LOV
De krant van Ondernemend Limmen

Limmen Cultuur heeft dit jaar een spetterende opening!

De Limmer Uitmarkt
Limmen Cultuur opent het nieuwe
seizoen met De Limmer Uitmarkt.
Artiesten uit ons eigen dorp geven
acte de présence in Cultureel Centrum
Vredeburg op zaterdag 14 oktober 2017
om 20:00 uur.
De Uitmarkt wordt geopend met een
cabaret van Henk Brandsma. Hij wordt
muzikaal begeleid door Ton Valkering.
Het cabaret gaat over de fusie van het
CAL, voorgeschiedenis, perikelen en
de gevolgen voor ons dorp. Henk en
Ton nemen dit met een kritisch blik,
vol humor en satire onder de loep. Met
treffende liedjes vol nostalgie, afgewisseld met afbeeldingen.
Daarna is er een optreden van de alom
bekende John Mayer Tribute Band. De
bandleden Ruud, Zjon, Patrick en Bob
spelen al vele jaren met volle overtui-

ging en passie de muziek van John
Mayer. In het recente verleden hebben zij al diverse keren in Cultureel
Centrum Vredeburg opgetreden.
Na de pauze is het tijd voor de band
Poker. De heren van deze band staan al
jaren op de planken en zijn bekend in
Limmen en omgeving. ‘De passie voor
het optreden en de muziek is volop
aanwezig en zolang dat aanwezig is,
zullen we blijven optreden’, aldus de
band.
Het gaat een echt Limmense avond
worden met cabaret en veel muziek.
De voetjes kunnen zaterdag 14 oktober van de vloer!!!
Voor meer info, kaartreserveringen,
prijzen en onze overige voorstellingen,
kijk op www.limmencultuur.nl of bel
naar 072-5053274.
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voor Limmers, door Limmers

KERKEVEILING 2017
Op vrijdag 3 november a.s. zal er wederom een veiling gehouden worden t.b.v. Jeugd en Kerk in Limmen.
Op dit moment zijn alle voorbereidingen in volle gang en hebben de inwoners van Limmen inmiddels een
enveloppe ontvangen met de vraag of zij iets willen schenken voor het goede doel. Dat kan zijn b.v. een
dinerbon van een restaurant, een doos mooie wijnen, een schilderij, een aantal flessen mooie whiskey,
kaartjes voor eredivisiewedstrijden e.d. Geeft u geen goederen? Ook een financiële donatie is van harte
welkom! Die mag u nu al in de enveloppe doen. Die kunt u eventueel in de brievenbus van de pastorie
deponeren. De mensen die de enveloppen bezorgd hebben komen de antwoorden ook weer bij u ophalen
en als altijd wordt gerekend op grote en gulle gevers. De organisatie gaat vervolgens zorgen voor kopers
op 3 november, waarbij overigens iedereen, koper of geen koper, van harte welkom is. Uw aanwezigheid
verhoogt zeker de sfeer. En het is bijzonder om te ervaren hoe de veilingmeesters uit Limmen alle waar
aan de m/v gaan brengen. Na ongeveer elke 50 kavels is er een mooie loterij met beste prijzen. De veiling
vindt plaats in ‘De Burgerij’.

Open avond Stichting Oud Limmen
Op 10 en 17 november a.s. is er een open
avond bij de Stichting Oud Limmen.
Dit betekent dat de avond voor iedereen toegankelijk is. Het onderwerp
is: Toen Limmen nog een dorp was.

Aan de hand van mooie foto’s lopen
we door de geschiedenis van Limmen
vanaf ±1900. Jaap Adrichem verteld
hierbij op zijn kenmerkende manier
iets over het Limmen van toen.

De avond wordt gehouden in de Oude
School, Schoolweg 3. Kaarten zijn
verkrijgbaar vanaf maandag 16 oktober 10.00-12.00 uur en s’avonds vanaf
19.00-21.00 uur.

Sinds een klein jaar bezorgt en verzorgt Lunsje.nl gezonde en
gevarieerde lunches op scholen met een continurooster

Grootscheepse brandweeroefening
Gezond eten op school aan de Lage Weide
Door aandacht van de media waarbij
nadruk wordt gelegd op verantwoorde
voeding op de scholen, wordt er
ook steeds meer zorg besteed aan
gezond en gevarieerd eten voor
kinderen. Iedere ouder was daar al
van doordrongen en zal dat dan ook
nastreven. Als ouder wil je dat je kind
gezond en gevarieerd eet maar door
het, soms onder tijdsdruk staande,
ochtendritueel kan de bereiding
daarvan er wel eens bij inschieten. Ook
het dagelijks variëren van vitaminen
en mineralen kan een uitdaging zijn.
Dan is het erg fijn en praktisch als die
werkzaamheden uit handen kunnen
worden genomen waardoor je dag een
stuk ontspannender kan beginnen.
Bovendien is uit onderzoek van het
afgelopen schooljaar gebleken dat
de kinderen het een feest vinden om
een Lunsje te krijgen. Ze kijken er
naar uit, kiezen het vaak zelf uit wat
ze gaan eten en alles wordt opgegeten
ondanks de tegenwoordig vaak zeer
korte lunch pauze.
Naast dat het leuk is voor de kinderen
is Lunsje zeer flexibel en werken we
zonder abonnement. Er kan voor 1
dag een lunch besteld worden, maar
ook voor de hele week. Lunsje.nl zorgt
ervoor dat de kinderen dagelijks een
gezonde en gevarieerde lunch op
school nuttigen. De lunches worden
bereid met onder andere vers bruin
brood en verantwoord broodbeleg.
Elke dag fruit en/of groente en een

extraatje, bijvoorbeeld een plakje
ontbijtkoek of een hartig spiesje.
De lunches worden voor lunchtijd
bezorgd op school. Er is keuze tussen
een standaard lunch €2,50 of een extra
lunch voor de grote eter €3,50.
Ouders van het Kleurenorkest en
de Kerkuil in Limmen kunnen hun
kinderen vanaf nu inschrijven via
www.lunsje.nl of een email sturen
naar info@lunsje.nl voor vragen.

Op vrijdag 13 oktober a.s., vanaf 20.15
zullen er brandweerwagens (zwaailichten) en brandweermensen te zien
zijn nabij, in en rondom het appartementencomplex “Clevesteijn”, ten
oosten van de school De Kerkuil en
de bibliotheek. Niet schrikken dus,
overigens de brandweer zal ook borden plaatsen dat het om een oefening gaat.

In nauw overleg tussen de Veiligheids
Regio Noord-Holland Noord, de brandweer van de gemeente Castricum, post
Limmen, de Vereniging van Eigenaars
en de bewoners van het gebouw zal
er een brand worden gesimuleerd in

de kelder, daar waar de auto’s staan
geparkeerd, de privé opslagruimtes en
boosters/elektrische fietsen gestald
staan.
De kelder bevindt zich onder het
gehele gebouw, elke bewoner/eigenaar heeft tenminste één eigen parkeerplaats. Het complex kent in totaal
51 bewoners verdeeld over drie bouwlagen. Het gebouw is volgende jaar
10 jaar “oud”. Er is een lift aanwezig,
deze kun en mag je bij brand echter
niet gebruiken. De kelder heeft een
grote elektrisch bediende overheaddeur en een loopdeur. De brandweer
zal overgaan tot evacuatie van de
woonlaag op de begane grond die

Theaterlessen voor kids
Hou jij ook zo van dansen, zingen
en toneel spelen? Misschien is dit
wel iets voor jou! Jongens en meisjes vanaf groep 6 tot en met klas 2

van het voortgezet onderwijs kunnen
komend jaar theaterlessen volgen bij
de Burgerij. Deze lessen worden gegeven door een ervaren docent en zul-

Oktoberfest in de Burgerij
Een trotse Franciska Terkoolt... oprichter van
Lunsje.nl.
Foto: Iwan Bronkhorst

Zaterdag 14 oktober is er een groots
Oktober Bayerisch Bierfest met
medewerking van ‘Die Münchener
Schmachtfetzen’, FLAIR. Pullen bier,
Bratwurst en schöne Mädchen zullen
natuurlijk aanwezig zijn. Kom in je
lederhozen of dirndl jurk of als jezelf

naar “de Burgerij” om mee te zingen
en dansen op de Duitse schlagers. De
zaal is open vanaf 21 uur.
Toegang € 12,50 inclusief Bratwurst
mit Sauerkraut. Kaarten aan de deur
of reserveren op contact@deburgerijlimmen.nl

direct boven de “brand” is. De overige
bewoners zullen zich nabij de trappen
moeten verzamelen en de brandweer
gaat ook hen bij grote calamiteiten
uiteraard helpen en evacueren. Gelet
op de gemiddelde leeftijd van de
bewoners (ong. 77 jaar), en dat geldt
ook voor de overige complexen aan de
Lage Wide, incl. het zorgcentrum “De
Cameren” zijn brandweeroefeningen
geen overbodige luxe. De brandweer
zal in de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering van de VvE ook
komen om nadere voorlichting aan
de bewoners te geven. Met de VvE
zal over een ontruimingsplan worden
gesproken. Een goede zaak.

len plaatsvinden op dinsdagmiddag.
Er wordt op een leuke manier kennis
gemaakt met theater waarbij samenwerking erg belangrijk is. Na ongeveer
20 lessen zal er een spetterend theaterstuk worden opgevoerd. Lijkt het
je leuk hieraan mee te werken? Neem
contact op met “De Burgerij”.
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Een conflict?
Stroeve communicatie?
Uw Gazon donkergroen
de winter in!!
DCM NAJAARSMEST

Ideaal voor een wintersterk en donkergroen gazon is DCM organische Najaarsmest (NPK
8-4-15). Wanneer u nu uw gazon op de juiste manier onderhoudt krijgen onkruid en mos
minder kans om zich te ontwikkelen. De speciale formule met voldoende stikstof (N),
fosfor voor de wortelvorming (P) en een hoog gehalte aan kalium (K) voor een sterk gazon, aangevuld met 3% magnesiumoxide (MgO) en ijzer voor een diepgroene graskleur.
Het extra magnesium en ijzer in deze meststof garanderen een blijvende diepgroene
kleur, de hele winter lang.Een jaarlijkse bekalking met
DCM Groen-Kalk zorgt voor een goede zuurgraad van
de bodem. Bekalken kan prima in de herfst of in de
winter. Een goede zuurgraad van de bodem bepaalt
eveneens de algemene conditie van het gazon.

HERFSTACTIE

20 KG GROENKALK + 10 KG DCM NAJAARSMEST
(VOOR 200 M2 GAZON) NORMAAL € 36.20

NU SLECHTS..................... €

(OOK KLEINERE VERPAKKINGEN VERKRIJGBAAR!!)

29,95

TIP! Het is raadzaam het gras bij de laatste maaibeurten iets langer te laten
(5 - 6 cm i.p.v. 3 - 4 cm)

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

072 505 4088 | info@topmediation.nl | www.topmediation.nl

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl
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Helaassss.... Voor deze krant is er geen enkele baby van de maand opgegeven. Heel bijzonder aangezien
er in de september-editie maarliefst 9 prachtige baby’s waren aangemeld. Een gemiste kans voor diegene
die het vergeten was... Wij wachten de aanmeldingen voor de november-editie in spanning af!

SPEELT

SPEELT

De R is weer in de maand dus niet donateur en wij komen volgend jaar
alleen weer tijd voor speculaas, maar bij u langs.
uteuvrije
het betekent ook dat De Plankeniers Vanaf 14 oktober gaatade
r H Roe verde
weer druk aan het repeteren zijn. Na
koop van start. U kunt de kaarten
het grote succes van vorig jaar met de kopen bij Gall & Gall aan de Vuurbaak
kaskraker Allo Allo gaan we het dit jaar in Limmen.
weer proberen te evenaren. Uiteraard
De voorstellingen zijn dit jaar op:
hebben we daar alle vertrouwen in.
•	Vrijdag 10 november, 14.00 uur
Wat u misschien meteen opgevallen
voor gasten en genodigden van De
is dat we een nieuw logo hebben. Na
Zonnebloem. (Voor problemen met
40 jaar heeft Alex Stuifbergen een
vervoer bel Ria Hooijboer (5052235)
nieuw logo voor ons ontworpen. De • Zaterdag 11 november, 20.00 uur
Plankeniers gaan met de tijd mee. • Vrijdag 17 november, 20.00 uur
We zijn aan het verjongen en daarbij • Zaterdag 18 november, 20.00 uur
hoort een fris en jong logo. Tevens •	Zondag 19 november (matinee met
kunt u ons vinden op Facebook (De
buffet) 14.00 uur
Limmer Plankeniers) waar tegenwoor- De Burgerij is een half uur voor elke
dig onze info te bekijken is. We zijn voorstelling geopend.
Alex Stuifbergen zeer dankbaar voor
zijn ontwerp.
De entreeprijs voor de avonden
Nieuwe tijden, maar ook nieuwe
bedraagt € 12,50 (inclusief kopje kofprijzen! Na vele jaren dezelfde prij- fie/thee en consumptie in de pauze).
zen gehanteerd te hebben, zijn we Voor het matinee betaald u € 20,00
genoodzaakt door alle prijsstijgingen (inclusief kopje koffie/thee, consumphet donateurschap en de toegangs- tie in de pauze en een stamppotten
prijzen te verhogen. Het donateur- buffet). Donateurs betalen slechts
schap kost nu nog altijd maar slechts een entreeprijs van € 6,50 voor de
€7. In de prijs van het entreekaartje zit avonden.
tegenwoordig
En dan nu het blijspel
we voor u
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Kaartverkoop
sumptie voor in de pauze. Op deze stuk wat gespeeld
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bij GallRoede.
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OpEntreeprijs
dit moment
zijnkoffie
onze
leden
pad HOTEL TE KOOP
langs de donateurs om hun als eerste Simon en Emma runnen al jaren een
de kans te geven om kaarten te kopen klein hotelletje op een prachtige plek
voor één van de voorstellingen. Denkt midden in de bossen. Maar inmiddels
u nu dat wil ik ook..... Geef u op als
zijn ze op een leeftijd gekomen dat ze

HOTEL
TE KOOP
Blijspel in 3 bedrijven

Moderne dans in Limmen
Vanaf maandag 11 september staan de
lessen moderne dans vast op het rooster van dansschool Djazz 2 imprezz.
Vorig seizoen was er een proefperiode
waarin er 10 lessen gegeven werden. Er
werden 2 lessen gestart met meer dan
voldoende deelnemers. De geoefende
dansen werden uitgevoerd in de eindshow van Djazz 2 imprezz in theater
De Beun in Heiloo. Het bleek een groot
succes! Tijdens de show was te zien
dat er in 10 lessen enorm veel geleerd

HOTEL
TE KOOP
auteur

H Roed

e

Blijspel in 3 bedrijven
zat 11 nov 20.00 uur
vrij 17 nov 20.00 uur
zat 18 nov 20.00 uur

zon 19 nov
14.00 uur
met buffet na!

Entree € 12,50 - donateurs € 6,50
€ 22,50 - donateurs € 10,Entreeprijs is inclusief koffie / thee en één consumptie

Burgerij - Limmen
Kaartverkoop start zaterdag
14 oktober bij Gall & Gall
Vuurbaak Limmen

graag willen stoppen, om van een welverdiend pensioen te kunnen genieten. Het hotel staat al een tijdje te
koop en eindelijk heeft zich een koper
gemeld. Alles op alles zal moeten
worden gezet om een goede indruk
op deze koper te maken, maar dat zal
nog wel niet meevallen. Het is niet
alleen dat Simon en Emma de laatste jaren niet zo veel energie en geld
meer in het hotel hebben gestopt, ook
is het personeel misschien niet helemaal opgewassen voor de taken die ze
eigenlijk horen te vervullen.
Het is dus nog maar afwachten of de
koop doorgaat en zo ja, wat is de koper
eigenlijk van plan met het hotel?
Een dolkomische blijspel direct van
het begin tot het einde. Grappen en
komische situaties volgen elkaar in
een razend snel tempo op, waardoor
u als publiek bijna geen tijd heeft om
op adem te komen.
Wij hopen u tijdens één van de voorstellingen te mogen begroeten!

was. Meteen kwam er meer vraag naar
de lessen moderne dans. In september
starten er 3 lessen onder leiding van
Iyon van Brummelen. Ook dit seizoen
zullen de geleerde moderne dansen
opgetreden worden in de eindshow
op zondag 10 juni 2018 in theater De
Beun in Heiloo.

het gevoel gedanst wordt. Belangrijke
kernmerken zijn grondwerk, ademhaling, draai- en zwaaibewegingen en
het werken vanuit het centrum van
het lichaam. Tijdens de les werk wordt
er gewerkt aan dansante kwaliteiten,
techniek, kracht, lenigheid en dansgevoel. De muziekkeuze is divers. Er zijn
nog enkele plekken vrij.
Opgeven kan door te mailen naar
djazz2imprezz@live.nl

Moderne dans is een dansvorm die
openstaat voor zeer diverse vormen
van beweging en waarbij sterk vanuit

Meer informatie over de danslessen
bij Djazz 2 imprezz en lesgelden zijn
te vinden op www.djazz2imprezz.nl

Citadel, Lange Rijntje, Limmerhof
Het past wel bij dit langlopende project. Drie namen in de
volksmond voor een handvol woningen. De gemeente en
haar projectontwikkelaars wisten het blijkbaar ook niet
meer.
Wie over de Rijksweg rijdt, ziet dat het oude terrein van
kaasfabriek de Karperton nu geheel verdwenen is. Waar
bouwbedrijf Tervoort de laatste twee-onder-één kap in ras
tempo afrondt, is opnieuw een stukje Limmer geschiedenis
uit het zicht verdwenen.
Wie kende hem niet ? Dries Schol op klompen in zijn
Manchester pak, op zijn vertrouwde grond spelen nu de
kinderen op het Lange Rijntje.
De familie van Tiel was er gehuisvest met hun Construktie
onderneming en later krijgt Limmen er een heuse meubelspecialist. De jonge Dirk van der Steen die er zijn eerste
Opeltjes verkocht.

Henk Smit aan de overkant, wie heeft er geen vat Grolsch
gehaald ? De gebroeders Mooij aan het tulpen planten.
Gelukkig zijn er de herinneringen en is er nu een mooie
woonwijk herrezen. Als Cor Tervoort straks de laatste
sleutel overhandigt, is het project afgerond en kunnen de
bewoners uitkijken naar het voorjaar want dan kunnen zij
de eerste appelen gaan plukken in hun mooie Limmerhof.
Lieve bewoners veel geluk in jullie nieuwe woningen van de
Citadel op het Lange Rijntje aan het Limmerhof.
Riet Veldhuis
P.S. Wil je op de hoogte blijven van alle redactionele
stukjes van Riet Veldhuis? Volg en like haar dan via de
facebook pagina van Rietveld Makelaars.

Kabouter gespot
bij Kits Oonlie Limmen
Wat zien de kinderen daar nu zitten?
Het heeft een rode muts, is veel kleiner dan zijzelf en het woont in een
paddenstoel. Op het kinderdagverblijf van Kits Oonlie is een kabouter
gespot die een kijkje komt nemen bij
de kinderen en hen vertelt over zijn
vriend de reus.
In oktober start het thema “Reuzen en
Kabouters” op kinderdagverblijf Kits
Oonlie. Gedurende dit thema leren
de kinderen aan de hand van spelactiviteiten het verschil tussen groot en
klein en wordt er ook gewerkt aan de
uitbreiding van de woordenschat van
de kinderen. Het thema is onderdeel
van het VVE-programma Uk& Puk. Uk
& Puk is een educatief totaalprogramma, gericht op de brede ontwikkeling
van kinderen van 0 tot 4 jaar. Uk &
Puk is speciaal ontwikkeld voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
Taalontwikkeling staat daarbij voorop:
spreken, luisteren, en uitbreiding van
woordenschat zijn belangrijke onderdelen. Daarnaast is er bij Uk & Puk
aandacht voor sociale vaardigheden,
motoriek en is er een eerste oriëntatie
in rekenen.

Sportvereniging Tios
al 60 jaar springlevend!
In 2018 is het 60 jaar geleden dat
Sportvereniging Tios is opgericht.
Dit willen we niet geheel ongemerkt
voorbij laten gaan. Niet alleen voor
onze leden maar ook voor familie,
vrienden en iedereen in Limmen en
omstreken.
Er is een speciaal jubileumcomité
wat al enige tijd bezig is om er een
geweldig jubileumjaar van te maken.
Als eerste is het belangrijk dat wij u
datums gaan melden welke u als lid
van Tios en als bezoeker van onze
jubileumviering zeker moet gaan vrijhouden.
Verdere informatie volgt aan onze
leden zelf en natuurlijk ook via de
LOVkrant. Daarom nu alvast de
mededeling genaamd SAVE DE DATE;
Zondag 8 april 2018: aller jongste (O&K
gym) t/m groep 4. Zaterdag 14 april:
alle leden vanaf 18+. Zaterdag 21 april:
kinderen vanaf groep 5 t/m 18 jaar. (de

1958 - 2018
leden die 18 jaar zijn mogen kiezen 14
of 21 april mee gaan).
Wat we gaan doen met onze leden
blijft nog even geheim….. En dan voor
alle leden , familie, vrienden en iedereen in Limmen en omstreken zorg dat
je zaterdag 23 juni voor Tios vrijhoudt.
We gaan er een prachtig spektakel van
maken! Groetjes jubileumcomité Tios
60 jaar.

Horeca ‘Vredeburg’
nog volop in beweging!
In de vorige editie heeft u kunnen
zien dat Dick en Ria Admiraal (-Koot)
afscheid hebben genomen van de
horeca in het mooie “Vredeburg”. Zij
gaan genieten van een welverdiende
rust na vele jaren het aanspreekpunt en gezicht van de horeca te zijn
geweest. Zij waren een uitstekende
gastheer en gastvrouw.
De horeca wordt op dezelfde wijze
voortgezet en het nieuwe, maar al
jaren bekende gezicht is nu Dorien

Ber Molenaar met zijn Timmermannen. Driessen met de
Fokker afdeling. In de loop der jaren is de oude fabriek een
dankbare plaats voor een bonte club ondernemers met hun
personeel. Het was een gezellige periode op het terrein van
Rijksweg 59-61. Er is een noodwoning, Kees en Lenie Mous
hebben er na een brand nog even gewoond. De grote parkeerplaats is gratis en wordt door het hele dorp gebruikt.
Trudie Beentjes zorgt voor reuring met haar Bloemenstal.

Wilt u een keer komen kijken of heeft
u vragen over het VVE programma Uk
& Puk, neem dan gerust contact op
met de centrale administratie, 0725323576.

Gastvrouw Dorien Kerssens-Winder, hèt
gezicht van “Vredeburg”.

Kerssens (-Winder) die samen met
haar man Jos en ambulante, maar
vaak bekende en trouwe gezichten, de
horeca zullen exploiteren. Zij bruisen
van energie en ideeën en velen zullen de plek naar “Vredeburg” weten
te vinden om een evenement, een
feest of een afscheid bij overlijden te
bespreken. Ook de Jazz zondagmiddagen, culturele manifestaties, bridgen
en of andere cursussen gaan allemaal
gewoon door. Ook kunnen vergaderingen e.d. met gemak georganiseerd
worden. De bovenverdieping beschikt
over een perfecte geluidsinstallatie,
ringleiding, personen- en goederenlift, beamer en groot filmscherm, een
vaste piano, maar ook een vleugel
kan geregeld worden. Kortom wat uw
wensen ook zijn, in ‘Vredeburg’ is het
bespreekbaar en mogelijk. En u kunt
er ook uitstekend warm/koud eten
en drinken. U kunt Dorien Kerssens
als volgt bereiken: 072 5 05 19 50 en/
of 06 43 87 77 11. Kijkt u ook eens op:
www.vredeburglimmen.nl voor een
impressie, foto’s en mogelijkheden.
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Personeel
gezocht!

voor maandag,
donderdagochtend
& vrijdagochtend.

Tot ziens op maandag en donderdag op de Vuurbaak t.o. Appie.

Nooit meer zonder power!

ROBUUSTE POWERBANK
MET ZONNECEL

slechts

25,-

Hair By Lin opent
deuren in Limmen

• 8000maH
• 4-5x iPhone opladen
• met handige led-lamp
• zonnepaneel voor nood
• ideaal voor camping/trekking
• met handige clip
• met laad-indicator
• geschikt voor (bijna) alle USB apparaten

Nog enkele stuks... OP=OP
Bestellen? Stuur mail naar info@studiowelgraven.nl

Introductie-aanbieding:

• sanitair
• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

5

EURO
KORTING!

In juni heeft Linda van Dam de deuren geopend van haar eigen hairsalon aan
de Tormentil 2 (Kerkweg- Noord) in Limmen. Na ruim 12 jaar ervaring te hebben opgedaan in diverse salons in de regio deed nu het ideale moment zich
aan om haar eigen koers te gaan varen; ‘ik volg de laatst trends op het gebied
van knippen en kleuren en werk met (h)eerlijke producten van Kevin Murphy;
deze zijn niet alleen proefdiervrij, maar ook vrij van sulfaten en parabenen’.
Tot slot geeft Linda aan dat haar salon laagdrempelig en toegankelijk is; ‘om
kennis te maken met mijn salon en mijn producten ontvangt elke klant in
de maand oktober 10% korting op de behandeling. De koffie staat klaar!’

Hair by Lin, Tormentil 2, Limmen. Tel 06- 30875272

(Geldig t/m okt. 2017 op een gehele pedicurebehandeling en bij
inlevering van deze bon, max. 1 per klant)

Graszoden

Tuinaarde - Tuinturf

INSTALLATIETECHNIEK
“Uw partner in duurzame techniek”

S A L O N

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

L I M M E N

‘t Kieftenland 112 - 1906 WH Limmen - tel. 06 2333 9993
sannessalonlimmen@hotmail.com

TEK team specialist in
elastische kousen
Met ingang van 1 september is er een
nieuwe gespecialiseerde leverancier
van Therapeutische Elastische Kousen
(TEK) in de regio. Jacques en Henriette
Wagemaker gaan verder waar zij in
2003 met het bedrijf REMEDI noodgedwongen hebben moeten stoppen.
Zij stonden toen al bekend als professioneel, betrouwbaar, servicegericht en
deskundig maar veranderde voorwaarden van zorgverzekeraars maakte het
onmogelijk goede kousen te blijven
leveren.

De logische keuze was het bedrijf in
2003 te sluiten.
Nu, 15 jaar later zijn de voorwaarden
veranderd en hebben zij besloten om
onder de naam TEK team op dezelfde
wijze een nieuwe start te maken.
Zij gaan TEK leveren in de regio van
Beverwijk t/m Alkmaar. Er zijn 3 vaste
spreekuurlocaties in Alkmaar, Limmen
(de thuisbasis) en Heemskerk. In verzorgings- en verpleeghuizen komen
zij aan huis. Samenwerking met specialisten, huisartsen, therapeuten,
thuiszorg wordt opgestart en er zijn

contracten met alle landelijke zorgverzekeraars. In het assortiment zijn
opgenomen TEK, aantrekhulpen,
handschoenen, wasmiddelen en huidverzorgingsproducten.
Wilt u uw Therapeutische Elastische
Kousen deskundig laten aanmeten
door een leverancier dicht bij huis,
vraag dan de gegevens bij uw arts,
therapeut of de thuiszorg. U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen
via 06 14 13 70 99, info@tekteam.nl of
het contactformulier invullen op de
website www.tekteam.nl.

Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

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

n ró l sp ee lt ..
A ls k w al it ei t ee
ndige
Tevens vakkuleg
gazonaan
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V.V. Limmen meets
Scouting Limmen
Het was zaterdag 16 september jl. een
drukte van jewelste in en rondom het
onderkomen van Scouting Limmen
aan de Kapelweg. Een groepje kinderen speelde fanatiek een smokkelspel
terwijl andere groepjes enthousiast
aan het voetballen waren of leerden
omgaan met een zakmes. De activiteiten waren het gevolg een gezamenlijk
initiatief van de plaatselijke voetbal
en scouting. De twee bloeiende verenigingen vonden het de hoogste tijd
om elkaar beter te leren kennen, met
als resultaat dat zij voor hun jongste
jeugdleden een dag organiseerden
met zowel voetbal- als typische scou-

tingonderdelen. De actieve deelname
van één van de ouders/verzorgers van
de kinderen maakte het extra leuk,
want wat is er mooier dan papa tijdens
kegelvoetbal door zijn benen spelen,
of samen met mama een zelf boven
een vuurtje verwarmde marshmallow
te eten? Afgaand op de enthousiaste
reacties van de kinderen, ouders en
organisatoren kan gerust gezegd worden dat het initiatief een groot succes
is geworden.
Zin om ook lid te worden van één van
de (en misschien wel beide) verenigingen? Kijk op de sites www.scoutinglimmen.nl en www.vvlimmen.nl

De Zonnebloem in De Burgerij

Muziekmiddag met
de ‘Egmondse Matrozen’
De Zonnebloem Limmen nodigt alle
gasten van De Zonnebloem Limmen
uit voor een middag vol muziek en
gezelligheid door de “Egmondse

Matrozen” op donderdag 19 oktober
a.s.
De groep “Egmondse Matrozen”
bestaat uit zes enthousiaste vrien-

den die een aantal jaren geleden
op een dorpsfeest spontaan samen
Nederlandstalige liedjes begonnen te
zingen. Zij oogstten onverwacht succes en hadden er zelf zoveel plezier
in dat zij besloten met zingen door
te gaan; zij hebben zelfs zanglessen
genomen om optimaal te kunnen zingen. Hun repertoire bestaat vnl. uit
zeemansliedjes en populaire liedjes
uit vroeger jaren.
De groep wordt begeleid door een
geluidsband, bediend door een dame
met bijzondere kwaliteiten.
Zij treden regelmatig in- en buiten
de regio op o.a. in verzorgingshuizen,
op kermissen, feesten en partijen en
het publiek is heel enthousiast. Ze
zijn zeer veelzijdig, stralen plezier en
enthousiasme uit en passen zich aan
alle omstandigheden aan. Succes verzekerd!
Het is pas feest als de “Egmondse
Matrozen” zijn geweest!
Donderdagmiddag 19 oktober in De
Burgerij, aanvang 14.00 uur. Zaal
open: 13.30 uur. Heeft u vervoer nodig
bel Ria Hooijboer 5052235.

Vindt u het leuk
om te handwerken?
Ziet u op tegen de lange donkere wintermaanden en vindt u het leuk om in
groepsverband te handwerken?
De SWOL is in september weer gestart
met de handwerkochtenden, elke
even week op maandagmorgen van 10
tot 12 uur, inloop vanaf half 10, bege-

Huisvanbinnen...
2 jaar geleden was ik heel druk met
het uitwerken van het idee om
voor Huisvanbinnen een plek te
vinden om meer zichtbaar te zijn, de
drempel lager te maken en om samen
met professionele woonpartners
de mensen te ontzorgen bij het
(her)inrichten van hun woning of
werkruimte.

Nu schrijf ik deze tekst vanuit die
fijne ruimte aan de Kerkweg die ik
mijn woonwinkel mag noemen. Ik
wordt steeds beter gevonden voor
woonvragen, woonaccessoires of
woonkadootjes. Inmiddels is er veel

over inrichting, kleur en verlichting
gesproken tijdens een lekker bakje
koffie of thee en zijn er mooie
plannen gemaakt die dan kunnen
worden uitgevoerd door de partners.
Heel tof vind ik het ook als er dan een
project wordt gerealiseerd waarbij
bijna alle partners van Huisvanbinnen
worden ingezet om het ontwerp
met maatwerk, keukenontwerp en
kleuradvies en lichtplan uit te voeren!

Het is best heel hard werken, maar
zoo leuk dat het meer dan de moeite
waard is: ik ben nu echt bezig met wat
ik het allerleukste vind! Samen met de

leiding is aanwezig! 2 oktober a.s. Is
de eerstvolgende maandagmorgen,
de lokatie is: Maison La Chasseigne,
Dusseldorperweg 58 in Limmen.

Melanie Lamers
Melanie
Melanie Lamers
Lamers
Interieurontwerper
Interieurontwerper
Interieurontwerper

mensen op zoek naar de beste indeling
van hun woning die aansluit op hun
manier van leven en te zorgen dat het
een echt fijn thuis is. Met de verkoop
van Farrow & Ball verf en behang is het
voor mij nog leuker om kleuradvies
te geven en de mensen ervan te
overtuigen kleur te gebruiken in huis.
Het kan zoveel mooier en sfeervoller
zijn in huis dan te werken met wit,
grijs en zwart! Ik begrijp dat er angst
is voor het gebruiken van kleur.

U dient zelf u materiaal mee te nemen
en koffie en thee is tegen betaling.

Schroom niet, en kom er gezellig bij, u
bent van harte welkom!

Partners van Huisvanbinnen zijn:
Bouwbedrijf Bos, Intri Design, Dibo, Nuko, Dennis Beentjes keuken en
interieurbouw, Stukadoorsbedrijf J. Veldt, Kuilman Meesterschilders,
Design Gietvloer, 8R Betondesign, Jack Zoon Tuincreaties.

De bijzondere kleuren van Farrow&Ball
Farrow & Ball produceert onge-ëvenaarde verftinten met uit-sluitend de
beste ingrediënten en hoogwaardige pigmenten. Het unieke karakter en de
diepte van hun kleuren brengen muren tot leven en geven uw interieur de
kenmerkende Farrow & Ball look.
De unieke behangcollectie wordt via traditionele drukmethodes vervaardigd
met hun eigen water-gedragen verven. Een ideale com-binatie want verf- en
behang-collectie sluit zo naadloos op elkaar aan. Kom bij Huisvanbinnen
de Farrow & Ball verf- en behangcollectie bekijken en neem de gratis
kleurenkaart mee!

Kerkweg 2
Kerkweg
Kerkweg22
1906 AW Limmen
1906
1906AW
AWLimmen
Limmen
072-2605040
072-2605040
072-2605040

Ik kan laten zien wat kleur je brengt
en help graag de angst om kleur te
gebruiken te overwinnen!

Melanie Lamers
Interieurontwerper

Www.huisvanbinnen.nl
Www.huisvanbinnen.nl
Www.huisvanbinnen.nl
Kerkweg 2
melanie@huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl
1906 AW Limmen
072-2605040

Www.huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl

PA G . 6

LOV-KRANT

OKTOBER 2017

...Uw Rechtsbijstand
eerlijk geregeld...
Een zeker gevoel!

www.appelenbeers.nl

appesl.
beer

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.

De Drie Linden 4,
1906 EM Limmen
Tel.: 072 505 48 78
info@appelenbeers.nl
vend
Informeer vrijblij
aties en
or
ec
naar wandd
nieken
ch
te
ve
tie
decora

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

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

6 dagen per week geopend

Secondlife cartridges. Goedkoper dan
origineel en met meestal meer inhoud.
wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

Alle gangbare types op voorraad
en de rest eventueel op bestelling.

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

...een ander
geluid!
LET OP!
DE VOLGENDE
LOV-KRANT
KOMT UIT
IN HET WEEKEND
VAN 11
NOVEMBER

Maatlat 1
1906 BL Limmen

Uitvaartverzorging Formanoij
Uitvaart vanaf € 1.475,Ongeacht waar u verzekerd of lid bent
Thuisopbaring of afscheidscentrum
Vrijblijvende voorbespreking
Uitvaartdeposito 3%
Open Deur zondag 26 november van 14.00 tot 17.00 uur

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

Clemens
SCHIPPERSLAAN 4K
1906 BG LIMMEN

DAG EN NACHT BEREIKBAAR:
www.uvdf.nl | 06 115 36 587

072 - 505 7555
072 - 505 7557
info@valgra.nl
www.valgra.nl

Uw auto, onze schade.

Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart







Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

Jan

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

Jan Jaap

Ralph

Peter

Richard

Ruud

Stef

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00
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Limmen heeft een nationaal
kampioen in de paardensport...
En wie mag die kampioen dan wel
zijn denkt u direct? Wij helpen u
snel uit de droom: Ben Meijland (74),
wonende aan de Hoogeweg 144 in
Limmen. Naast het woonhuis en
de schuren ziet u vaak twee fraaie
Fjorden paarden staan of lopen. Het
zijn twee merries, Metje is bijna 30
jaar en Solisa is bijna 21 jaar. De edele
dieren zijn de trots van Ben en zijn
echtgenote Ria (73), beiden met hart
en ziel verknocht aan de dieren, de
sport en de rijtuigen.
Ria draagt zorg voor alle kostuums die
gedragen worden, want alles moet precies en tot in de details geregeld zijn
qua kleding. Bij alle landelijke evenementen zijn deskundige juryleden die
alles strikt controleren. Zo worden b.v.
de rokken van de dames licht opgetild
om te zien of de juiste kousen/sokken
gedragen worden. Zij maakt persoonlijk alle kostuums. Ben’s gehele leven
staat al in het teken van paarden. Zijn
dagelijks beroep was groenten- en
bloementeelt, het bedrijf dat ter plekke is gevestigd wordt nu gerund door
zoon en schoondochter. Ooit werkte
Ben nog 12 jaar bij papierfabriek Royal
Crown van Gelder, als je echter vanuit het toen nog open Heemskerk
kwam dan benauwde de fabriek je.
“Maar geld verzoet de arbeid” zegt
het spreekwoord. Inmiddels zijn Ben
en Ria alweer 46 jaar gevestigd in
Limmen. Heemskerk is Heemskerk
niet meer en alle vroegere tuinbouwgebieden zijn bijna opgeslokt door
grootschalige woningbouw. Alleen
ten westen van de Rijksstraatweg tot
aan de randweg om Beverwijk is nog
een groot open tuinbouwgebied waar
de Heemskerkse kwekers met succes
heel bijzondere gewassen kweken. Een
van de grootste, en toonaangevende
bedrijven in de wereld is Floricultura,
waar orchideeën gekweekt worden. En
dat al meer dan tachtig jaar.
Het eerste paard dat Ben ooit mende

was van de buren, met paard en wagen
toog Ben als jongeman naar de groenteveiling van Beverwijk, destijds de
grootse veiling ter wereld voor aardbeien. Zijn eerste eigen dier was de
grote pony Tosca, de kinderen reden
fijn op de rug van het paard.
Begin 80er jaren van de vorige eeuw
reed Ben met een Fries, gespannen
voor een Duitse jachtwagen, een rijtuig met ruimte voor twee personen
op de bok en vier in de wagen. Ben
zegt: “Een paard moet je beleren”,
oftewel mens en dier moeten elkaar
goed leren kennen en dan wordt het
een eenheid.
Een uitdrukking is dan ook: “Wie ‘m
kent koopt ‘m niet en wie ‘m koopt
kent ‘m niet”. Een echte door- en
nadenker! Ben’s paarden heeft hij
altijd voor het plezier aangehouden,
in totaal heeft hij ongeveer tien paarden “versleten”. De huidige Fjorden
paarden hebben een stokmaat van
plm. 1.47m. en kunnen zowel op de
rug worden bereden als voor het rijtuig. Het laatste is voor Ben ook het
meest gebruikelijke. De stokmaat wil
zeggen de hoogte van de grond tot de
schouder gemeten. Het Fjorden paard
is een mooi dier, herkenbaar aan de
mooie bruinbeige kleur, de altijd op de
juiste maat hand geknipte manen en
niet te vergeten de donkere aal streep
van de nek tot aan de staart midden
over de rug. De paarden zijn beslagen
met hoefijzers, de gemiddelde levensduur van het hoefijzer is slechts 6 tot
8 weken, een beetje afhankelijk van
het gebruik. Dan komt de mobiele
hoefsmid. In dit geval Hoefsmederij
Zijp uit Akersloot. De paarden worden
koud beslagen d.w.z. de hoefijzers zijn
al op maat en behoeven niet meer
verhit te worden. De hoeven worden
gesneden en de ijzers vastgezet, een
voor het dier overigens pijnloze operatie. In vroeger jaren gebeurde dit in
Limmen b.v. bij smederij Mous, waar
de paarden in een zgn. Travaille werden gestald opdat het dier niet kon

schoppen of naar achter slaan. De
smid verhitte de ijzers en drukte deze
vervolgens op de hoeven waarbij een
schroeiende geur van de “nagels” vrijkwam, daarna werden ijzers met spijkers vastgezet. Ben Meijland maakt
gemiddeld om de dag een rit met
zijn paarden, die dan voor een rijtuig
staan. Al meer dan 30 jaar doet hij mee
aan nationale wedstrijden. Het is overigens jammer te moeten constateren
dat bij de beide landelijke verenigingen: KNHS (Koninklijke Hippische
Sportfederatie) en NVTG (Nederlandse
Vereniging Traditioneel Gerij) de vergrijzing ernstig toeslaat, er is amper
aanwas van jonge(re) leden en liefhebbers, dat is jammer. Zo een mooie
sport als deze zou nimmer mogen verdwijnen. De vraag die dan steeds rijst
is, hoe activeer je mensen, hoe krijg
je ze betrokken en waarom is er dan
geen interesse meer voor deze mooie
sportbeoefening? De beide overkoepelende landelijke organisaties doen er
alles aan om de paardensport en in het
bijzonder paarden aangespannen met
rijtuigen voor het voetlicht te brengen. Dat gebeurt ook bij wedstrijden
en kampioenschappen.
Nationaal kampioen
Daar waar wij deze reportage beginnen met Ben Meijland kampioen
moet eigenlijk staan twee maal...
Hij werd inderdaad al tweemaal
nationaal kampioen t.w. in Urk en
Rotterdam. Tijdens het Nederlands
Kampioenschap Traditioneel Gerij
2017 op 9 september, waarbij Femke
Baltus, ook uit Limmen, als groom
meereed. Dit werd gehouden in de
Rotterdamse Manege. Hier behaalde
Ben het hoogste aantal punten van
de altijd zeer kritische jury, bestaande
uit zes leden, t.w. drie dames en drie
heren, die steeds onafhankelijk van
elkaar jureren om enige vorm van
beïnvloeding te voorkomen. Daarbij is
o.a. de door Ria Meijland zelf gemaakte traditionele kleding een belangrijk

Achterzijde Speelwagen: boerderij destijds Schermer-Roozenbroek aan de Uitgeestweg, met Ben Meijland.

ALLERZIELEN
Op donderdagavond 2 november om 19.00 uur
vieren we Allerzielen. Een gemeenschapsgebeuren. De herdenkingsviering zal met prachtige troostende liederen door het Corneliuskoor
inhoud krijgen. We willen in deze viering stil
staan bij allen die ons in leven en sterven zijn
voorgegaan. Voor degenen onder ons die kort
of lang geleden afscheid moesten nemen van
een dierbare is deze viering een bijzondere gelegenheid om de gestorvenen in het midden van
de gemeenschap te gedenken. In het bijzonder

worden de namen van de overledenen van het
afgelopen jaar uitgesproken. U wordt allen van
harte uitgenodigd. Bij binnenkomst mag er een
waxinelichtje worden aangestoken en na de
Allerzielenviering zal de pastor met de acolieten
naar het sfeervol verlichte kerkhof lopen om de
toortsen bij het monument van het doodgeboren
kind en het strooiveld te plaatsen. Achter in de
kerk kunt u de leden van de avondwake-groep of
de pastor nog spreken en wordt u een kopje koffie
of thee aangeboden.

Paard met kampioenslint, Ben Meijland en Femke Baltus.

onderdeel van. Wist u overigens dat er
een echt koetsiersrijbewijs bestaat? Je
volgt daar een opleiding voor. Zonder
rijbewijs is verzekering niet mogelijk.
Heel belangrijk dus. Je kunt zowel met
een enkel- als een dubbelspan deelnemen aan de wedstrijden. Ben Meijland
beschikt over een eigen vrachtwagen,
waarmee zowel paarden als rijtuigen vervoerd kunnen worden. Alles
geschiedt met de grootste voorzichtigheid, uiteraard voor het dierenwelzijn, maar ook voor de vaak antieke
en kostbare rijtuigen welke zeldzaam
zijn en waarvan er niet veel in de loop
der jaren bewaard zijn gebleven. Er
wordt ook met zgn. replica’s gereden,
dat is weer van invloed op de jurering.
Er worden verschillende onderdelen
verreden bij de kampioenschappen
en die tellen allemaal mee voor de
puntentelling. Om er een aantal te
noemen: algemene indruk, paarden,
tuigen, rijtuigen, menner (groomspassagiers), en de algemene indruk
rijdend. Deelname aan de kampioenschappen is op uitnodiging, er doen
dan ong. 36 tot 38 rijtuigen mee. In
Rotterdam reed Ben met een Karjol rijtuig, afkomstig uit Noorwegen, waarvan Ben’s rijtuig uniek is in Nederland
en geheel in originele staat verkeert.
Ook wordt uiterste zorg besteedt
aan het dier en aan het tuigage. Alles
wordt tot in de puntjes verzorgd waarbij ook het leer regelmatig in het vet
wordt gezet om het mooi en soepel
te houden. De Karjol stamt uit het
jaar 1868 en loopt op vetassen, d.w.z.
de ronddraaiende delen van as en
wagen lopen in echte wagensmeer.
Het is een typische Noorse dokterswagen en bedoeld om in verre afgelegen streken patiënten te vervoeren.
Het poetsen en verzorgen van tuig en
wagen neemt soms wel twee dagen in
beslag, echter het wordt met vakmanschap en vooral veel liefde gedaan. Tot
grote verrassing van Ben zelf werd hij
in Rotterdam voor de tweede maal in
zijn carrière uitgeroepen tot Nationaal
Kampioen. Een grote eer en dat zeggen Ben en Ria dan ook: “De eeuwige
roem is een feest”. In de opslagloods
van de rijtuigen staan honderden
schitterende bekers, plaquettes en
hangen heel veel rozetten, allemaal
bewijzen van deelname en bekroning
op het werk.
Collectie rijtuigen
Als we de opslagloods betreden ruik je
het leer van de tuigen en een zweem
van wagenvet, nostalgische geuren. Er staan o.a. een Amerikaanse

Spider, hiermee hebben nog Amish
uit Pennsylvania gereden, een Noorse
boodschappenwagen, een Tilbury uit
Engeland op 2 wielen, de eerdergenoemde Karjol, ook op twee wielen,
verder nog een Noorse bruidswagen en
niet te vergeten een zgn. Speelwagen
stammend uit 1878.
Deze Speelwagen, een rijtuig die
voor plezier werd gebruikt, stond
jarenlang in het Museum voor de
Bloembollenteelt, destijds gevestigd
in “Vredeburg”, later verhuisde de
wagen naar de bovenverdieping en is
uiteindelijk bij Ben Meijland terecht
gekomen om te gebruiken. Er is overeengekomen dat de wagen Limmen
nimmer mag verlaten.
Omdat de Speelwagen niets met
de bloembollenteelt van dien heeft
is deze niet mee verhuisd naar de
Museale Hoek, ook is het te groot
voor die ruimte. Het is beter, zoals nu
gebeurt, de wagen te gebruiken. Ben
heeft ervoor gezorgd dat de wagen
weer in topconditie is, met schilderwerk van de hand van John Droog. Het
is een lust voor het oog en regelmatig, bij goed weer, te zien in Limmen
en omgeving. Vele adellijke en voorname, rijke families beschikten over
een dergelijk rijtuig. De herkomst van
dit rijtuig is helaas niet meer te achterhalen. Onder de wagen is het jaartal
1878 duidelijk leesbaar, het jaar van de
bouw. Wel is bekend geworden dat de
wagen in de strenge winter van 1963
in droogfabriek “Hollandia”, destijds
de sukade surrogaatfabriek van van ’t
Hof en Blokker geschilderd is door een
huisschilder uit De Rijp, ook deze man
weet niet waar de wagen oorspronkelijk vandaan komt. Het kan zijn dat
de directie van dit bloembollenbedrijf
de wagen ooit uit een boedel heeft
gekocht en dat de wagen later door
hen geschonken is aan het museum
(en Hortus) waarmee zij veel binding
hadden. Het is een echt pronkstuk
geworden en er zijn al experts op dit
gebied bij geweest die de Speelwagen
als zeer bijzonder en uniek hebben beoordeeld. De hobby van Ben
Meijland is een bijzondere en het zou
jammer zijn als er geen jonge mensen
meer te vinden zijn die in zijn voetsporen kunnen treden. Het samenspel
tussen mens, dier en rijtuig is Ben op
het lijf geschreven. Ben en Ria blijven
echter nuchter onder het Nationaal
Kampioenschap, maar trots op dit
resultaat zijn zij wel! Een bekroning
op de het werk.
Kees G. Kroone
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DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

PINDAKAAS - TUINVOGEL

diverse smaken pot 330 gr. € 2,50 3 stuks € 5,95
Weer op voorraad: WINTERWORTELEN
10 kilo € 2,50

BIOCAT’S CLASSIC

20 kilo €

9,95

5 stuks €

42,50

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

Bel nu 06-506 484 99

ijs?

Brood- en banketbakkerij

Bakker

ew
Snel en betaalbaar je rijb

L
N
.
L
O
O
H
C
S
J
I
R
X
DIC
iTheorie-cursus Gratis •

atis
Gebruik motorkleding Gr

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Wij stoppen met de muntjesactie!
30 november is de laatste dag dat u ze nog kunt inleveren.

Lever ze nu in en profiteer van de speciale aanbiedingen:

SPECULAASSTAAF.................................................35 MUNTJES
‘TAS VAN DE BAKKER’.......................................75 MUNTJES

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

Telefoon 072 - 505 30 09

(brood naar keuze, 4 kadetten en pakje kleine speculaasjes

3 BRODEN.........................................................................60 MUNTJES
VLAAI NAAR KEUZE......................................... 100 MUNTJES
Tot ziens in de winkel!
• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering
Brugstraat 35, 1906 WT Limmen - Tel. (072) 505 55 40 - Mobiel: 06 53‑28 52 93

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!

Terugkijken

op 100 jaar
vooruitdenken
Bij GP Groot kijken we vooruit. Al honderd jaar.
We investeren in de toekomst, zijn innovatief en
grijpen kansen waar we ze zien. Zo groeiden we van
een klein familiebedrijf van een vader en 4 zonen,
tot een bedrijvenfamilie met ruim 750 medewerkers. De normen en waarden bleven, de organisatie
en de omgeving veranderden. Met onze focus ‘van
afval naar grondstoffen en energie’ gaan we de
toekomst met vertrouwen tegemoet.

1917 / 2017

gpgroot.nl/100jaar

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

Maarten Min

Het Palet 8
1906 CJ Limmen
Tel. (072) 505 30 72
Mobiel 06 53 23 23 47
m.min@quicknet.nl
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Op zondag 15 oktober 2017 vanaf 16.00 uur

Stella en de Starlights
in Vredeburg
Stella en de Starlights is een jazzband
die na enkele jaren instrumentaal
repeteren haar definitieve vorm kreeg
met de komst van zangeres Stella
Brüggen. Na een aantal maanden
succesvol samenspelen besloten de
bandleden om Stella te vragen haar
naam te lenen aan de band, natuurlijk
met een knipoog naar de jazzstandard
Stella by Starlight van Victor Young.

oorspronkelijk heeft geschreven voor
de opera Porgy and Bess uit 1935.
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

Sinds 2017 speelt Stella en de Starlights
openbare sets, met een repertoire
van jazz standards en hier en daar
een ‘verjazzde’ pop song. Leuk om te
weten is dat zangeres Stella ook opera
zingt. Dit is goed te horen in het begin
van Summertime, dat de band uitvoert met een opening in een arrangement van de originele operaversie
van Summertime, zoals Gershwin die

Op zaterdagochtend is er altijd van
10.30 tot 12 uur knutselen voor kinderen van 4 t/m 9 jaar. Op 7 oktober gaan
we maskers maken en op 14 oktober
zeedieren.
Op woensdagmiddag zijn we vanaf
14.00 uur altijd open voor alle kinderen van 9 t/m 12 jaar om spelletjes te
doen, te gamen, te poolen, te darten
en nog veel meer. Woensdag 11 oktober wordt heel bijzonder want dan we
met jullie pannenkoeken bakken èn
opeten!
Iedere vrijdag- en zaterdagavond zijn
we vanaf 20.00 uur open voor iedereen vanaf 12 jaar om te chillen, te poolen, darten en nog veel meer. Vrijdag

Korenmiddag
op zondag 12 november
Traditiegetrouw organiseert de Stichting Dorpshart Limmen ook dit jaar
weer een korenmiddag. Onder anderen zullen optreden de Skulpers uit
Castricum en de Limbeats uit Limmen.
Beide koren staan garant voor een

gevarieerd programma. Van 16.00 tot
ongeveer 19.00 uur kunt u onder het
genot van een drankje/hapje mee deinen en wellicht mee zingen.
Toegang gratis. Locatie: de Burgerij.

Spetterende opening seizoen 2017/2018

Senioren Biljart Limmen

Conquista bruist!
Het nieuwe seizoen is weer volop aan
de gang. Iedere week is er van alles te
doen in Conquista. Het totale overzicht staat op onze website www.conquista.nl
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13 oktober gaan we als extraatje 0%
cocktails maken en op zaterdag 14
oktober halen we alle oude bordspellen uit de kast.

Het openingsfeest van het biljartseizoen 2017/2018 op donderdag 7 september was een mooi begin van het
nieuwe biljartseizoen voor de leden
met hun partners! Met muziek van het
duo Jan v/d Schaaf en Henk Kerssens,
een hapje en drankje verzorgd door
Regina Bolten en Coby Jak!
De dames deden hun best bij biljartspel Hondenhok en de heren lieten
hun kunstje zien bij het ‘spel van Dick
Heijne’. Voor de dames en heren was
er het biljartspel vlotbruggen.
Het feest werd compleet met een
dansje, een hapje en drankje en dan
ook nog een heerlijke Chinese maaltijd! Als klapstuk een bezoek van
’Onder Nul’ gesponsord door een
onbekende!?
Nieuwe leden werden welkom geheten, Hans Pasma, Meindert Duin, Jan
Demarteau, Siem Schouten en Wil

Snel. Aan het eind van deze middag
ontvingen de winnaars van de spellen
hun beloning.
Dames vlotbruggen Gre Baltus. Heren
vlotbruggen Piet Levering. Hondenhok
Marjan Pepping en Ben Piepers het
spel van Dick Heijne!
Met een flesje wijn en een beker werden zij in het zonnetje gezet!
Bij Senioren Biljart Limmen kan men
van september t/m april, maandag
t/m vrijdagmiddag biljarten van 13.00
uur tot 17.00 uur
De middagbijdrage is 1 euro en het lidmaatschap bedraagt 30 euro per jaar.
Iedere 2de en 4de donderdag is er ‘vrijbiljarten’ bijdrage 2 euro! van 19.00
uur tot 22.00 uur.
Iedereen is dan, lid of geen lid, van
harte welkom!!
Ben Piepers

Sondag haalt de stad
naar het dorp
Limmen is een winkel rijker, een
wonen en-leven winkel om precies te
zijn. Eigenares Sonja Dekker vertelt
met gepaste trots over haar waargemaakte droom.
Deze droom begon enige tijd geleden
toen zij als kind winkeltje speelde. De

strijkplank diende als toonbank en
een oude telmachine was de kassa. De
toonbank die ze nu heeft is een toefje
langer dan de strijkplank en huisvest
allerlei gezellige interieur artikelen.
Sonja heeft veel ervaring opgedaan in
retail in Bergen en leerde daar stylen,

inkopen, verkopen en adviseren. Toen
de kans zich in Limmen aandiende
twijfelde Sonja geen moment en starte zij Sondag: Een mix en match van
de mooiste meubelen, de nieuwste
woonaccessoires en hipste lifestyle
producten.
Familie en vrienden hebben weken
gezwoegd om de oude showroom
van Martin Schilder om te toveren in
een stoere, eigenwijze woonwinkel
met een werelds tintje. Het resultaat mag er wezen. De winkel zou
niet misstaan in Amsterdam-Zuid.
Interieur bewust of niet? Sondag biedt
voldoende inspiratie om zelf aan de
slag te gaan en je huiskamer nog
gezelliger te maken.
Sondag is een aanwinst voor de regio en
je kan er ook uitstekend terecht voor een
klein cadeautje en/of kies wat bijzonders uit de leuke collectie dameskleding.
Kom langs en laat je verrassen!
		 www.son-dag.nl

Son in het interieur
en kleur in het leven!

B. Nieuwenhuijsenstraat 16 | 1906 CM Limmen | 072 2224155
www.son-dag.nl | info@son-dag.nl
Geopend wo. t/m za. van 10.00 - 17.00 uur
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vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

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
■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

RIETVELD
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.

Facebookactie:
Like & Win!

De Drie Linden
1, 1906
EM Limmen
Rijksweg
102, 1906
BK Limmen
072505
50514146464EEinfo@rietveldlimmen.nl
info@rietveldlimmen.nl
TT072
W
Wrietveldlimmen.nl
rietveldlimmen.nl

team!
Heb je onze vernieuwdeOns
Facebookpagina al gezien ? Deze staat tegenwoordig vol met nieuws over ons nieuwe woningaanbod, ontwikkelingen en
voortgang van nieuwbouwprojecten,
acties en ander nieuws uit de regionale
Bel Rietveld: dé makelaar van Limmen!
en Limmer woningmarkt.
Het aantal Likes en volgers groeit
gestaag maar kan nog verder groeien !
En omdat we ook een beetje van actie
houden, maak je in de maand oktober
kans op een diner voor 2 bij Deining aan
Zee. Kom daarom in actie en like (en
Dé makelaar van Limmen!
Erik Nieman
Gerardvoor
Tool een
deel)
ons opMakelaars
Facebook.
Heeft u (verkoop) plannen? Bel dan met
Rietveld
bedankt
kijkvoor
op deadvies
Facebookgratis waardebepaling en Erik Nieman Alvast
komt bij
u langs.enOok
bij
van Rietveld Makelaars!
een taxatierapport
nodig heeft.
M A K E L A A R S het aankopen van een woning of als upagina

RIETVELD

Rijksweg 102, 1906 BK Limmen
072 505 14 64 E info@rietveldlimmen.nl
uT een
vrijblijvend adviesgesprek inzake
W rietveldlimmen.nl

Marion van Stralen

uw financiële mogelijkheden?
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?
Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:

Yvonne van Dijk

Wilt

Marion van Stralen

Yvonne van Dijk

Huis aan- of verkopen?

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

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

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Ons team!

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

Erik Nieman

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:

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

Bel Gerard Tool: dé financieel adviseur van Limmen!

Rijksweg
102, 1906
BK Limmen
De Drie Linden
1, 1906
EM Limmen
TT 06
gtool@hypotheekshop.nl
0621
21 22
2219
19 15
15 EE info@gtmbfa.nl
W www.hypotheekshop.nl//amsterdam/zuid

W www.gtmbfa.nl

Schoolweg 8 • 1906 AD Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl
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Tafeltennisvereniging
Limmen
Het eerste team van TTV Limmen is de
competitie voortvarend gestart met
twee ruime overwinningen. In de 1e
wedstrijd werd Disnierats uit Hoorn
met 7-3 verslagen en in de 2e wedstrijd
een ruime 9-1 overwinning tegen DOV
uit Heerhugowaard. Speler Henk-Jan
den Ouden en de jeugdige speelster
Sanne Briefjes hebben beide een 100
score. Het Limmerteam dat al zes punten los staat van de teams Stedebroec
uit Grootebroek en Backhands uit
Avenhorn is op kampioenskoers in de
3e klasse.
TTV Limmen neemt met zeven seniorenteams deel aan de NTTB (nationale
bondscompetitie en met vier seniorenteams aan de ABTTB (bedrijfstafeltennis competitie Alkmaar). Waar
de club erg trots op kan zijn dat in
de NTTB-senioren najaarscompetitie
maar liefst 5 jeugdspelers deelnemen
waarvan 4 jeugdleden (Jari LegdeurMathijs de Kremer- Okke Bos en
Mats Riet) ook in de jeugdcompetitie
actief zijn. Het sporttalent gemeente
Castricum 2016 Sanne Briefjes speelt

Zondagmiddag 29 oktober
ook bij TTV Hilversum in de op een na
hoogste klasse van de bond, te weten
1e divisie dames.
Binnen de club zijn ook meerdere
recreanten actief die graag een balletje slaan op de maandag of vrijdagavond. Bij de recreanten moet niets,
als iemand een keer niet kan komen
hoef je je niet af te melden. Heb je
zin en/of tijd dan kom je lekker spelen. Mocht u interesse hebben dan
bent u welkom in de sporthal aan de
Hogeweg 61 Limmen. Aanvang clubavonden ma- en vrijdag 20.15 uur.

Draaiende gezichten
in de kerk...
Op het Liturgisch centrum van de
Corneliuskerk staan het komend seizoen twee draaiende gezichten. Het
gaat daarbij om het nieuwe jaarthema: ‘OMZIEN NAAR DE ANDER’. Je kunt
met die gezichten spelen. Alle kanten
op laten kijken. Ook met de rug naar
elkaar toe. Je kunt het ene gezicht in
de nek van het andere gezicht laten
kijken. We kennen allemaal de uitdrukkingen: ‘Iemand met de nek aankijken’ of; ‘De andere kant op kijken’.
Maar het gaat er natuurlijk om dat
de gezichten bereid zijn te draaien en
om zich heen te kijken: ‘Omzien naar
de ander’. Het gaat er om dat de twee
gezichten elkaar aankijken. Dat de
één de ander ‘ziet’, ‘weet’ heeft van
de ander, er naar handelt en iets doet
voor die ander als dat nodig is. Heel
mooi ook dat de twee draaiende

gezichten ieder een eigen kleur hebben
en de handen op elkaars schouders
leggen. Het gaat bij dat beeld niet om
de ander jouw kleur of jouw mening te
laten overnemen, maar om de ander te
respecteren zoals hij of zij is. ‘Omzien
naar de ander’. Het is zo eenvoudig.
Bijvoorbeeld als het gaat om de zieke
of eenzame mens: vraag eens iemand
mee voor een wandelingetje. Wees
regelmatig chauffeur naar het ziekenhuis of familiebezoek. Bied aan boodschappen te doen of ga samen winkelen. Bied een bosje bloemen aan uit je
tuin, help bij kleine klusjes. De twee
draaiende gezichten op het liturgisch
centrum zullen het komend seizoen
blijven draaien om ons er aan te herinneren dat het de kleine dingen zijn
die het doen. Het begint bij ‘omzien
naar de ander’. Toch?

Concert Vredeburgers
Het gemengd koor De Vredeburgers
onder leiding van Gerard Leegwater
geeft op zondag 29 oktober een
gevarieerd middagconcert in de
Corneliuskerk te Limmen. Aan dit
concert wordt medewerking verleend door de sopraan Sabine Kirsten.
Janneke Koetsier begeleidt koor en
solisten op de vleugel, tezamen met
een strijkensemble.
De Vredeburgers brengen traditiege-

trouw licht klassieke koorwerken, toegankelijk voor een breed publiek. Zij
onderscheiden zich door het accent op
operamuziek te leggen.
Op het programma staan vóór de
pauze bekende religieuze werken van
W.A. Mozart o.a. Laudate Dominum en
Ave Verum. Daarna volgt een selectie
uit de opera Iphigénie en Tauride van
Chr. W. von Gluck.
Na de pauze worden de zes nocturnes

van W.A. Mozart gezongen. Het concert wordt afgesloten met een grote
selectie uit de opera Undine van A.
Lortzing.
Het belooft een prachtige muzikale
middag te worden.
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. Voor
bezoekers van het concert bestaat
de mogelijkheid daar het gevarieerde
buffet “Proef de herfst” te gebruiken.
De kosten zijn € 12.50 p.p. Kaarten
hiervoor zijn te bestellen bij bovengenoemde personen en andere koorleden,
Voor meer informatie over het koor:
www.devredeburgers.nl

‘DE EENZAAMHEID’ VAN STEF BOS IN DE CORNELIUSKERK
Op zaterdagavond 14 oktober om
19.00 uur is er een speciale viering
in de Corneliuskerk waar het lied ‘de
eenzaamheid’ van Stef Bos centraal
staat. In het kader van het jaarthema
‘Omzien naar de ander’ is er als speerpunt gekozen om meer aandacht te
besteden aan de eenzaamheid in
onze samenleving. Dat gebeurt door
bezoekerswerk en het organiseren van
activiteiten, maar ook door bewustwording. Het lied ‘de eenzaamheid’

past daar helemaal bij. We doen dat in
een viering van ‘orgel, zang, beeld en
Schrift’ samen met het liturgisch koor
o.l.v. Peter Rijs. Er zal een orgel-improvisatie gespeeld worden, passend liederen ten gehore gebracht door het
koor en er zijn teksten uitgekozen.
Ter ondersteuning zullen tijdens de
viering ook bijpassende beelden met
behulp van een beamer getoond worden terwijl het lied ‘de eenzaamheid’
door het koor wordt gezongen. Vorig

Roefeldag 2017

seizoen werden er drie vieringen van
‘orgel, zang, beeld en Schrift’ gehouden rond liederen van Marco Borsato.
Dit seizoen staat Stef Bos centraal. Het
eerste lied is dus komende zaterdag 14
oktober om 19.00 uur. Het tweede lied:
‘Kan het niet alleen’ is op 27 januari.
En op zaterdagavond 2 juni wordt aan
het lied ‘De Hemel’ inhoud gegeven.
Het belooft een bijzondere viering te
worden waar u allen van harte welkom
bent.

17 oktober is het weer zover: Roefeldag.
Ook dit jaar organiseert Conquista de
Roefeldag. Dit maal in samenwerking
met basisscholen de Kerkuil en het
Kleurenorkest.
Roefelen is een Belgisch woord voor
snuffelen en ontdekken. Met roefeldag gaan kinderen van groep 7
en 8 op bezoek bij drie bedrijven. Ze
Check onze vernieuwde webshop!
nemen een kijkje achter de schermen
oersterkdrukwerk.nl
en raken zo bekend met verschillende
Check onze vernieuwde webshop!
beroepen.
oersterkdrukwerk.nl
Check onze vernieuwde webshop!

Net als voorgaande jaren, is de belangoersterkdrukwerk.nl
stelling van bedrijven om mee te doen
groot. Zo kunnen de kinderen op
oersterkdrukwerk.nl
bezoek bij wel 20 bedrijven in Limmen.
Check onze vernieuwde webshop!
oersterkdrukwerk.nl
Doet uw bedrijf dit jaar niet mee met
de Roefeldag, maar lijkt het u leuk
voor volgend jaar, stuur dan een mailtje naar info@conquista.nl.
Check onze vernieuwde webshop!

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!

IDEE ONTWERP PRINT/DRUKWERK INTERNET SIGN

Oersterk reclame, Rijksweg 42a, Limmen

Veelzĳdig in reclame
Stap eens binnen

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505‑1751
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Save
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9 d e c e m b e r 20 17

th e

Welkom
• Kinderdagverblijven
• Buitenschoolse opvang • Peuteropvang
Meer informatie? www.fortekinderopvang.nl of 0251-658058

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

6 dagen per week geopend

marga geeft
na 40 jaar

Wij verkopen ook van alles op het
gebied van elektronisch roken.

Complete sets of losse accessoires. Vloeistof met of
zonder nicotine in diverse smaken en sterktes.
wat
hebben
Ook instelbare verdampers voor diegenen
ze eigenlijk
niet...?!
die meer controle willen.

in stijl haar
schaar door

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

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

2007 - 10 JAAR - 2017

KOZIJNEN

Marga's haarmode
Dusseldorperweg 105, 1906 AJ Limmen
072 505 2456
www.margashaarmode.nl

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER

TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

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

