten gegeven in binnen- en
buitenland en de recensies waren zeer
lovend. Zij is ook te beluisteren op diverse cd’s.

Sinds mei 2011 mag zij zich Steinway
Artist noemen. Mede daarom en met
de welwillende medewerking van de
ﬁrma Ypma uit Alkmaar, zal Regina
haar favoriete Steinway concertvleugel bespelen.
Voor de pauze speelt ze werken van
Scarlatti, Schubert en Beethoven. Na
de pauze een drietal composities van
Chopin en tenslotte Rhapsody in Blue
van Gershwin.
Aanvang: zondag 13 oktober a.s. om
15.00 uur. Locatie: Protestantse Kerk
van Limmen, vanaf 14.30 u.Toegang: €
15 incl. kofﬁe/thee, programma.
Reservering: tel. 072-505 2235 en/of
www.limmencultuur.nl

De Tulp van Turkije naar Limmen
Op de open avond zal een door de
Stichting Oud Limmen vervaardigde
documentaire vertoond worden met
unieke beelden uit een eerder door de
AVRO vertoonde documentaire, welke
nog steeds tot zelfs in Amerika wordt
vertoond. Het gaat over de geschiedenis van de tulp en hoe die uiteindelijk
in Limmen belandde. Ook worden

beelden vertoond van hoe vroeger de
bollen werden geplant en verwerkt en
de huidige situatie. Verder prachtige
beelden, gemaakt op de Hortus Bulborum .
De avond wordt gehouden op vrijdag
8 november in de Burgerij en is voor
een ieder toegankelijk. De kaarten
kosten € 5,00 en een kopje kofﬁe is

daarbij inbegrepen. De avond begint
om 20.00 uur en de zaal is open vanaf
19.30 uur. De kaartverkoop start vanaf
14 oktober in ons pand aan de Schoolweg 1. Op maandag zijn wij dan open
van 10-12 uur en van 19-21 uur. Het belooft weer een interessante en gezellige avond te worden en wij hopen u
allen weer welkom te mogen heten.

Woensdag 16 en en 30 en maandag 21 en 28 oktober

Er zijn weer leuke workshops pompoensnijden te volgen bij Laura Meijland!

“op bezoek bij de
bibliotheek Limmen...”

eg
denw

Kom kijken hoe wij spelen,
of bel voor een rondleiding
072 - 532 35 76

rijkswe

g

mid

eg
Kerkw

k i n d e r o p v a n g 0-13
Kits Oonlie is een fris, huiselijk en
kleinschalig kinderdagverblijf en is
sinds 2003 ISO/HKZ gecertiﬁceerd.

Ons uurtarief is € 6,32

| Kits Oonlie heeft meerdere vestigingen in Alkmaar, Limmen en Heiloo | www.kits-oonlie.nl |

Iedereen kent ze natuurlijk wel; die
prachtige grote oranje pompoenen
die je op dit moment overal ziet liggen. Zie ook op Hogeweg 146 in LImmen. Maar weet je ook echt wat je er
allemaal mee kunt doen? Tijdens deze
workhop zult u versteld staan van het
resultaat!!!! Heeft u altijd al eens zo’n
leuke Halloween pompoen bij de deur
willen zetten in de herfst. Wij bieden
een gezellige workshop aan waarbij u
een halloween pompoen gaat uithollen. Speciaal pompoengereedschap is
aanwezig. Het resultaat is altijd goed!
Stap voor stap kan iedereen een
prachtige lantaarn maken in een grote
pompoen. Het is een complete avond,

met een kopje kofﬁe en/of thee
met iets lekkers erbij. Een gezellige
avond met allemaal een hele mooie
pompoen mee naar huis! In verband met het seizoen is deze worskhop beschikbaar tot 30 november.
Als u met een groep wilt komen,
van minimaal 6 personen, dan kunt
u hiervoor een aparte afspraak maken. “Ik heb een paar data genoemd,
maar dat kan in overleg best op een
andere dag”. Heeft een andere datum
uw voorkeur of heeft u vragen? Neem
dan gerust contact op met: Laura
Meijland Hogeweg 146, Limmen, tel.
0654696328
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...Zorgeloos wonen
met een passende
hypotheek!

www.rotteveel.org
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www.cateringlimmen.nl

06 20 74 15 11 - 072 505 15 19

CateringLimmen
Winterbuffet

Goed gevoed de winter door:

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org

Stokbrood met kruidenboter
Witte koolsalade met slagroom en noten
Roseval aardappelsalade met mosterd-dille dressing
Rauwkostsalade
Winterse pastasalade
Limmerse jachtschotel met “Zware Hufter”
Kipstoofpotje
Paddenstoelen in roomsaus
Varkensfilet in Stroganoffsaus
Rijst
Kriel met spek

€ 17,50 p.p.
Het buffet kunt u bestellen vanaf 15 personen. Het buffet wordt uiteraard
geleverd met borden, bestek en, lekker makkelijk: wij doen de afwas voor u!

Dusseldorperweg 103, Limmen - info@deburgerijlimmen.nl

Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen bij Scouting
Limmen. We laten je tussen 13.00 en 15.00 uur, tijdens het
JOTA-weekend, zien en ervaren wat je als scout zoal doet. Zo
dagen we je bijvoorbeeld uit om te leren Boogschieten,
Broodbakken en het Zakmes gebruiken! Voor de kleintjes is er
een springkussen. Doe mee aan de activiteiten en verdien een
leuk aandenken.
Je mag natuurlijk ook gewoon komen kijken!!.. En neem zeker
je familie, vriendjes en vriendinnetjes mee…

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Kapelweg 72, Limmen
info@scoutinglimmen.nl
www.scoutinglimmen.nl

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl
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In haar streven om totaaloplossingen te blijven bieden aan haar klanten is Kleverlaan toegetreden
tot het exclusieve samenwerkingsverband van GlassConnect Autoglasservice

Kleverlaan Autoglasservice
Afgelopen maand heeft Kleverlaan
de samenwerking bekrachtigd met
Glassconnect na een proefperiode
van bijna een jaar. De samenwerking biedt Kleverlaan BV de mogelijkheid volledige autoruitservice te verlenen aan haar klanten.
Omdat de schadesturing vanuit
verzekeringsmaatschappijen de
afgelopen jaren is toegenomen
om de kwaliteit en het prijsniveau
te borgen is het voor zelfstandige
bedrijven moeilijk om bij autoruitschade of –vervanging direct
te claimen bij de verzekeraar. Een
samenwerking met Glassconnect
biedt deze mogelijkheid wel, waardoor het voor klanten van Kleverlaan gemakkelijk blijft om op één
adres alle schades en reparaties uit
te laten voeren.
Hoe werkt het….
Indien u zich bij ons meldt met een
ruitschade kunnen onze receptionisten ter plaatse beslissen of er
reparatie mogelijk is, of dat de ruit
vervangen dient te worden. Voor het
uitvoeren van een polischeck en het
aanvragen van een opdrachtnummer
bij uw verzekeraar hebben we alleen
uw groene kaart nodig en dienen foto’s van de ruitschade te worden gemaakt. Meldt u zich dus bij ons met
uw auto en uw groene kaart. De rest
verzorgen wij!!
Reparatie
Reparatie is in de meeste gevallen direct mogelijk, u kunt wachten onder

Eten en genieten!
OSSENSTAARTSOEP MET EEN
ZONNIG SCHEUTJE MADEIRA
Benodigdheden voor 3 liter:
600 gr. Ossenstaart
200 gr. Schenkelpoulet
25 gr. Boter
1 winterwortel
1 prei
1 ui
1 vleesbouillontablet
1 bakje champignons in plakjes
1 aardappel
zout, peper, ketjap, tabasco kruiden
scheut ongeslagen room of kofﬁemelk
1 takje peterselie
1 miniﬂesje Madeira.

het genot van een kop kofﬁe, de dagelijkse krant en gratis Wiﬁ.

vervangen, dit kan bij het maken van
de afspraak aangegeven worden.

Vervanging
Voor vervanging kan op korte termijn
een afspraak worden gemaakt. Na
het uitvoeren van de polischeck kan
het raam besteld worden en kan de
vervanging ingepland worden. Om de
kwaliteit te waarborgen kunt u hier
niet op wachten, vervanging van de
voorruit en drogen van de kit duurt
doorgaans 3-5 uur. Daarna kan uw auto
weer opgehaald worden en voldoet
deze direct aan de veiligheidseisen.

Als ik de verzekeraar bel word ik naar
een ander bedrijf verwezen….
We willen graag benadrukken dat u
altijd zelf kunt beslissen uw ruitschade door ons te laten herstellen zonder
extra eigen risico of terugval no-claim
omdat u niet bij de grote landelijke
ketens zou repareren. Zo bepaalt u
zelf aan wie u uw auto toevertrouwd
en krijgt u deze netjes gewassen weer
terug………………. Uiteraard geldt dit
ook voor alle andere schades!!

Zij- en achterruiten zijn sneller geplaatst, hier kunt u in de meeste gevallen wel op wachten.
Het is soms zelfs mogelijk om de ruit
op een locatie van uw keuze te laten

Alle voertuigen
Glassconnect is gespecialiseerd in het
vervangen van alle soorten ruiten, dus
ook camper- en truckruiten kunnen
vervangen en gerepareerd worden.

Vervolg van voorpagina

Metamorfose Gall & Gall
vernieuwde winkel. Ook zien wij dat
jenever wel een ‘boost’ kan gebruiken, maak hem lekker “mixable” dan
neemt de vraag vanzelf toe.
Gall & Gall heeft altijd 100 wijnen
onder de € 5,00 in het assortiment!
Dit in samenwerking met de klant
& kaart voordeelpas (kosten € 10,00
per jaar), d.w.z. altijd 10% korting op
wijnen rood/wit/rosé, port en mousserend, mits niet in de aanbieding.
Speciale klant & kaart houders aanbiedingen in het magazine Proef en
de folder krijgen de kaarthouders
thuis bezorgd.
Komt U voor een feest drank bestellen, dan zijn er altijd glazen, statafels
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en biertaps voor de verhuur aanwezig.
Omdat U afrekent bij het retour brengen, nemen wij al het volgoed retour.
Dat is simpel en gemak dient de mens
nietwaar?
Wij zijn nu ook iedere zondag open
van 13.00-18.00 uur, wel zo prettig als
er onverwachte gasten blijven borrelen. Of U gaat op visite en neemt
graag een kado mee.
Altijd een ‘Prettig weekend’ van Gall
& Gall.
Samen met onze vaste medewerker
Martin, hebben wij er zin in.
U komt toch ook even kijken!
Als we bijna klaar zijn met ons ge-

sprek zegt Daniëlle dat het een Heerlyckheid” is om in deze mooie winkel
te werken, met een knipoog naar onze
gemeente. Ook zeggen Richard en
Daniëlle dat publiek uit Heiloo, Castricum, Akersloot en Uitgeest komt
omdat het winkelcentrum gemakkelijk bereikbaar is en tevens gratis
parkeren.
Voor typische streekbieren komt men
uit heel Nederland, liefhebbers en verzamelaars.
Mijn complimenten voor de fraaie
inrichting, de deskundigheid van de
verkopers, de gezellige sfeer en service, maar bovenal voor de durf om in
deze tijd toch grote investeringen te
doen. Veel succes!
Kees G. Kroone

Eet !
elijk
k
a
m
s

Bereidingswijze:
Om een mooie bouillon te krijgen bakt u de ossenstaart in de roomboter 45 minuten in de braadslee in de oven op 200 graden. De winterwortel en ui schilt u en
snijdt u aan stukken. De prei halveert u in de lengte door midden en wast u goed
af. Deze gaan daarna ook 15 minuten in de oven. In grote pan de schenkelpoulet
en de ossenstaart aan de kook brengen. Als dit geheel kookt kunt u de bouillon
met een schuimspaan afschuimen. Dan de wortel, ui en prei en vleesbouillontablet erin en 4 uur laten trekken. De champignons wast u goed af en bakt ze met
wat tabasco en wat ketjap. De aardappel schillen en in kleine blokjes snijden. De
prei, ui en wortel eruit halen, een stuk wortel ﬁjnsnijden en achterhouden ter decoratie. Het vlees haalt u van van de stukken ossenstaart, dit gaat nog het beste
met gebruik van 2 vorken. Het vlees terug in de pan doen en de aardappel en
champignons erbij doen. Het geheel nog 15 minuten laten garen. Nu de soep op
smaak brengen met zout, peper of tabasco. Een scheut room of kofﬁemelk erdoor en de kleine stukjes wortel. Snipper er als laatste de verse peterselie erover.
Het ﬂesje Madeira zet u voor de liefhebber op tafel erbij.
Een scheutje Madeira my dear?

Sint Maarten en Pax Christi
klaar voor de start!
Op woensdag 2 oktober stonden alle
kinderen van de Sint Maarten en Pax
Christi school Klaar voor de start!
Door de ouderraad van beide scholen
was er een sportief programma georganiseerd om de Kinderboekenweek
in het teken van sport en spel een
aftrap te geven. De kinderen hadden
klassikaal diverse activiteiten die vrijwillig aangeboden werden door enthousiaste verenigingen uit Limmen.
Voor deze dag uit kregen alle kinderen
een boekje mee waar de verenigingen
hun activiteiten konden beschrijven.
De kleuters kregen activiteiten aangeboden door scouting en Tios, de
middenbouw ging Yoga les volgen,
en namen een kijkje bij Conquista en
Anastasia. Daarnaast waren er nog
diverse spelletjes en werd er voorgele-

zen. Dit was allemaal in de buurt van
de sint maartenschool waar de kinderen van de Pax Christischool een dag
waren uitgenodigd.
De bovenbouw ging, volgens een
schema, op de ﬁets langs de schaakvereniging Limmen, de Limmer
ijsclub, mountainbiken bij KPB,
tennisvereniging Limmen en tafeltennisvereniging Limmen, langs Odi
sport, full of live en sport met plezier.
Als afsluiting hebben alle kinderen
een heerlijke pannenkoek gegeten in
de Burgerij. Daar kwam ook de burgemeester nog even langs om te horen
of de kinderen een leuke aftrap van de
Kinderboekenweek hebben gehad.
Al met al een hele geslaagde dag
waarbij de hulp van alle vrijwilligers
onmisbaar is. Hiervoor super bedankt!

PA G . 6

LOV-KRANT

OKTOBER 2013

Bericht van het Sinterklaascomité Limmen
Op 17 november 2013 zal Sinterklaas Limmen weer vereren met
een bezoek aan ons mooie dorp.
Het comité is druk bezig met de voorbereidingen om Sinterklaas te ontvangen. Vorig jaar heeft het comité een beroep
gedaan op de inwoners van Limmen, op bedrijven en particulieren. Daar is toen zeer bevredigend op gereageerd. Waar een
klein dorp groot in kan zijn!! U begrijpt dat wij als comité u
daar zeer dankbaar voor zijn.
Doordat de subsidiekranen dichtgedraaid zijn en niet open zullen gaan, blijft het comité deels afhankelijk van giften en donaties om een mooie intocht voor Sinterklaas en zijn Pieten te
kunnen organiseren. Om juist die extra dingen te kunnen doen
die de intocht in Limmen zo speciaal maakt.
Mogen we weer een beroep op u doen? Het comité zal zeer blij
zijn met uw bijdrage.
Dit kan gedaan worden op rek.nr. 84.13.40.889, Univé Regiobank, t.n.v. Sint Nicolaascomité Limmen. Natuurlijk kan uw
gift ook op 17 november in de bekende melkbus, achter in de
kerk, gedeponeerd worden.
Bij voorbaat willen we u bedanken voor uw giften zodat we dit
mooie evenement in stand kunnen houden. In de volgende LOV
krant volgt het programma voor zondag 17 november. Het programma zal in ieder geval om 13.30 uur bij het Stet starten.

Sport met Plezier
Gratis Proefles!
Wil je graag met veel plezier fitter en gezonder worden,
kom dan eens kijken bij Sport met Plezier.

Kijk op:
ker.nl
ersbedrijfjon
em
n
n
a
.a
w
ww

Voor meer informatie kijk dan op de website
www.sportmetplezier.nl.
U kunt ook bellen 06-39794373
of mailen sportmetplezier@gmail.com

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-17-51

DE MOOISTE
OCCASIONS
VOOR DE
BESTE PRIJS!

Als kwaliteit een rol speelt..
Tevens gazon aanleg
Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

8.6
klanttevredenheid

autobedrijf.tevreden.nl
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Taichi Qigong - Bewegen
is de basis van gezondheid
Taichi Qigong is een uit China afkomstige bewegingsleer. Chinezen zien
klachten als een verstoring van de balans. Daarom is het belangrijk dat je
in balans komt of blijft, waardoor je je
fysiek en mentaal goed voelt. Door te
bewegen stimuleer je de bloedcirculatie en blijven gewrichten soepel.
Veel klachten zoals in het gebied van
hoofd, schouders, nek en armen, rugklachten of stress kun je met oefeningen, gebaseerd op deze traditie van
Taichi Qigong, voorkomen of verminderen.
Taichi Qigong oefeningen zijn rustige,
vloeiende en eenvoudige bewegingen
die ontspannen worden uitgevoerd.
Ze verbeteren ademhaling, lichaamshouding en concentratie. Je wordt
je bewust van de wijze waarop het

‘ADELLIJK VERTOON’
en is geschreven door Arend Smits.
Hieronder een korte inhoud van het stuk:

Kijk voor meer informatie op de website: www.touchbase-taichi.nl of mail
naar: ellen@touchbase-taichi.nl of
bel Ellen Gaillard 072 - 505 51 01.

Oktoberfest in de Burgerij!
Net als vorig jaar organiseert de Burgerij dit jaar weer een Oktoberfest in
Limmen, en wel op zondag 20 oktober. Het van oorsprong Duitse feest
wordt al jarenlang uitbundig gevierd
in München. Vorig jaar heeft de Bur-

Wij zijn alweer enkele maanden aan het repeteren om voor u weer een
heerlijk lachstuk op de planken te zetten.
Dit keer hebben wij gekozen voor een blijspel met de titel;

lichaam op inspanning en spanning
reageert en je leert je grenzen te herkennen.
De oefeningen zijn geschikt voor iedereen en makkelijk in te passen in
het dagelijks leven, thuis en op het
werk. Van september t/m april worden
cursussen aangeboden in Limmen op
dinsdagmiddag en woensdagavond
en in Castricum op donderdagavond.
In Limmen is nog plaats voor nieuwe
cursisten. In Castricum wordt enige
ervaring gevraagd. Draag makkelijke
kleding en soepele (binnen-) schoenen.

gerij deze sfeer naar Limmen weten te
halen en dat gebeurt dit jaar hopelijk
weer. De zaal gaat vanaf 16:00 uur
open.
Het Limmers Oktoberfest stamt
van oorsprong af van het Duitse

Beierse bierfeest in München. De
Burgerij mixt dit feest met Duitse
Schlager muziek en après-ski hits. In
plaats van de Duitse worsten wordt
er op z’n Nederlands gebarbecued.
Het barbecue-pakket krijgt de bezoeker gratis bij aankoop van een
entreekaart in de voorverkoop. Entreekaarten die aan de deur gekocht
worden, bevatten géén bbq-pakket.
Naast het eten hoort er ook muziek
bij een Oktoberfest. De muziek wordt
verzorgd door dj Jerome (o.a. bekend
van de hit ‘sex met die kale’) en er vinden liveoptredens plaats van Albert
Casanova, Tirolala en de Guus Meeuwis look-a-like. Zie ook www.deburgerijlimmen.nl.

om in beweging te blijven. Zeker in
deze tijd hangen veel kinderen op de
bank met hun telefoon, ipad of zitten
tv te kijken. Al meer kinderen krijgen
dan ook te maken met overgewicht of
kunnen hun energie niet kwijt. Ook
kunt u bij ons terecht voor kinderfeestjes. Lekker anderhalf uur sporten
en even heerlijk met zijn allen sportief
bezig te zijn.
Kun je Pim ook inhuren als personal
coach?
Ja, je kunt me ook inhuren als personal coach. Samen met jou gaan we
dan je persoonlijke doel bekijken en
een trainingsprogramma maken om
dit te bereiken.
Is er een medische keuring nodig alvorens mee te doen aan je verschillende
takken van sport?
Nee, maar het is wel verstandig om
aan te geven als er iets is met je gezondheid of als je een blessure hebt.
Dan kan ik hier tijdens de training rekening mee houden.
Wat is jouw favoriete sport?
Ik vind tennis en voetbal erg leuk,
maar als bv de olympische spelen op
tv zijn, dan zit ik bijna met elke sport
voor de buis gekluisterd.

vervolg van voorpagina

Sport met Plezier
Zou je de verschillende sporten als
Bootcamp, Kettlebell en Kickfun nader kunnen toelichten? Wat houdt het
in? Is er ook een leeftijdsgrens aan de
diverse onderwerpen?
Bootcamp: Is een groepstraining in
de buitenlucht waar je werkt aan het
vergroten van o.a. je uithoudingsvermogen en spierontwikkeling. Omdat
je in groepsverband traint, stimuleer
je elkaar om de oefeningen langer vol
te houden. De oefeningen bestaan uit
o.a. push-ups, squats, jumping jacks
en worden afgewisseld met hardlopen, estafettes en sprintjes.
Kettlebell Workouts: Een Kettlebell

training maakt je sterker, explosiever
en ﬁtter. Tijdens de training train je je
benen, armen, rug en buik en dit enkel en alleen met een Kettlebell.
Kickfun: Deze trainingen komen voort
uit het (kick)boksen en de Bootcamp.
Alle spieren van je lichaam worden
dus tijdens deze training intensief getraind d.m.v (kick)boksen en circuittraining met o.a. lunges, sit-ups en
touwtje springen. Dit alles op muziek
met een lekkere beat.
Kunnen ook kinderen bij Sport met
Plezier sporten?
Ja, want is juist voor kinderen goed

Heb je ook nog meegedaan met de
Kermis Run of de Kermis Kater Loop?
Ja ik heb mee gedaan met de Kermisrun, wat erg gaaf was om te doen. Het
is top dat het volgend jaar weer is en
doe ik zeker weer mee.
Wilt u nader kennismaken met Pim,
zie de website:www.sportmetplezier.
nl of maak een persoonlijke afspraak
om uw mogelijkheden te bespreken.
U wordt er altijd gezonder van! Telefoon 06 39 79 43 73, of laat een boodschap achter op het contactformulier
op de website. Sporten is gezond voor
geest, lijf en leden. Doen dus, weg
vanachter de iPad of andere social
media, maak samen sportplezier!
Kees G. Kroone

Sinds de tuinman van huize Eyckensteyn overleden is, is er vrijwel geen onderhoud gepleegd aan het landgoed.
De vrouw des huizes, douairière Apolonia van Eyckensteyn thoe Hasperen
is dan ook op zoek naar een nieuwe tuinman. Op haar advertentie in de
krant, waarin zij nogal hoge eisen aan de tuinman stelt, heeft slechts één
sollicitant gereageerd. Dit is de pas gepensioneerde “agrarische ondernemer” Bertus Brakenboer.
Als Bertus samen met zijn vrouw Berendien op sollicitatiegesprek komt,
hebben zij heel goed door dat zij zich in een adellijke omgeving bevinden en
zich als zodanig moeten gedragen.
Zij hebben zich daarom goed voorbereid op het gesprek, met als gevolg dat
Bertus direct door Apolonia wordt aangenomen. Sterker nog, de douairière
heeft liever dat Bertus en Berendien meteen hun intrek op het landgoed nemen.
Bertus en Berendien hebben daar natuurlijk niet op gerekend en hebben dus
geen persoonlijke spullen meegenomen.
Dat probleem kan echter makkelijk opgelost worden, door hun zoon Koos
en diens verloofde Margreet te bellen en te vragen of zij een tas met kleding,
toiletspullen, enz. willen langsbrengen.
Wat Bertus en Berendien niet weten, is dat het Koos wel leuk lijkt zijn broer
Teun én de buren Peet en Gré Purmer mee te nemen.
Gelukkig voor Bertus en Berendien is Apolonia net vertrokken voor een korte
reis naar Engeland als dit bonte gezelschap arriveert. Helaas komen zij wel
in contact met het bedienend personeel op Eyckensteyn: de butler Jacob ,
het dienstmeisje Cora en de nogal merkwaardige kok Fred.
Daarnaast wordt Eyckensteyn met regelmaat bezocht door de bewoonsters
van het naastliggende landgoed, de freules Theodora en Clementina van
Cattenburgh.
Als de langzaam ontstane wanorde compleet is, keert Apolonia onverwacht
terug naar huis - - Ja, en nu wilt u natuurlijk weten hoe dit aﬂoopt.
Ik zou zeggen: kom gewoon kijken, u bent gegarandeerd van een heerlijk avondje uit, en voor de kosten hoeft u het niet te laten, kaarten kosten €8,50 per stuk,
incl. kofﬁe/thee.
Onze donateurs krijgen deze week een brief in de deur waarop alle informatie
staat en zij zullen later door één van onze leden aan huis bezocht worden voor
het bestellen van kaarten.
Bent u geen donateur, dan zal u nog even moeten wachten, vanaf 29 oktober
start de vrije verkoop maar de laatste jaren is gebleken dat er voor de vrije verkoop maar enkele kaarten te verkrijgen zijn dus wilt u zeker zijn van kaarten,
wordt dan donateur voor € 6,00 per jaar en dan komen wij ook bij u langs.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze site www.limmerplankeniers.nl.
of even bellen naar Mary Winder, tel. 5052726 (na 17.00u.).
De uitvoeringen zijn in de Burgerij op;
* vrijdagmiddag 15 november aanvang 14.00u. (deze middag is uitsluitend
voor ouderen en gasten van Zonnebloem Limmen)
* zaterdagavond 16 november 20.00 uur
* vrijdagavond 22 november 20.00 uur
* zaterdagavond 23 november 20.00 uur
En NIEUW dit jaar;
* matinee voorstelling op zondag 24 november aanvang 14.00 uur met na
aﬂoop van de voorstelling een gezellig samenzijn met de spelers en kunt u
aanschuiven aan een BUFFET VAN STAMPPOTTEN.
Kaarten voor deze middag zijn uitsluitend verkrijgbaar inclusief het stamppottenbuffet. Hier betaald u echter maar € 7,50 per kaart meer voor.

Snertconcert Muziekvereniging
Excelsior
Terwijl de thermometer nu nog 16
graden aangeeft, het zonnetje ons
lekker verwarmt, zitten we toch al in
de herfst en gaan we naar de winter
toe: de tijd van storm, kou èn Oudhollandse erwtensoep!
Snert eten onder het genot van een
glaasje glühwein terwijl u kunt luisteren naar mooie muziek, die ingredienten komen samen bij het Snertconcert van Muziekvereniging Excelsior.
Op 10 november zullen alle orkesten
van Excelsior van zich laten horen in
de Burgerij. Het Opleidingsorkest en
de Harmonie, onder leiding van Lies-

beth Zonneveld, zullen de middag
openen en na de erwtensoep zullen
de JeugdSlagwerkGroep en de Slagwerkgroep, onder leiding van Floris
van Tol, de middag vervolgen.
Het Snertconcert begint om 15:00 uur
en de Burgerij is om 14:30 uur open
voor het publiek.
De entree is €5,= en dat is inclusief
een kom lekkere erwtensoep. Kaarten
kunnen nu al gereserveerd worden bij
mevr. A. Levering, Hogeweg 114, AngeliqueL@excelsiorlimmen.nl
Graag tot ziens op 10 november in de
Burgerij!
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Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen
• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09

OKTOBER 2013

Wie wil...
model zijn op maandag
28 oktober a.s.?
...Een nieuwe herfst/winterlook?
...Een spannende kleurverandering?
...Gratis een uitdaging aangaan?
De Nederlandse topkapper Berni Otjes, ambassadeur van
L’Oreal vereert ons met een masterclass waarin de nieuwste
knip- en kleurtechnieken zijn te bewonderen...
Dus geef je op en beleef deze GRATIS METAMORFOSE!
Kom langs, bel of stuur een mail naar: margashaarmode@quicknet.nl

Dusseldorperweg 105
072 505 24 56

Altijd in voor wat nieuws. Volop in beweging. Enthousiast, vakkundig en persoonlijk.

end
Informeer vrijblijv
ies en
naar wanddecorat en
hniek
decoratieve tec

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

UW INTERIEURSPECIALIST

tapijten

gordijnen

zonwering

&

karpetten

laminaat

vloeren

elektrische gordijnrails!
service
kwaliteit
garantie

Rookworst Keurslager
Snel is GOUD waard!
Tijdens de landelijke rookworstkeuring is de rookworst
van Keurslager Snel met goud bekroond! Deskundige
keurmeesters keurden de rookworst op diverse punten
en concludeerden dat de ambachtelijke rookworst van
Keurslager Snel tot de lekkerste van Nederland behoort.

Snel. “Onze rookworst voldoet aan al deze eisen, dus
hebben we van de vakjury het goudkeur certificaat ontvangen.” Die hangt nu op een mooie plaats in de winkel.
Terecht, want met zo’n goed resultaat mag je als vakman bijzonder trots op zijn.

Vakmanschap
De keurmeesters testten de rookworst onder andere op
smaak, geur, samenstelling en uiterlijk. “Een rookworst
moet goed gevuld zijn. De darm moet knapperig zijn
en mooi goud/geel van kleur. Verder is het belangrijk
dat de typische rooksmaak en geur in voldoende mate
aanwezig zijn. Dat maakt een rookworst tot een echte
ambachtelijke Keurslager rookworst”, aldus Keurslager

Opening rookworstseizoen
De rookworstkeuring valt samen met de opening van
het Keurslager rookworstseizoen. Op die manier kan iedereen zelf ontdekken waarom de ambachtelijke rookworst van Keurslager Snel zo ontzettend lekker is en
met recht met goud is bekroond! Van 12 t/m 19 oktober
kunnen klanten de rookworst in de winkel proeven en
direct profiteren van een scherpe aanbieding:

GRATIS 2e ROOKWORST!
Rijksweg 127 • Limmen • 072 505 16 02
dinsdag t/m zaterdag geopend • vrijdag avond geopend

KEURSLAGER SNEL

KERKWEG 18, LIMMEN • TEL. 072 505 1263 • WWW.SNEL.KEURSLAGER.NL
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De band is erg blij met de nieuwste
aanwinst: Jasper van der Molen op
piano.

Dichtbij de mensen thuis:
Wijkzorg Viva!Zorggroep
Wanneer u het Gezondheidscentrum
binnenkomt ziet u onze balie. Deze
balie wordt bezet door een professional van de Viva!Zorggroep. Deze professional kan werkzaam zijn bij bijv.
de huishoudelijke verzorging, ergotherapie of bv case management dementie. Zij kunnen u helpen met uw
vragen beantwoorden op het gebied
van zorg en welzijn en wonen. Zonodig kunnen zij u helpen en deskundig
doorverwijzen.
Ook willen wij u laten weten dat wij
beschikken over een uitleendepôt.
Wij kunnen u direct voorzien van
krukken, rolstoel, bedverhoger, toi-

Hij heeft zich in sneltreinvaart ontwikkeld op de piano en treedt in de
voetsporen van zijn vader met zijn
prachtige en zeer creatieve begeleiding en solo’s.

letverhoger, rollator, toiletstoel, badplank, ruggesteun, looprekjes en po’s.
Wanneer u iets wilt lenen, neem dan
u verzekeringspasje en legitimatiebewijs mee en wij kunnen het voor u in
orde maken.
Ook zijn er meerdere mogelijkheden
om bv een hoog-laag bed te bestellen of tillift of een speciaal matras,
dit kan binnen 24 uur gerealiseerd
worden.
In de morgen kan via de bezetting aan
de balie de hulpmiddelen geregeld en
meegenomen worden.
’s Middags kunt u dit regelen via onze
wijktelefoon: 06-30159730

Regelmatig staan optredens op het
programma, de laatste periode wordt
de band regelmatig vergezeld van Lindyhopdansers, omdat de swingmuziek die in rap tempo gespeeld wordt
zich daar uitstekend voor leent.

Zondag 13 oktober 2013 vanaf 16.00 uur

Savoy Jazzband bij de Jazz
Session Club ‘Vredeburg’

Op de foto ziet u het team wijkzorg Limmen staan. Onze enthousiaste medewerksters staan graag voor u klaar om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk en zo
comfortabel mogelijk thuis kan blijven wonen. Zij zijn via de wijktelefoon te bereiken. Als u vragen heeft over zorg, belt u gerust.

Kooklessen bij ‘KookKonst’!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste
mannen en vrouwen die het leuk lijken om met een groep of individueel
kookles(sen) te volgen bij de Burgerij.
Een kookles bij De Burgerij is een aaneenschakeling van gezelligheid, leerzaamheid en ontspanning.
De middag/avond ziet er als volgt uit:
We starten met een borreltje aan de
bar. Na een half uur begeven we ons
naar de keuken. Daar wordt een map
overhandigd met de recepturen van
die avond. De groep van ongeveer 6
personen zal worden onderverdeeld in
3 koppels. Ieder koppel maakt een deel
van het driegangenmenu. Uiteraard
wordt de gehele groep erbij betrokken
als er kritieke leermomenten voorbij
komen. Als het voorgerecht bereid
is zijn de voorbereidingen voor het
hoofd- en nagerecht klaar. Zodat er na
het nuttigen van het voorgerecht de

ﬁnishing touch van het hoofd- en nagerecht niet al te veel tijd kost. Maar
er dus ook lekker getafeld kan worden
want koken heeft een hoge factor van
gezelligheid. Uiteraard zijn bij ons de
keukenschorten aanwezig om de kleren netjes te houden en krijgt iedere
cursist de gebruiksvriendelijke recepturen mee naar huis. Een kookles
duurt ongeveer 4,5 uur.
Voorbeelden tijd-indeling:
Middag vanaf 15:00 uur tot 19:30 uur
Avond vanaf 17:00 uur tot 21:30 uur
Kosten: € 55,- incl. drankjes tijdens de
hele middag/avond.
Lijkt het u leuk om zelf of met een
groep vrienden/vriendinnen een
kookles te volgen dan kunt u contact
opnemen met de Burgerij via o725051519 of info@deburgerijlimmen.nl

Opa- en omadagen bij Forte
Kinderopvang groot succes
Afgelopen september was het weer
tijd voor de traditionele opa- en omadagen bij kinderdagverblijf Eigen Wijs
en peuterspeelzaal Klein Duimpje van

Forte Kinderopvang. OP deze dagen
kunnen de grootouders van de kinderen een kijkje in de keuken van beide
vestigingen komen nemen. Want hoe

De Savoy Jazzband speelt sinds april
2013 in de huidige bezetting, maar ze
kennen elkaar al veel langer. De naam
werd de ‘Savoy Jazzband’, genoemd
naar de beroemde danszaal in New
York ‘De Savoy Ballroom’. In tegenstelling tot die andere beroemde danszaal
de ‘Cotton Club’, mochten in de Savoy
Ballroom blanke en zwarte mensen
samen dansen. De naam Savoy past
goed bij de band omdat -ondanks het
verschil in kleur, karakter & klank- de
bandleden er toch een mooi geheel
van weten te maken.

De Savoy Jazzband is de komende
periode ook te beluisteren:
20-10-2013 Mojo’s, Alkmaar
25-10-2013 Evelaer, Heemskerk
01-11-2013 Geesterhage, Castricum
02-11-2013 Geesterhage, Castricum
16-11-2013 Gulden Vlies, Alkmaar
30-03-2014 Jazz in Bakkum, Hotel
Borst

De muziek bestaat naast bekende en
minder bekende standards ook uit
eigen arrangementen van de hand
van saxofoniste Marian Huiberts. Te
denken valt dan aan bijvoorbeeld The
Beatles en Sting.

Meer informatie is de vinden op de
facebook-site van de Savoy Jazzband.

De bezetting is sinds april 2013 als
volgt:
Francina van Batum – Zang
Marian Huiberts – Saxofoon/zang
Jasper vd Molen – Piano
Dennis Babel – Bas
Cees van Nieuwburg – Drums/zang

De toegang is vrij, maar U kunt ons
steunen door lid te worden voor € 7,per persoon voor het gehele jaar.

NB: de komende sessiedata: 13 oktober, 17 november, 15 december, 19 januari, 16 februari, 16 maart en 13 april.

Inlichtingen:
Fred Timmer, tel/fax: 072-5053414
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl

‘Conquista in NOOD’...:
€ 4.000 euro via golftoernooi met veiling!
Inmiddels is het ook in Limmen bekend dat ook ons jeugdhonk Conquista ﬁnancieel onder druk staat.
Dit gezien het feit dat de overheid
de subsidiekraan steeds verder
dichtdraait. Limmen zou Limmen
niet zijn als er niet een aantal mensen de handen uit de mouwen zou
steken en de helpende hand reikt.
Onder de naam ‘Stichting Conquista in Nood zijn’ al een aantal
momenten geweest dat deze Stichting van zich liet horen. Tijdens de
avond-vierdaagse, de jaarmarkt en
het timmerdorp waren de Stichtingsleden op zoek naar donateurs.
Misschien beter te zeggen: zijn op
zoek. De komende jaren spreekt de
Stichting de hoop uit dat veel mensen via een donateurschap Conquista zullen steunen. Meer weten
hierover? jsj.koot@quicknet.nl
gaat het er eigenlijk aan toe bij zo’n
kinderdagverblijf of peuterspeelzaal?
Dat het concept een terugkerend succes is, bleek ook dit jaar weer uit de
enorme opkomst.
Bij binnenkomst werd er door alle
kinderen een lied gezongen, waarna
de kinderen hun opa’s en oma’s aan
de hand meenamen om alles te laten
zien. Ook werd er druk geknutseld,
maar natuurlijk vooral gezellig met
elkaar gekletst onder het genot van
een kopje kofﬁe of thee en een door
de kinderen zelfgebakken koekje.
Bij peuterspeelzaal Klein Duimpje
hadden de peuters in eerste instantie niet zoveel oog voor hun grootouders want daar was net buiten een
graafmachine voor de deur bezig. Dat
was natuurlijk reuze interessant! De
grootouders vonden het verder erg
leuk om te zien hoe de kinderen op
beide locaties worden opgevangen.
Voor meer informatie over de opvang
bij Forte Kinderopvang kunt u kijken
op www.fortekinderopvang.nl of bellen met 0251-658058.

Afgelopen zaterdag 5 oktober was
er weer een activiteit, namelijk een
golftoernooi op de prachtige baan
van Golf & Countryclub Heiloo. Negen teams, gesponsord door bedrijven uit Limmen, speelden daar hun
wedstrijd. Ondanks het feit dat ook
in deze meedoen belangrijker was
dan winnen, was dat na aﬂoop niet
altijd te merken. Misschien wordt
het tijd om naast het woord visserslatijn het woord ‘golfgrieks’ te
introduceren. Kortom, er was een
prachtige sfeer. Na de wedstrijd was
er een veiling. Deze werd uitstekend
geleid door veilingmeester Erik Jaap
Kroone.
De totale opbrengst van dit evenement is ± 4.000 euro. Dit mede met
dank aan golfclub Heiloo en Brasserie in ‘t Groen die, naast GP Groot,

Valkering de Graaf Accountants,
Kerssens Luchtbehandeling, Driessen Vastgoed, BDO, NTI NLP, Lands
Advies, Tandarts Blom en Gédé Verpakkingen, via sponsoring gezorgd
hebben dat dit toernooi mogelijk
werd.
Uitslag:
Bruto winnaar: Team Valkering de
Graaf, met de spelers Wil Rotteveel
en Michel Welgraven
Netto winnaar:
1. team GP Groot 1, met de spelers
Michel Fluri en Cees Kerssens
2. team GP Groot 2, met de spelers
Marc Valkering en Marco Kippersluis
3. Team NTI NLP 3, met de spelers
Piet Hoekstra en Ger Duijkersloot.

Spelenderwijs therapie
voor kinderen
Maakt u zich al een tijdje zorgen
over uw kind? Loopt het niet lekker
op school en lijkt de ontwikkeling te
stagneren? Is er sprake van lichamelijke klachten als buikpijn en hoofdpijn? Of zijn er juist emotionele problemen zoals angst, onzekerheid en
boosheid?
Soms zitten kinderen niet lekker in
hun vel en kunnen ze hun draai niet
meer vinden. Je kunt dit merken aan
stemmingsveranderingen, lichamelijke klachten, gedragsmoeilijkheden
of problemen in sociale contacten.
Ook als gevolg van een ernstige gebeurtenis of een vervelende ervaring
kan een kind gehinderd worden in zijn
dagelijks functioneren.
Wanneer een kind problemen heeft is
dit vaak in zijn spel te zien. Het spel is
dan de taal van het kind. Het kan zijn
dat een kind een beetje hulp nodig
heeft om iets een plekje te geven of
om te leren ergens mee om te gaan.

Het kan dan wekelijks komen spelen
in een speciaal ingerichte ruimte, de
spelkamer, en met behulp van een
speltherapeute zijn ervaringen uitspelen, ordenen en verwerken. Het
uiteindelijke doel is dat de problemen
verdwijnen of weer hanteerbaar worden voor het kind en het gezin.
Spel als Taal biedt speltherapie aan
kinderen in de leeftijd van 3 tot ongeveer 12 jaar en is gevestigd in het
gezondheidscentrum in Limmen.
Wilt u meer weten over speltherapie,
heeft u vragen over de opvoeding of
bent u benieuwd naar de spelkamer
waar de therapie gegeven wordt?
Neem dan vrijblijvend contact op via
onderstaand emailadres of telefoonnummer.
Jolanda Kaandorp
www.spelalstaal.nl
info@spelalstaal.nl
06-47082017
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Hartevelt
jonge jenever

9.99

1 liter ............................ 12.69

De Kuyper
vieux
1 liter ............................ 13.69
R. Booms
Vuurbaak 7
Limmen
072 505 4880

10.99

Lico 43
vanille likeur
70 cl. ............................. 18.69

14.69

Aanbiedingen geldig t/m 20-10-2013

OPHEFFINGSUITVERKOOP

NU 30% KORTING OP ALLES!
Ook op de nieuwe collectie
40% KORTING OP KLEDING UIT EERDERE SEIZOENEN!

TAICHI QIGONG
Bewegen is de basis van gezondheid.
Op een ontspannen manier
verbeteren ademhaling, doorbloeding,
concentratie en lichaamshouding.
Van september t/m april cursussen in Limmen
en Castricum, zowel ‘s middags als ‘s avonds.
In alle groepen is plaats voor nieuwe cursisten.
In Castricum wordt enige ervaring gevraagd.
Informatie en aanmelden: Ellen Gaillard
072-505 51 01, ellen@touchbase-taichi.nl
www.touchbase-taichi.nl

Nog veel keus uit kleding, speelgoed en accessoires...
Ook de inventaris moet weg!

Lifestyle kinderwinkel

Troel Voor Kids
Kerkweg 40a • Limmen

w w w. t ro e l vo o r k i d s . n l
• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

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

ViVa! Zorggroep
Wonen, welzijn en zorg
‘Kwaliteit van leven’ is ons motto,
daar willen wij u graag bij ondersteunen
Bij ViVa! Zorggroep kunt u terecht voor allerlei diensten,
zoals activiteiten en dagbesteding, maaltijdvoorziening,
huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging. Wij hebben
ook diverse woonvormen waar u tijdelijk of permanent kunt
wonen en gebruik kunt maken van al onze diensten. Bent u
mantelzorger? Ook dan helpen wij u graag. ViVa! Zorggroep
onderscheidt zich door de professionaliteit van haar medewerkers, die u graag adviseren bij al uw vragen op gebied
van wonen, welzijn en zorg.

Meer informatie? Bel! 088 995 80 00
Of kijk op www.vivazorggroep.nl

• sanitair
• riolering

ViVa! Zorggroep
Kwaliteit van leven
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Operaconcert Vredeburgers
zondagmiddag 3 november
Het gemengd koor De Vredeburgers
onder leiding van Gerard Leegwater
geeft op zondag 3 november een gevarieerd middagconcert in de Corneliuskerk te Limmen. Aan dit concert
wordt medewerking verleend door de
sopraan Sabine Kirsten. Annelies Komen begeleidt de solisten en het koor
op de vleugel tezamen met een klein
instrumentaal ensemble.

De Vredeburgers brengen traditiegetrouw licht klassieke koorwerken,
toegankelijk voor een breed publiek.
Zij onderscheiden zich door het accent op operamuziek te leggen.
Op het programma vóór de pauze
staan o.a. liederen uit opera’s van
Mozart, Bellini en Rossini. Na de pauze worden twee liederen uit de opera
Guillaume Tell van Rossini gezongen.
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Vanwege het Verdi- en Wagner-jaar
worden vervolgens werken uit opera’s
van Verdi gezongen en wordt afgesloten met het bekende “Bruidskoor” uit
Lohengrin van Wagner.
Het belooft een prachtige muzikale
middag te worden met een programma van bestaand en nieuw repertoire.
De aanvang van het concert is 15.00
uur. De entreeprijs bedraagt € 12,voor donateurs € 6,-(incl.kofﬁe/
thee). Kaarten kunnen telefonisch
worden besteld bij Ria Hooijboer 0725052235 en bij Clementine Bruschke
072-5052087 of per e-mail: info@devredeburgers.nl .Tevens zijn kaarten
verkrijgbaar op de middag van het
concert bij de ingang van de kerk. De
kerk is open om 14.30 uur.
Na het concert is er gelegenheid tot
gezellig samenzijn in De Burgerij onder het genot van een drankje. Speciaal voor bezoekers van het concert
bestaat de mogelijkheid daar een
gevarieerde stamppot maaltijd à
€ 7,50 gebruiken. Kaarten hiervoor
zijn te bestellen bij bovengenoemde
personen en andere koorleden, alleen
in combinatie met een entreekaart.
Voor meer informatie over het koor:
www.devredeburgers.nl

Sponsorouders gezocht!
Een van de projecten van Stichting
WOL is het Scholieren Adoptie Project (SAP), een project om kansarme
jongeren in de provincie Yatenga in
Burkina Faso voortgezet onderwijs,
beroepsonderwijs of een studie te laten volgen. De jongeren in dit project
ontvangen een onderwijsbeurs die
gesponsord wordt door ‘peetouders’
in Nederland. Voor dit schooljaar zoeken we nog vier peetouders die zo’n
onderwijsbeurs willen sponsoren.
Het gaat om jongeren die, vanwege

de ﬁnanciële situatie van hun familie, anders niet verder kunnen leren.
Voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs is in Burkina niet gratis.
Ouders moeten schoolgeld betalen,
een schooluniform en schoolmateriaal. Voor veel families is dit niet op
te brengen. In ons project gaat het
veelal om jongeren van wie de ouders
zijn overleden. Zij wonen dan bij hun
grootouders of bij een broer van hun
vader. Deze weeskinderen zijn dan
vaak de laatste in de rij als het om on-

Leerlingen uit het Scholieren Adoptie Project zijn blij met hun nieuwe schoolspullen

derwijskansen gaat. Maar met steun
uit Nederland lukt het ze om uit de
armoede te ontsnappen.
Wilt u zo’n jongere een kans bieden?
Het gaat om een jaarlijkse bijdrage
van 350 euro. Hiervan wordt het
schoolgeld betaald, twee schooluniformen, een tas met schoolmateriaal,
dagelijks een lunch in de schoolkantine en een abonnement op de schoolbibliotheek en het computerlokaal.
Ook krijgen ze twee keer per jaar
wat zakgeld om toiletspullen en andere kleine benodigdheden te kopen.
Nieuwe leerlingen krijgen bovendien
nog een ﬁets om naar school te gaan.
Als leerlingen hun diploma hebben
gehaald en verder willen studeren,
blijven we ze steunen. De studenten
krijgen dan het bedrag uitbetaald als
bijdrage in de studiekosten. Op dit
moment hebben we drie jongeren op
de universiteit en zeven die worden
opgeleid voor een baan in het basisonderwijs of de gezondheidszorg. De
andere volgen algemeen voortgezet
onderwijs of lager beroepsonderwijs
op ons eigen onderwijscomplex Zoodo in Ouahigouya.
Doet u mee? U ontvangt dan een foto
van de jongere en minimaal 1x per
jaar een brief. Het is mogelijk om de
jongere terug te schrijven. WOL houdt
alle peetouders op de hoogte met een
speciale nieuwsbrief over dit adoptieproject. Meer informatie vindt u op de
website van WOL: www.stichtingwol.
com. Voor vragen kunt u mailen naar
yvonnezomerdijk@quicknet.nl.

Kom je ook?
Je bent van harte welkom op zaterdag
2 november in Egmond.

wordt aangeboden. Het is een boeiende en afwisselende dag met drie
verschillende workshops.

Wat gaan we doen?
Oefenen in moeiteloosheid, om meer
in contact te komen met lichaam,
ziel en geest! Bewustzijnsoefeningen
door lichaamsgerichte ontspanningen, door met aandacht van hoofd
naar hart te gaan en door intuïtief en
creatief het onbewuste bewust worden.

Gegeven door:

Sandra Roubos - Duinwandeling – –
bij regen wordt er een alternatief
aangeboden. We wandelen een uur
door de duinen van Egmond. Door het
bewust openzetten en sluiten van je
zintuigen word je bewust van je hele
lichaam, je lichaamssignalen en het
effect van de natuur. De wandeling
wordt ondersteund met lichaamsgerichte en aandachtsoefeningen.

Sophie Mannes - De kracht van JA –
We starten deze dag met een sessie
gericht op accepteren, op JA zeggen.
JA zeggen is een houding wat begint
met het puur erkennen van iets. Je
erkent dat iets er is, in plaats van te
doen alsof het er niet is. Spanning,
stress, strijd (zowel in jezelf als om je
heen) niet wegduwen, maar toelaten.
Je zult merken dat je op deze manier
heel snel in ontspanning komt. Helemaal neutraal vanuit je hart richt jij je
op wat je meer wilt ervaren in je leven.
Dit geeft stroming, vreugde, innerlijke vrede en rust.

Berna Scholten - Intuïtief schilderen –
Intuïtief bezig zijn, waarbij de ogen
niet hoeven te zien wat de handen
doen. Het denken wordt tot rust gebracht. De perfectie doet niet mee op
deze dag. Techniek is overbodig. Het
is een moeiteloos “Zijn vanuit het
Hart”!
In totale overgave voelend schilderen
om na aﬂoop te zien wat je onbewuste je bewust wil maken. Vertrouwen dat in het “Niets Doen” alles gaat
stromen. Ervaar dat het antwoord in
jou zelf ligt!

3 Workshops, 3 trainers, natuur, binnen, buiten, boordevol bijzondere
ervaringen en ontspanning!

Een dag vrij van stress

Wat kan het jou opleveren!
Meer bewustwording! Stress herkennen en tijdig leren ombuigen naar
ontspanning en meer vreugde. Het
leren luisteren naar de signalen van
lichaam, ziel en geest. Het positief
kunnen ankeren wat er op de dag

En de winnaar is...
Tijdens een fantastisch kermisweekend hebben wij in samenwerking met Autoschade bedrijf Zonneveld, HOB Heiloo, Autobedrijf Harry Levering, Unive,
Proteam, Boha en Feestartiesten.nl een auto verloot tijdens het deunen. Het
publiek kreeg door middal van het bestellen van 5 consumpties een lotnummer. Uit de lotnummers werd door Bert Schenau, van Feestartiesten.nl, een
2 tal nummers getrokken. Het publiek mocht zelf zeggen in welke hand
het winnende lotnummer zat. De tweede prijs , 2 kaarten voor de London
Knights, ging naar Bas Meegdes en de eerste prijs, de SMART, werd gewonnen
door Jolanda en Gert-Jan Winkelman. Wij wensen Gert-Jan en Jolanda veel
veilige kilometers!

Over spelen en speelgoed
Uit het enorme aanbod in de speelgoedwinkel is het soms moeilijk kiezen. Welk speelgoed heeft je kind
nodig om zich te vermaken en zich te
ontwikkelen?
In de bibliotheek van Castricum is op
dinsdagavond 8 oktober om 20.00 uur
een informatieve bijeenkomst over
spelen en speelgoed. Een deskundige
van het Centrum voor Jeugd en gezin
geeft voorlichting.
Welk speelgoed is goed voor de ontwikkeling?
In de Week van de opvoeding en in de
Kinderboekenweek wordt in de bibliotheek een voorlichting gegeven over
spelen en speelgoed. Dit sluit aan
op de thema’s van de twee speciale
weken. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod. Hoe spelen kinderen? Wat is belangrijk in het
Waar: Stayokay Egmond, Herenweg
118, 1935 AJ te Egmond
Wanneer: zaterdag 2 november 2013
van 10.00 - 16.30 uur.
Investering: € 85,00
Verzorging: biologische kofﬁe, thee,
uitgebreide lunch, fris, duinkaart. Indien je in het bezit bent van een duinkaart, deze dan graag meenemen.

spelen? Wat leren ze allemaal? Welk
speelgoed is stimulerend voor de
ontwikkeling? Mogen jonge kinderen
al computerspelletjes spelen? Is dat
wel goed voor ze? Vanaf welke leeftijd
kunnen kinderen goed samenspelen?
Deze avond is geschikt voor ouders
met kinderen tussen de 0-12 jaar. Tijdens de avond is er voldoende ruimte
voor vragen en discussie.
Aanmelden
U bent van harte welkom op dinsdag
8 oktober in Bibliotheek Kennemerwaard locatie Castricum, Geesterduinweg 1. De lezing begint om 20.00
uur. De toegang is gratis. Aanmelden
kan bij de Klantenservice in de bibliotheek tijdens openingstijden. Reserveren is mogelijk op telefoonnummer
0251 - 655 678 of per mail via castricum@bibliotheekkennemerwaard.nl.
Aanmelden
Mail naar sandra@vrijvanstress.nl of
geef je op bij 1 van de trainers o.v.v.
dag vrij van stress, naam, adres, telefoonnummer, dieetwensen.
Informatie: www.vrijvanstress.nl
Overnachten: dit kan op eigen kosten,
zie www.stayokay.nl/egmond

Berna Scholten, Sophie Mannes, Sandra Roubos
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Modellen gezocht!

Sportvereniging TIOS Marga’s Haarmode ontvangt
Nederlandse topkapper!
Het begint traditie te worden dat
wij ieder jaar in het voor- en najaar een gastkapper uitnodigen.

“Ja, en?” zou u kunnen denken. Wel
deze gastkapper is dit keer één van
de topkappers die Nederland telt...

Modellen gezocht
Voor deze dag zijn wij op zoek naar
modellen die een totale verandering
aan durven! En dat is dus niet alleen
high- of lowlights aan laten brengen maar modellen die een echte
coupeverandering willen ondergaan
en daar een vrije ochtend of middag
voor willen nemen. Dit alles geheel
gratis! Een unieke kans om niet
voorbij te laten gaan!
Dus heeft u kort of lang haar, geef
u op als er maar echt geknipt mag
worden!

Ouder en kindgym
Na de zomervakantie is TIOS gestart met een nieuw gymuur op de
woensdagochtend, ouder- en kindgym. Dit is een gymuur voor peuters
vanaf 1,5 á 2 jaar die samen met hun papa, mama, opa, oma of oppas kunnen gymmen. Tijdens de septemberactie is de groep al groter
geworden en de kinderen hebben reuze plezier!
Het is een heel leuk uur voor de kinderen maar ook voor de (groot)
ouders/oppas. Wat is er nu leuker dan samen met je (klein)zoon of
(klein)dochter sporten en een nog betere en hechte band creëren met
je (klein)kind. Tijdens het uur gymmen de kinderen met veel plezier en
leren daarbij klimmen, klauteren, rollen, springen, etc.
Kom ook gymmen met uw (klein)kind op woensdagochtend van 9.0010.00 uur in gymzaal ‘Hogeweg’ in Limmen gelegen naast de Pax
Christi school. De eerste 2 lessen zijn gratis!
Voor meer informatie kijk op www.tioslimmen.nl onder het kopje
‘recreatie’ – ‘ouder & kindgym’.

Wij zijn er trots op dat Berni Otjes,
ambassadeur van L’Oreal en bekend
uit vele vooraanstaande bladen, ons
team een hele dag komt inspireren!
Onder zijn leiding gaat het hele
team van Marga’s Haarmode in
training om de nieuwste knip- en
kleurtechnieken voor herfst en winter te ontdekken. De training begint
maandag 28 oktober om half tien
en vanaf half elf zal het team gaan
knippen, kleuren en stylen.

Kom langs bij Marga’s Haarmode
of bel ons op 072-5052456 of mail:
margashaarmode@quicknet.nl

...Ontwerp
...Drukwerk
...Websites
Voor een heerlijke pedicure behandeling
Behandelen likdoorns en schimmelnagels

Informeer naar onze
aantrekkelijke tarieven!

Nagelreparaties
Gelnagels en nagels lakken
Cadeaubonnen

studio

welgraven.nl
Sport & Speldag groot succes,
alle kleuters halen diploma!
Woensdag 2 oktober heeft TIOS meegedaan aan de start van de Kinderboekenweek in Limmen. De ouderraad van de scholen Sint Maarten
en Pax Christi hebben, in samenwerking met verschillende verenigingen in Limmen, een sportieve ochtend georganiseerd voor alle basisschoolleerlingen.
TIOS heeft die ochtend alle kleuters van Limmen een half uur laten
gymmen in het speellokaal van de Sint Maarten onder leiding van gymen turndocente Samantha Droog.
Tijdens de gymles konden de kinderen een diploma met stickers verdienen op 3 verschillende onderdelen; bewegen op muziek, pittenzakken gooien door hoepels en klimmen en klauteren in de klimtoren.
De kinderen hebben ontzettend goed hun best gedaan, wat kunnen
ze lekker gymmen! Allemaal kregen ze na de gymles het prachtige diploma met daarbij de behaalde stickers.
Op het diploma staan nog 3 lege stickervakjes. Om deze te vullen kunnen de kleuters in de maand oktober gymmen in het kleuteruur van
TIOS op maandagmiddag van 15.50-16.50 uur in gymzaal ‘Hogeweg’
naast de Pax Christischool.

Dampegheestlaan 19 , 1906WB
T (0)72 743 1703
M (0)6 22 666 406
I www.voetverzorging-michelle.nl

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN
w w w.ncommandeur.nl
DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN
TELEFOON 072-505 24 24 - FAX 072-505 16 09

Woensdag 16, 30, maandag 21 en 28 oktober

Workshop pompoen snijden

Voor meer informatie over de stickerdiploma actie en kleutergym, kijk
op www.tioslimmen.nl onder het kopje ‘recreatie’ – ‘kleutergym’.

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

)VOIRH-RWXEPPEXIYV
7)-KIVIKMWXVIIVH

Prijs: 9,50 (incl. koﬃe/thee). Opgeven, andere data of
voor meer info: Laura Meijland 06 54 69 63 28
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Caroline Glorie, nieuwe uitbaatster van café-bar “De Lantaarn” blikt tevreden terug
op haar eerste negen maanden...

Café-bar ‘De Lantaarn,
meegaan met de tijd...
Je moet over durf beschikken, maar ook een grote dosis zelfkennis en zelfvertrouwen hebben, wanneer je
in de huidige tijd een cafébedrijf gaat overnemen en als vrouw een dergelijk bedrijf dagelijks gaat leiden.
Caroline Glorie is de vrouw die we in deze krant centraal stellen. Maar gelukkig beschikte zij over een ervaring van 20 jaar alvorens twee jaar geleden al haar handtekening te zetten onder de nodige contracten om
op 1 januari 2013 “De Lantaarn”, een begrip in Limmen en wijde omgeving over te nemen Een vrouw, op 4
oktober is zij 43 jaar jong geworden, die haar mannetje staat. Het was destijds kiezen of delen, en Caroline
zei: ”Als je het nu niet doet, dan komt de gelegenheid nooit meer”. Twintig werkte zij al in “De Lantaarn”,
toen de vorige eigenaar Hans van Ammers het haar aanbood. Ze heeft er nog geen seconde spijt van gehad.
Even een korte terugblik in het verleden:
...De plaats van “De Lantaarn” is al
eeuwen bekend als een pleisterplaats
voor velen.
Uit het “recente” verleden kennen wij:
...Toon de Swart, in het toenmalige café
“De Goede Verwachting”. Toon de
Swart is naar Amsterdam vertrokken
en begon er een rookwarenzaak.
...Siem en Annie Admiraal, zij namen
midden vijftiger jaren het café over en
zetten het voort onder dezelfde naam,
zij lieten ook de feestzaal bouwen.
...Joop en Marry Beers, zij gaven het de
huidige naam “De Lantaarn”.
...Hennie en Aris Engel, voortgezet onder gelijke naam.
...Hans van Ammers en nu sedert 1 januari 2013 Caroline Glorie.
Tijdens de Jaarmarkt in juli maakte ik
al een afspraak voor een gesprek, wij
hebben de kermis afgewacht en nu
de balans opgemaakt. “Dik tevreden”,
zegt Caroline. Niet alleen over de
start, maar vooral voor de vuurdoop,
een kermis “draaien”, waarbij je als
jonge vrouw alle verantwoordelijkheid hebt voor een goede en veilige
gang van zaken, in goede harmonie
en samenspraak met je buren en goed
overleg met gemeente en politie. Ervaren en rustige beveiligers, die alle
situaties direct onder controle hebben en veiligheid voor bezoekers en
bedrijf waarborgen.
We zitten op een maandagmorgen
aan een ronde tafel in het café, tesamen met de dames Jolanda Schouten,
15 jaar werkzaam (inmiddels gestopt
met werken) en Bea Dekker, 20 jaar
werkzaam, beide dames in de huishoudelijke dienst en schoonmaak. De
hardhouten vloer is geboend en “spic
and span”, stoelen op de tafels en de

krukken bovenop de bar. Na de kofﬁe
pakken de dames de ﬂessen schoonmaakmiddel en dikke bleek weer op
om de toiletten een grondige beurt te
geven. Zij hebben er plezier in.
Met Caroline gaat het gesprek aangenaam verder, zij is gedreven en enthousiast en vol vertrouwen voor de
toekomst, maar zegt zij: “Een goede
kermis draaien is wel een stevige ﬁnanciële basis voor je bedrijfsvoering,
van alleen de bar kun je echt niet
meer leven anno 2013, we zitten hier
niet in hartje Amsterdam, waar mensen veel meer naar buiten gaan dan
in een dorp”. Caroline zit op de praatstoel en ik heb altijd veel vragen.
Caroline je komt van oorsprong uit het
cafébedrijf van je ouders, “’t Putje” onder de vleugels van Maria, nabij de kapel van O.L. Vrouw Ter Nood in Heiloo,
op de grens met Limmen. Je hielp daar
al waar nodig, voelde je toen al drang
om ook in de horeca te gaan of is dat
later gekomen? Hoe zag je “jonge”
werkzame leven er uit, waar en bij welke
bedrijven werkte je?
Ik ben opgegroeid in het café leven, ik
was 2 toen mijn moeder café “’t Putje” begon. Dat ik jong was vond ik de
horeca maar niks, altijd maar werken,
nooit tijd voor leuke dingen en alles
moest gepland worden, nooit eens
iets spontaan. Ik kwam van school
af op mijn achttiende en toen ben ik
toch via via in de horeca beland en al
gauw bleek dat de horeca toch wel in
mijn bloed zat. Ik ben toen gaan werken bij bowling Uitgeest. Tot Hans van
Ammers in 1993 mij vroeg om bij hem
te komen werken, deze nam toen café
“De Lantaarn” over. Voor Hans heb
ik bijna 20 jaar gewerkt totdat ik het
café van hem overnam per 1 januari
2013.

In 1993 kwam je bij Hans van Ammers,
die had café “’t Akertje”, naast dat van
je ouders. Hij nam “De Lantaarn” toen
over. Hoeveel dagen ging je werken en
waaruit bestonden de werkzaamheden?
Ik ging in vaste dienst voor 5 dagen. Ik
stond achter de bar, maakte schoon,
‘liep’ feestjes etc. Nadat onze oudste
is geboren ben ik parttime gaan werken..
Nu ben je zelfstandig, met een café en
partyzaal, hoeveel mensen kun je in de
zaal plaatsen als men b.v. een buffet of
diner wil?
Maximaal 90 á 100 personen.
Je hebt ook een warme/koude keuken,
heb je dan een kok en ander (ambulant)
personeel in dienst?
Ik kan en doe een hoop zelf maar als
het nodig is heb ik een groep parttimers die ik kan oproepen waaronder
ook een kok.
Hoe promoot je bruiloften en partijen,
is er nog altijd vraag naar?
Ik adverteer er niet echt mee het gaat
meer van mond op mond reclame. De
vraag wordt wel wat minder maar er is
zeker nog vraag naar.
Is er nog veel verenigingsleven in de
voorzaal, zoals biljarten, kaarten e.d.?
Het verenigingsleven is niet meer zo
actief als voorheen. Ik heb op dinsdag
nog een klaverjasclub en op woensdag een biljartclub.
Ontplooi je ook muziekevenementen,
zo ja welke bekende namen zijn al geweest dit jaar?
Er hebben al diverse bands en artiesten opgetreden waaronder Lesley Williams, Frans Duijts, Het Feestteam,
Goet Foud, Flair, The Garlicks, Morgan,
Jukebox, the Barnbees, La Stampa. Al-

lemaal bekende bands en uitstekende
muziek.

ken maar wijn en speciale bieren zijn
ook erg in opkomst.

Staat er nog meer op het programma
voor de komende maanden?
Ik ben al weer druk bezig om van alles
te organiseren. Zo heb ik zaterdag 19
oktober de bokkentocht op het programma m.m.v Lee and The Hillbillyblues combo. Vrijdag 8 november
Hardstylerz, zaterdag 9 november de
openingsavond van de carnaval, vrijdag 29 november treden de Limbeats
op. We zijn nog bezig met het plannen
van een karaoke avond, een 80-90’s
party, popquiz, en een keezavond.

Worden jij en je medewerkers nog regelmatig bijgeschoold door b.v. de brouwerij?
Nee.

Gaat er iets speciaals gebeuren met de
jaarwisseling?
Nee, daar zijn nog geen plannen voor.
Je eerste echte kermis, hoe voelde die ervaring tijdens de voorbereidingen, het
regelen van vergunningen, bestellen
van partytenten, etc.?
Het voelde prima, er gaat wel heel wat
tijd zitten in de voorbereidingen maar
als het er dan eenmaal allemaal staat
en draait, denk je wel bij jezelf dat
hebben we maar weer mooi geﬂikt.
En toen ging het gebeuren van vrijdagavond 6 september tot en met maandag 9 september middernacht. Hoeveel
extra mensen moet je dan inzetten?
Werk je met tijdschema’s van diverse
mensen en hun verantwoordelijkheden?
We werken met 25 á 30 man personeel
zo’n heel weekend. Alle tijden zijn al
bekend voordat de kermis begint zodat iedereen precies weet waar hij/
zij aan toe is. Het meeste personeel
werkt er al jaren en die weten precies
wat ze te doen staat.
Is alles gegaan zoals je je dat had voorgesteld?
De kermis is prima verlopen er zijn
weinig incidenten geweest en de sfeer
was prima. Iedereen die ik er over
gesproken heb had een top kermis
gehad. Ook geen technische mankementen en het weer zat ook mee, wat
willen we nog meer!
Je buren zijn ook tevreden hopen we?
Evalueren jullie zelf binnenskamers en
ook met de woonomgeving?
Na de kermis gaan we altijd bij alle
buren langs om een praatje te maken
of alles goed is verlopen en bieden we
ze een bloemetje met een tegoedbon
aan. Zelf schrijven we alle punten op
die nog kunnen verbeterd worden.
Je huismerk bier is “Amstel”, mag je
daarnaast ook b.v. Dampegheest bier
of Sancti Adelberti (Egmond Binnen)
schenken? Is bier het hoofdartikel wat
men drinkt of is er ook veel vraag naar
andere drankjes, zo ja welke?
Bier is nog steeds het meest gedron-

Je hebt WiFi in het bedrijf, gebruiken de
jonge bezoekers dit veel om b.v. hun
vrienden/vriendinnen middels de Sociale Media uit te nodigen naar “De Lantaarn” te komen?
De social media, daar kun je niet meer
omheen. Ik maak er zelf ook veel gebruik van om een evenement onder
de aandacht te brengen.
Is er veel belangstelling voor voetbalwedstrijden of andere (sport)evenementen op grootbeeld scherm?
Dat wordt ook al iets minder, omdat iedereen thuis vaak al een abonnement op een (sport)themakanaal
heeft.
Zien de jonge bezoekers de bar nog
altijd als een gezellige ontmoetingsplaats om met elkaar te praten, een
goed glas te drinken? Kunnen zij nog
met elkaar spreken bij een hoog geluidsvolume, of houdt je dit bewust wat
aan de lage kant?
De horeca ziet de jeugd zeker nog als
ontmoetingsplaats maar er moet wel
wat te beleven zijn. Ze hebben tegenwoordig ook zoveel keus dat je als
horeca ondernemer wel in beweging
moet blijven om publiek te trekken.
En wat betreft de muziek, zacht komt
niet in het woordenboek van de jeugd
voor.
Het cafébedrijf is altijd boeiend en
constant aan verandering onderhevig,
dat begrijp ik duidelijk uit de woorden van Caroline. Je moet meegaan
met je tijd en ook bijtijds de bakens
verzetten, vraag en aanbod op elkaar
afstemmen en zorgen dat je in de
zwarte cijfers blijft. Innovatief zijn en
blijven en bovendien inspelen op de
vraag van de jongeren, die het leeuwendeel van de bezoekers uitmaken.
Het uitgaansleven is echter de laatste
20 jaar drastisch veranderd, was 10
jaar geleden een megadancing met
3.000 mensen of meer heel gewoon,
het is passé. De jongeren zoeken ook
naar andere mogelijkheden om uit
te gaan en als je met hen in gesprek
blijft leer je veel, aldus Caroline.
Je hebt een belangrijke stap in je leven
(en dat van je man Rob en het gezin)
gezet, aan inzet ontbreekt het je niet,
het gaat je zeker lukken Caroline. Vanuit de redactie en de lezer alle goeds
voor een gezonde toekomst voor “De
Lantaarn” en heel veel succes met je
nieuwe uitdaging!
Kees G. Kroone
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06 - 13 76 78 77 – jeroendejonge@ﬁnancecare4you.nl
www.ﬁnancecare4you.nl

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

VA L K E R I N G

Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen
Tel. 072-505 20 26 www.valkeringgroep.nl

tDWFOHBTtLPFMJOHtEBLCFEFLLJOH
tXBUFSt[JOLXFSLFOtTBOJUBJS
■

Aanleg en onderhoud

XXXEJCPMJNNFOOM

van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

072-505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen

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

www.cateringlimmen.nl

06 20 74 15 11 - 072 505 15 19

CateringLimmen

IJskoud de lekkerste!

Opvallend
aanwezig...
Ziet u? Reclame werkt!
Geprikkeld? Kijk op onze site en ontdek wat wij
voor uw bedrijf kunnen betekenen!

studio

welgraven.nl
DIERVOEDERS

ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
AQUARIUMSET MET KAP EN VERLICHTING
60x30x30 cm van € 81,50 NU € 67,50

ROYAL CANIN GIANT ADULT
15 kilo van € 67,35 NU € 52,50

Banaan druppel

Hazelnoot-choco bombe

Kersenwoud

Sierlijke druppel met amandelchocoladebiscuit, bananenbavarois
en karamelgelei € 17,50 p.st.

Mooie bombe van chocolade
hazelnootbavarois, beneveld met
pure chocolade en een spetter van
chocolade glacage € 17,50 p.st.

Cremeux van kersen met een mousse
van pure fairtrade chocolade
€ 17,50 p.st.

Pecantaart

Luxury Apple

Pistache-kers

Rijk gevulde notenbiscuit met een
pacannoten roomijs en een gelei van
maplesiroop € 17,50 p.st.

Marmer van prosecco roomijs en
sorbet van Granny Smith appel met
een biscuit van limoen € 17,50 p.st.

Rijk notenbiscuit met een marmer
van pistacheroomijs en kersensorbetijs, met een gelei van kersen
€ 17,50 p.st.

Voor bestellingen of meer informatie:
072-5051519 of info@deburgerijlimmen.nl

GEDROOGDE VARKENSOREN
5 stuks van € 5,00 NU € 3,95
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 8.30-16.00 uur / vrijdagavond open tot 20.00 uur
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50 Jarig feest van Peter Rijs
op zondag 24 november
Vieringen van orgel, zang, beeld en
schrift: 19 oktober en 16 november
In het kader van het 50 jarig jubileum
van organist/dirigent Peter Rijs, verbonden aan de St. Corneliusparochie
te Limmen, worden er op de zaterdagen van 19 oktober en 16 november
vieringen gehouden van orgel, zang,
beeld en Schrift. Het Liturgisch koor
zal tijdens deze vieringen, die om
19.00 beginnen, steeds een passend
lied van het Nieuw Liedfonds ten gehore brengen. Een schriftlezing en
ook beelden die d.m.v. een beamer
getoond zullen worden, complementeren de viering. Tijdens de viering
van 19 oktober zal Willemijn Koot –
saxofoon en op 16 november Peter
Suring – Cello en Claudia Rijs – piano
hun medewerking verlenen.
Orgelmuziek van Bach van 13 oktober tot en met 24 november
Ook zullen vanaf zondag 13 oktober
t/m zondag 24 november (feest van
St. Cecilia en jubileum feest van Peter
Rijs) als voorspel en als muzikaal intermezzo tijdens de communie elke
week door Peter Rijs een nieuw werk

van J.S. Bach ten gehore worden gebracht. De vieringen beginnen om
10.00, dus het is verstandig een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.
Heb je ook gezongen in de corneliuskerk o.L.V. Peter rijs?
Wat zou het mooi zijn als de Corneliuskerk op zondag 24 november om
10.00 uur stampvol zou zijn met al
diegenen die de afgelopen 50 jaar
13 oktober
20 oktober
27 oktober
3 november
10 november
17 november
24 november

onder leiding van Peter Rijs in kinderkoor, jongerenkoor, jeugdkoor, gemengd koor, dameskoor en liturgisch
koor gezongen hebben. Stuur ons je
adres en/of email-adres dan houden
we je op de hoogte en zorgen we dat
er een plek voor je is tijdens de feestelijke viering. (Adres: Pastorie H. Corneliusparochie. Dusseldorperweg 74.
1906 AL Limmen. pastorie.corneliusparochie@hetnet.nl

Fuga in G moll (BWV 578)
Siciliano (BWV 1031)
Preludium en Fuga in C moll (BWV 549)
Badinerie (BWV 1067)
Fuga in B moll (BWV 579)
Choral: Wachet auf, ruft uns die stimme bwv. 645
Canzona en Fuga in D moll (BWV 588)
Air on the G string (BWV 1068)
Preludium en Fuga in E moll (BWV 533)
Arioso
Fantasia en Fuga in C moll (BWV 573)
Choral: Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 639)
Toccata en Fuga in D moll (BWV 565)
Chorale from Cantate no. 147 Jesu, Joy of Man’s Desiring

Doe mee met operatie schoenendoos:
‘hart voor een ander’

Veiling is op 1 november a.s.

Rectiﬁcatie Kerk
en Jeugdveiling 2013..!
De Kerk en jeugdveiling vind dit jaar
plaats op vrijdag 1 november.
Vanaf 19.15 uur staan de deuren van de
Burgerij open en de kofﬁe klaar.
Als u op 9 november (de datum die
verkeerd staat vermeld) uw houdbare

gaven inlevert, is dat mosterd na de
maaltijd.
Graag uw houdbare goederen inleveren op 1 november. Hartelijke dank
namens het veiling comité.

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

HERFST...
TIJD VOOR OVENVERSE:

SPECULAAS
klein/middel/groot/brok/gevuld

TAAI-TAAI
gewoon of met gember

De parochie, basisscholen en Conquista doen samen mee
Operatie schoenendoos is een najaarsactie waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos met schoolspullen en speelgoed vullen voor
kinderen in arme landen. Ook dit jaar
willen we 8 miljoen kinderen over de
hele wereld blij maken met ‘een grandioos cadeau’. Met een mooi versierde
doos kunnen we kinderen troosten
die verdrietig zijn, we laten dan merken dat we aan hen denken. Het doel
van de actie is ook om kinderen in
Nederland te leren in hun rijkdom te
delen met arme leeftijdgenootjes. De
dozen gaan naar kinderen in onder
andere Kameroen, Oeganda, Tanzania
en de Filippijnen. In deze landen leven
veel arme kinderen. En veel van hen
hebben geen ouders en huis meer. Zij
leven op straat.
Operatie Schoenendoos laat deze kinderen weten dat jij hen niet vergeet!
Doe mee en maak andere kinderen blij
met een prachtig cadeau! Jouw doos
tovert een brede lach van geluk op het
gezicht van een kind. Een lach die de
ellende van alledag doorbreekt. Neem
samen met je ouders of verzorgers de
aanwijzingen goed door. Dan maakt
jouw doos straks een heel verre reis!

op voorraad. Conquista zorgt dan
voor het materiaal om de dozen een
fraai uiterlijk te geven. Ouders mogen
natuurlijk ook mee helpen. De kofﬁe
staat klaar.
Inleveren vóór of tijdens de gezinsviering op 9 november
Hou wel 9 november in de gaten. De
gevulde schoenendozen en envelop
moeten wel vóór of op 9 november
19.00 uur in de Corneliuskerk zijn.
Tijdens de speciale schoenendoosgezinsviering (het kinderkoor zingt
dan ook enkele speciaal ingestudeerde schoenendoosliederen) worden de

dozen naar voren gebracht en daarna
weggebracht naar een verzamelplek
in onze provincie. Ook mag je de doos
en envelop vanaf donderdag 7 tot en
met zaterdag 9 november in de Mariakapel zetten. (Tussen 10.00-15.00
uur is de kapel van maandag tot en
met zaterdag open) Daar wordt voor
verdere afhandeling gezorgd. Maar
het mooiste is natuurlijk als je zelf
je doos komt brengen. Folders liggen
achter in de kerk en ook in de Mariakapel. Veel succes
Namens de werkgroep: ‘actie schoenendoos’ en ‘Edukans’

Kinder – en jongerencentrum Conquista
Naast de twee basisscholen in Limmen doet dit jaar ook het kinder- en
jongerencentrum Conquista (boven
de Burgerij) mee met de Schoenendoosactie.
Kinderen kunnen vanaf 9 oktober tot
het einde van de actie elke woensdag
van 14 tot 17 uur en zaterdag van 10.30
tot 12 uur bij Conquista terecht om
hun schoenendoos te versieren. Er
moet dan wel zelf een doos worden
meegenomen. Voor het geval dat niet
lukt zijn er ook nog schoenendozen

De winter is een ets, de lente een aquarel,
de zomer een olieverfschilderij
en herfst is een mozaïek van al deze...
Stanley Horowitz
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UITNODIGING voor alle ouderen en gasten
van De Zonnebloem Limmen voor een gezellige toneelmiddag met de Limmer Plankeniers in DE BURGERIJ op
vrijdagmiddag 15 november a.s. aanvang 14.00 uur;
zaal open 13.30 uur. De klucht: ‘Adellijk vertoon’ wordt
opgevoerd, een heerlijk en ontspannen toneelstuk met
allerlei verwikkelingen die voor doldwaze situaties zorgen. Heeft u problemen met vervoer? Bel dan Mevr. Nel
Seignette 5051324.

•
•
•
•
•

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

Schoolweg 8 • 1906 AD Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

WIJ LEVEREN
Bouwmaterialen, Doe-het-zelf artikelen Gereedschappen
IJzerwaren, Tuinartikelen, Huishoudelijke artikelen

Edwin van Stralen

DEALER VAN DSH & GAROBE KASTEN
Wij ontwerpen en monteren voor u de ideale kleding/opbergkast

EIGEN MONTAGE AFDELING
Renovatie of nieuwbouw. Ieder kozijn of raam, door u besteld,
wordt door ons op maat gemaakt en eventueel geplaatst.

RIETVELD
M A K E L A A R S

Achterweg 4
1906 AG Limmen
06 53 122 858
info@vanstralenlimmen.nl
www.vanstralenlimmen.nl

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.

Rijksweg 102, 1906 BK Limmen
T 072 505 14 64 E info@rietveldlimmen.nl
W rietveldlimmen.nl

<YRQQHYDQ'LMN

0DULRQYDQ6WUDOHQ

Ons team!

Erik Nieman

*HUDUG7RRO

:LOWXHHQYULMEOLMYHQGDGYLHVJHVSUHNLQ]DNHXZÀQDQFLsOHPRJHOLMNKHGHQ"
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?
Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:
Rijksweg 102, 1906 BK Limmen
T 06 21 22 19 15 E gtool@hypotheekshop.nl
W www.hypotheekshop.nl//amsterdam/zuid

