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Lezing in de Oude School op 19 oktober a.s.

De vroegste bewoning in de kuststreek
Wanneer werd onze kuststreek voor
het eerst bewoond? Met de ontdekking van de ‘Klokbekercultuur’ in
Akersloot in 2004, zo genoemd naar
de vorm van het aardewerk, ontstond
interesse om verder onderzoek te doen
naar de eerste bewoners op de strandwal van Limmen-Heiloo.
De klokbeker vondst begon als puzzelstukje en eindigde in een overzicht van
de landelijke bewoningsontwikkeling
tot in de kuststreek.

Aan de hand van recente onderzoeken
in Limmen en Heiloo kan een beeld
worden geschetst over deze vroege
bewoning.
Uitwisseling van producten, handelscontacten over soms grote afstand
blijkt een grote rol te hebben gespeeld.
Deze lezing wordt gegeven door Ron
Duindam op vrijdag 19 oktober in de
Oude school, schoolweg 3, Limmen.
Aanvang 20.00 uur, toegang 5 euro
(aan de zaal ), incl.koffie.

Granieten maalsteen compleet met ligger
en loper, gevonden in Limmen.

Kermisrun ‘on fire’...
Zaterdagmiddag 8 september waren
de weergoden ons goed gezind.
Popelend voor het lint stonden de
deelnemers te wachten op het startschot van pastoor Olling. Maar net
voor de start een lokale bui voor de
Heeren van Limmen. De brandweer
moest twee fakkels blussen voor het
geval dat... en helaas moesten de deelnemers starten met een nat pak.

Na de start stonden aan weerskanten
van de Dusseldorperweg kinderen en
ouders met bekers meel de lopers op
te wachten en zo kwamen ze wit aan
bij ’t Stet voor de eerste hindernis.
Deelnemers en toeschouwers hebben
genoten van de run door het water,
kroos, prut, schuim en modder met 15
obstakels. Ondernemers uit Limmen
hadden de hindernissen bedacht en
opgebouwd. ’s Middags om 13.00 uur

kwam de gemeente de hindernissen controleren op veiligheid en alles
goedgekeurd! Alle creativiteit was uit
de kast getrokken om de hindernissen
zo uitdagend, maar ook veilig mogelijk te maken. En dat was weer waanzinnig goed gelukt.
Deelnemers konden kiezen om de
ronde (2,5km) 1, 2 of 3 keer te lopen.
De feestelijke sfeer, vlaggetjes langs
de route, vlaggen hingen uit, muziek
langs het parcours en veel publiek die
de deelnemers aanmoedigden. Dit
alles en het mooie weer hielpen de
deelnemers om het uiterste uit zichzelf te halen.

niet mogelijk! Iedereen bedankt voor
jullie enthousiaste deelname! Volgend
jaar gaan we er weer iets moois van
maken! Tot dan!
Bekijk vele foto’s en video’s op
kermisrun.nl

Wij willen nogmaals de vrijwilligers,
de hindernisbouwers, EHBO, brandweer, speaker en sponsoren hartelijk
bedanken voor hun inzet. Zonder hen
is het organiseren van de Kermisrun
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voor Limmers, door Limmers

Sinterklaas komt dit jaar gelukkig wel weer naar
Limmen op zondag 18 november!

Komt u helpen bij de
Sinterklaas-intocht?
Vanwege de onfortuinlijke brand in onze kerk kan Sinterklaas daar op die dag
geen gebruik van maken. Het grote feest zal plaatsvinden bij het Stet, net als
altijd en daarna na de optocht in Sporthal de Enterij.
Dit brengt echter extra kosten met zich mee en ook veel meer vrijwilligers. Bij
deze willen we een oproep doen aan de inwoners van Limmen om te komen
helpen. Dat kan zijn alleen op de dag zelf met schminken, varen met bootjes,
verkeer regelen, helpen met de Enterij op- en afbouwen en in de catering voor
de grote groep vrijwilligers.
Daarnaast zijn we ook weer op zoek naar nieuwe comitéleden die zich voor
een wat langere tijd aan het comité kunnen en willen verbinden. Dit jaar kunnen ze dan alvast meelopen en er langzaam inkomen, om daarna volgend jaar
taken over te gaan nemen.
Dus graag komen we in contact met enthousiaste vrijwilligers, jong en oud,
om ons te helpen of versterken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de voorzitter, Inge Couwenberg (06-30597809)
Ook extra financiële ondersteuning is van harte welkom. Een donatie kunt
u doen op rek nr NL05 RBRB 0841 3408 89 tnv Sint Nicolaas comité Limmen.
Met ieders steun en inzet kunnen we dan met elkaar weer een intocht organiseren voor onze kleine dorpsgenoten die daar zo veel plezier aan beleven!

EHBO cursus nieuwe stijl

Het Rode Kruis biedt de mogelijkheid
om een uitgebreide EHBO opleiding
te volgen op een eigentijdse manier.
De theorie leer je thuis op je eigen
computer op tijden die jezelf bepaalt.
Hiervoor moet je ca. 14 uur uittrekken. Na afloop maak je een toets, als
je geslaagd bent, ben je klaar voor de
volgende stap: één zaterdag intensief
praktijk oefenen! Deze praktijkdag
staat gepland voor 3 november in de
brandweerkazerne in Limmen. De lestijd is 9.30 – 16.00 uur. De kosten voor

deze opleiding zijn 125,- euro. Vaak
worden deze kosten (deels) vergoed
door de ziektekostenverzekeraar. Als je
na afloop van de praktijkdag kunt aantonen dat je ook de praktijk voldoende
beheerst, ontvang je een internationaal erkend EHBO diploma. Mocht je
interesse hebben in deze opleiding,
neem dan contact op met Angelika
Korving, 072 505 3045 of ehbo.castricum@rodekruis.nl. Aanmelden kan
ook via de website van het Rode Kruis:
Rodekruis.nl

Kom erbij... Samen Eten!

Uitvaartverzorging Formanoij
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart






Uitvaart vanaf € 1.475,Ongeacht waar u verzekerd of lid bent
Thuisopbaring of afscheidscentrum
Vrijblijvende voorbespreking
Uitvaartdeposito 3%
AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN
Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen

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

In Limmen wordt weer een Samen Etenmaaltijd georganiseerd op woensdag
31 oktober a.s. in de Protestantse Kerk
aan de Zuidkerkenlaan 25. De deur
staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30
begint de maaltijd.
Graag opgave i.v.m. de voorbereiding
en het aantal plaatsen: tel. 5052871 of
via margreetdenekamp@outlook.com.
Bij de uitgang staat een mandje voor
een vrijwillige bijdrage.

Schuif gezellig aan... Iedereen is van
harte welkom!

Veiling voor kerk en jeugd
op 9 november
De kerk van Limmen is (helaas)
wereldnieuws geweest na de desastreuze brand op 3 mei jl. Wie echter
Limmen kent weet dat men niet bij
de pakken gaat neerzitten. Neen het
is een mentaliteit van “opstropen die
mouwen”, en aan de slag. Uiteraard
heb je daarbij ook de hulp van het
Bisdom, Monumentenzorg, Gemeente
Castricum en andere instanties nodig.
De volledige restauratie wordt op dit
moment zeer adequaat en met groot
vakmanschap ter hand genomen. Zie
de website van de parochie voor foto’s
filmpjes en alle uitvoerige informatie
omtrent de herbouw.
Naar een zeer lange traditie wordt ook

dit jaar de veiling voor Kerk en Jeugd
weer gehouden. Alhoewel deze niet
specifiek bedoeld is voor de restauratie, rekent de organisatie er toch op
dat er zeer grote belangstelling zal zijn
voor deze veiling. De datum is vrijdag 9
november, vanaf 19.30 uur. Binnenkort
worden de catalogi huis-aan-huis in
Limmen verspreid. Er is wederom een
keur aan prachtige kavels, met veel
uitjes, diners en evenementen waarvoor altijd grote belangstelling is.
De veiling is openbaar en voor iedereen gratis toegankelijk.
Ongetwijfeld zal Limmen zich weer
van haar beste gulle gevers kant laten
zien.
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Vergadering | Verjaardag | Toneel | Uitvaart | Feesten | Optredens | Buffetten | Bruiloften

Schrijf
in uwa!
agend

H
L

7 oktober
18 oktober
20-21 oktober
22 oktober
12 januari

eeren
van

immen

Korenfestival
Franse Chansons
Bokkentocht
Kerstgala
Frans Duijts

HH
✆ 072 505 5220

contact@heerenvanlimmen.nl
heerenvanlimmen.nl

Kijk voor meer informatie op heerenvanlimmen.nl

van afval
naar grondstoffen
en energie

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

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

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

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlij
k
niet...?!

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

Hulp nodig bij uw
automatisering?

Bel met DDA voor meer dan 25 jaar
ICT-ervaring uit Limmen!

telefoon
website

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

072 505 4011 | info@dda.nl | www.dda.nl
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LIMMER KROOST

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het
kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie
wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij alle ouders met de geboorte van deze prachtige
baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
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‘BABY VAN DE
MAAND’

Sem van der Peet is ‘Baby van de maand’ geworden! Extra geluk is dat er drie extra prijzen zijn gewonnen. De baby
van de maand krijgt: een waardebon van 25 euro en een powerbank beschikbaar gesteld door Studio Welgraven; een
waardebon voor een heerlijk ijsje voor pappa en mamma en evt. broertjes en zusjes bij Joey’s IJssalon en het boek ‘Fit
en Energiek na een bevalling’ van ‘Mom in Balance’-trainer Petra Zomerdijk; een waardebon voor een unieke verjaardagstaart speciaal voor de baby van de maand gemaakt als uw baby van de maand 1 jaar oud wordt!
De winnaar kan op vertoon van deze krant en het geboortekaartje de prijzen in ontvangst nemen bij Studio Welgraven
aan de Schipperslaan 9 in Limmen (stuur wel even een mail naar redactie@lovkrant.nl om een afspraak te maken).
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, tel. 072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts
één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als ’Baby van de Maand’.

De rubriek
Limmer Kroost
is powered by:

Petra
Zomerdijk
Tel: 06-50217541
petra@mominbalance.nl

Sem van der Peet
– Geboren op 18 juli 2018 –

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!
IJssalon

Zoon van Rick en Rosa van der Peet

Rijksweg 31A

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Juup Hermanus Niek
Zomerdijk

Doris Coco Irene van Drie

– Geboren op 16 augustus 2018 –

Dochter van Niek en Irene van Drie

– Geboren op 17 augustus 2018 –

Zoon van Herman en Yvonne Zomerdijk,
broertje van Faas

Bo Wilhelmina Marit
van Dam
Dochter van Martin en Linda van Dam,
zusje van Loek

voor het werken met dit unieke programma!
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 de woordenschat zijn belangrijke onderdelen. Daarnaast is er bij Uk
& Puk aandacht voor sociale vaardigheden, motoriek en is er een eerste
oriëntatie in rekenen.
Uk & Puk gebruikt dagelijkse routines,
zoals samen eten of buitenspelen, als
vertrekpunt voor speelse activiteiten.
Hierdoor worden dagelijkse bezigheden omgebogen tot leersituaties.
De activiteiten worden uitgevoerd in
grote en kleine groepen en bestaan uit
luister-, ontdek-, kring- en pukhoekactiviteiten. Niet alleen de peuters
worden betrokken bij de activiteiten
maar ook aan de baby’s worden leuke
activiteiten aangeboden, uiteraard op
een aangepast niveau en met andere
doelen. Bij de baby’s ligt de nadruk
vooral op het ervaren in plaats van het
doen. 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,
072-5323576.

Kom naar Hotsjietonia..!

Ik ben Stuiter en ik woon in het dorp
Hotsjietonia. Daar doe ik samen met
de andere bewoners allemaal leuke
dingen. Ik ga knutselen en zingen met
Keet en Fleur Kleur, ik leer dingen over
de natuur bij Bas Bos en Rebbel, ik
hoor over andere landen bij Sterre en
Steven Stroom, Noa kan hele mooie
verhalen vertellen en ik ga koken met
Rozemarijn. Ook met Professor Plof en
Stanley Stekker is er altijd wat te beleven! We doen vaak dingen die niet op
school kunnen en thuis niet mogen!
(of andersom). Ben jij tussen de 5 en 7

Lynn Kerssens
– Geboren op 8 september 2018 –

Vroeg- en voorschoolse educatie
Uk & Puk bij Kits Oonlie
Om het stimuleren van de ontwikkeling verder vorm te geven heeft
Kits Oonlie ervoor gekozen om bij
de kinderdagverblijven en de peuteropvang te werken met het Voor- en
Vroegschools Educatieprogramma
(VVE) Uk & Puk. Alle locaties van Kits
Oonlie zijn officieel gecertificeerd

Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

jaar? Vind je het leuk om op zaterdag
naar dorp Hotsjietonia en zijn bewoners te gaan, lekker buiten te spelen
en allemaal leuke dingen te beleven
en te leren? Kom dan bij de Bevers van
Scouting Limmen! De opkomst (zo
heet dat bij de scouting) van de Bevers
is elke zaterdagochtend van half 10 tot
elf uur (behalve de schoolvakanties).
Denk je nu, dat wil ik wel eens zien!?
Kom dan gewoon een keer op zaterdag even voor half 10 met je vader of
moeder naar Scouting Limmen op de
Kapelweg 72. Dan ontmoet je de lei-

ding en de andere bevers, zie je het
gave bos en de blokhut en speel je lekker mee! Tot snel!
Groetjes van Stuiter, de bevers en
Judith Terluin, Pascal Bakker en
Lenneke Winder (de beverleiding)
(voor vragen of om door te geven dat je wel
een keertje wilt komen kijken, laat je ouders
een mail sturen: info@scoutinglimmen.nl).

Dochter van Rene en Myrna Kerssens

Presentatie Alpe d’HuZes
Wil jij misschien wel deelnemen (als
fietser, loper of wandelaar) aan, vrijwilliger zijn bij of meer weten over
het hoe en wat van Alpe d’HuZes?
Kom dan op woensdag 10 oktober
naar de Heeren van Limmen. Vanaf
20.00uur gaat de zaal open en wordt
je ontvangen met een kopje koffie of
thee. Vanaf 20.15uur begint de presentatie gegeven door Gerda Burgering.
Al meer dan 7 jaar is zij vaste vrijwilliger bij team Deelnemerscoördinatie
welke o.a. de inschrijving begeleiden,
mails van deelnemers beantwoorden,
kleding en startbewijzen regelen. Ook
met familie en vrienden hebben zij
al een heel aantal malen meegedaan

aan Alpe d’HuZes. Door het vertellen
van verhalen over en het laten zien
van diverse filmpjes van Alpe d’HuZes
geeft ze een duidelijk beeld van het
evenement. Het is namelijk veel meer
dan alleen maar die 1e donderdag
van juni waarop deelnemers de berg
opgaan. Ook krijg je uitleg wat je als
deelnemer kan verwachten, waar je
rekening mee moet houden en tips.
Natuurlijk kan je deze avond ook je
vragen stellen, Gerda zal zoveel mogelijk deze beantwoorden. Nieuwsgierig
geworden? Dan hopen we je deze
avond te mogen zien en wie weet 6-62019 op de Alp dHuez als deelnemer,
vrijwilliger of toeschouwer.

De Andersons en Sjoerd Kuyper brengen verwondering...

‘Hier dooft niets’
Dit jaar heeft Limmen Cultuur op vrijdag 12 oktober in Cultureel Centrum
Vredeburg om 20.00 uur de Andersons
uitgenodigd om het nieuwe seizoen
komen openen. De Andersons zijn een
sprankelend kleinkunstgezelschap. Zij
nemen je mee in een hartstochtelijk
en humoristisch theaterconcert ‘Hier
dooft niets’ over opnieuw beginnen
en de luiken openen. Een begrip dat ze
opnieuw ontdekten toen ze een nieuwe huisgenote kregen, nl de jongste
non van Nederland.
Deze voorstelling van De Andersons
laat de grootste pessimist weer geloven in het leven. Zij bruisen, verstillen,
ontroeren en laten je passioneren om
je vervolgens niet meer los te laten.
Met liederen en verhalen vol levenslust gaan ze ten strijde tegen de onverschilligheid. Elke voorstelling nodigen
ze ook een bijzondere gast uit, die
zijn verwondering deelt met hen. Bij
ons in Limmen is dat ‘streekgenoot’
Sjoerd Kuyper. Hij schreef meer dan
vijftig kinderboeken, waarvan vele zijn
bekroond en verschillende verfilmd.
Hij zal als onderdeel van dit theaterconcert op eigen wijze vertellen en
voordragen over wat hem verwondert,
inspireert en beweegt.

Eerder maakten De Andersons samen
met Arjen Lubach de voorstelling
‘Stockholm Sneeuwt’ en brachten
ze een voorstelling over het leven
en werk van Cornelis Vreeswijk. Ook
speelde zij als zangers in de productie ‘Verboden te lachen’ met en van
Herman van Veen.
Kom en maak de opening van het
nieuwe seizoen 2018-2019 van Limmen
Cultuur mee! Het wordt een heel bijzondere avond, een topprestatie
qua acteren en zang volgens eerdere
recensies. Voor meer informatie, tijden en toegangsprijzen kijk op onze
site www.limmencultuur.nl en u kunt
daar een bericht achterlaten.
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Een conflict?
Stroeve communicatie?
lp
Ook voor hu
bij
ing!
(echt)scheid

TOM VAN

SCHILDERW

06 20 71 13 32

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN
06 20 71 13 32 | Limmen

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

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

idee • vormgeving • opmaak
drukwerk • websites

studio

Autorijles
Autorijles
Motorrijles
Motorrijles
Bromfietsles
Bromfietsles
Theoriecursussen
Theoriecursussen

Voor
Voorauto,
auto,motor
motoren
enbromfiets
bromfiets

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

Partner van:

welgraven.nl

Niels Zomerdijk
06 46004933

Het invlechten van Natural Hair kent een revolutionaire
techniek: de inzetrand waaraan Natural Hair wordt
bevestigd is flinterdun gevlochten en daardoor
onzichtbaar. Aan deze basis wordt vervolgens Natural
Hair geweven met naald en draad. En heel belangrijk:
met deze techniek wordt je haar niet beschadigd!
Dusseldorperweg 105
Limmen
072 505 2456
www.instijlkappers.nl

Rooinap 12
1906 WJ Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen
Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect
U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577
info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl
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CALorie (Energie voor Castricum), 16 oktober a.s.:

Informatieavond voor VvE’s
Op dinsdag 16 oktober a.s., zal er
speciaal voor leden van Verenigingen
van Eigenaren (appartementencomplexen, kleine wooneenheden e.d.)
een informatieavond zijn in cultureel
centrum “Vredeburg” (bovenzaal – lift
aanwezig). De inloop is vanaf 19.30
uur, de avond begint stipt om 20.00
uur. Tijdens deze avond wordt er informatie verstrekt en uitgewisseld met
elkaar om Verenigingen van Eigenaren
te verduurzamen.

Enkele punten van bespreking zullen
zijn: isoleren en besparen – warmtevoorziening op lange termijn, zonder
aardgas en dan? – het zelf opwekken
van energie – financieringsmogelijkheden – hoe organiseer je dit binnen
een VvE, immers je hebt alle leden
nodig – verdeling van de opgewekte
energie over de VvE leden - mogelijke
rol hierin van CALorie en anderen.
Kortom een scala aan interessante
onderwerpen waarmee u als lid/bewo-

ner te maken kunt krijgen. Er zal veel
tijd zijn voor discussie, ervaringen uitwisselen, kennis delen.
Er is geen VvE gelijk, immers alle
wooncomplexen zijn anders van indeling, van grootte, ligging, dakconstructies etc. Welke installaties zijn er
nu in gebruik, wat is hun verwachte
levensduur en wat zijn de financiële
consequenties?
Wilt u zich gratis aanmelden of meer
informatie: neem contact op met
CALorie, de heer Guus Wattel, 06 23
81 31 39, of guus@calorieenergie.nl, of
kijk op: www.calorieenergie.nl

Corneliusbier bij Heeren van Limmen
Bier is een van de eerste verworvenheden van de menselijk beschaving.
Het brouwen van bier gaat al terug
naar 5500 jaar door de Sumeriërs, zij
waren een van de eerste volken die
zich hadden bekwaamd in de graanteelt. Nat geworden brood of graan is
gaan ontkiemen en gisten waardoor
er korenvocht ontstond wat goed te
drinken was. In begin van de jaartelling werd er in Nederland ook al bier
gebrouwen. Dit was veelal het voorrecht aan de monniken die in de kloosters woonden.
Bier kent dus een lange historie.
Momenteel is speciaal bier erg in trek.
Nu Heeren van Limmen nauw betrokken is bij de Corneliuskerk en al een
lange historie met elkaar kent hebben
wij een speciaal bier uitgebracht. Bier
ter ere van Cornelius. Dit Gouden bier

is een ongefilterd Pilsener van lage
gisting. Gebrouwen met meer aroma
hop, waardoor een volle smaak gecreeerd wordt. Bier ter ere van Cornelius
(5,3%) is zowel uit fles als van de tap
verkrijgbaar. In het etiket is het originele vaandel van de Corneliuskerk
terug te vinden.
Natuurlijk wordt met dit bier de
weder opbouw van de kerk gevierd.
Er zal Corneliusbier gedronken worden als de spanten op het dak staan
en natuurlijk tijdens de kerkelijke
evenementen zoals kerkeveiling op
9 november. Van elk glas gedronken
Corneliusbier doneert Heeren van
Limmen 25 cent aan de wederopbouw
van de Corneliuskerk. Het bier van
Cornelius proeven; hou de facebook
pagina van Heeren van Limmen in de
gaten!

Matinee Gemengd koor
De Vredeburgers

rijke rol spelen. Het programma is
licht en vrolijk met liederen van W.A.
Mozart, F. Schubert (Die Forelle variaties), Joh. Brahms etc.

Het gemengd koor De Vredeburgers
onder leiding van Gerard Leegwater
geeft op zondag 28 oktober een kort,
informeel concert in de PKN kerk
te Limmen. Als solisten treden op
twee jonge zangtalenten: Suzanne
Leegwater en David Leegwater.

Het koor besluit met operafragmenten
o.a. uit La Clemenza di Tito van W.A.
Mozart, als voorproefje op het grote
concert in 2019. Na afloop is er gelegenheid tot gezellig samenzijn.
Aanvang 15.00 uur; entree € 8; donateurs gratis.

Suzanne speelt tevens een fluitsolo.
Janneke Koetsier begeleidt koor en
solisten op de piano.
Het concert staat in het teken van
de natuur met al haar schoonheid en
pracht en waarin dieren een belang-

Uitnodiging
Donderdag 15 november

Limmer
Ondernemers
Vereniging

Bourgondische Avond
Traditiegetrouw organiseert de LOV in de maand november de
Bourgondische Avond in Vredeburg te Limmen.
Elk LOVlid is van harte welkom om met partner te komen naar
deze culinaire topavond. De inloop is vanaf 18.15 uur.
Bent u nog geen lid van de LOV? Geef u snel op en diner met ons mee!
Voor opgave, dieetwensen of andere vragen kunt u contact opnemen
met onze secretaris via secretaris@ondernemendlimmen.nl
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Hij maakte in zijn leven meer dan
10.000 zweefvluchten en heeft vele
avonturen beleefd...
Ter nagedachtenis aan de markante
dorpsbewoner Jan van Os zullen wij
de door hem geschreven avonturen
blijven publiceren in de LOVkrant.
Deze keer:

Boer Benjamin
Jammer, alweer de laatste dag van de IBM zweefcursus op Hoogeveen.
Lage bewolking waaruit af en toe regen valt. Slepen tot 500 meter is
er zeker niet bij. De enige mogelijkheid is de laagsleep beoefenen. De
meeste leerlingen zijn er echter nog niet aan toe. Wel hebben ze allemaal
betaald. Laat het een soort toegift zijn.
Leendert stapt vóór de Rhön nadat de afwijkende en vreemde procedure is doorgenomen. Alles gaat prima, soms, tijdens het dalen, zitten
we iets aan de hoge kant. We zitten nu zo’n dikke kilometer van het veld
op 60 meter hoogte. “Leen, trek even de kleppen open, we zitten iets te
hoog”, zeg ik.
Leen trekt braaf de ontkoppelhaak open en roept een naam uit de Bijbel;
krachtig.
Tijd hebben we niet, hoogte ook niet. Steile slip, verstoorders open en we
staan in zeer jong mais. Eén meter (echt niet meer) van de schrikdraad
af; boer Benjamin houdt ook koeien.
Vanaf het vliegveld is alles waargenomen, ook de sleepvlieger begrijpt
wat er is gebeurd. De aanhanger is snel ter plaatse en een uur later is
het leed geleden. De fles jonge jenever wordt door boer Benjamin zeer
op prijs gesteld. Hij houdt hem schuin, met gestrekte armen voor zich en
mompelt een bedankje, als de voordeur opengaat en moeder Benjamin
verschijnt.
Op dit moment moet ik gissen naar de gebeurtenissen. Als in een flits
zie ik de fles en dan ineens niet meer, in één vloeiende razendsnelle
beweging is de fles in zijn overall verdwenen. Boer Benjamin staat met
de armen over elkaar, zijn klompen maken onbestemde figuren in het
zand. “Tja”, zegt hij, “daar is moeders ook”!

Zondag 21 oktober 2018, aanvang 16.00 uur

De Heren5 in Vredeburg
Na het fantastische optreden van de
Think Big Band vorige maand, hebben
we nu iets heel anders, nl. een combo,
Heren5 genaamd. Zij starten om 5 uur
een gastoptreden van een uur.
Heren5 is vier jaar geleden opgericht door Richard Toussaint met het
idee lekkere en dansbare Jazz ten
gehore te brengen. De meeste leden
(3) van Heren5 kennen elkaar vanuit
de Djamopleiding lichte muziek in
Amsterdam.
Het repertoire bestaat uit de bekende
Jazz standards, afgewisseld met vette
Bluesjes of opzwepende Bossa’s en
Funky nummers.
Heren5 staat garant voor een gezellige
middag voor de luisteraar maar ook
voor degenen die zich op de dansvloer
willen begeven…

Of het nu voor studenten (250) is
die een Wintergala houden of op
de Zomerspelen van de Wester
Gasfabriek, of ter ondersteuning van
een Lionsfondsenwerving, rondje
piano Schagen voor een buurtvereniging, verjaardagspartij… Heren5 weet
de goede toon en sfeer te brengen die
aansluit op het doel van de bijeenkomst.
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

“Ontspannen in beweging”

Bewustzijnswandelingen
Om weer te kunnen slapen, om minder
bang te zijn, om lekker in beweging
te zijn of om... Wil jij ook meer rust,
balans, kracht of...
Buiten zijn in de natuur vermindert
stress en stimuleert beweging.
Gezelligheid, humor, ontspanning en
bewustzijn, zijn kernwoorden van de
bewustzijnswandeling en de begeleiding van Natuurlijk Lichaamskracht.
Sandra Roubos van Natuurlijk
Lichaamskracht begeleid kinderen

en volwassenen naar
meer rust en balans.
Zij doet dit in de
Natuur en binnen het
gezondheidscentrum
van Limmen.
Elke vrijdag in de even week begeleid
Sandra wandelingen in de natuur.
Wil je ook een keer mee wandelen?
Kijk dan op www.natuurlijklichaamskracht.nl/bewustzijnswandelingen

PA G . 6

LOV-KRANT

... Zorgeloos wonen
met een passende
hypotheek!
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www.appelenbeers.nl

appesl.
beer
De Drie Linden 4,
1906 EM Limmen
Tel.: 072 505 48 78
info@appelenbeers.nl

Met een
accountant
draait u beter..!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

vend
Informeer vrijblij
aties en
or
ec
naar wandd
nieken
ch
te
ve
decoratie

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

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

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

Clemens

Jan

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

Jan Jaap

Ralph

Peter

Richard

Ruud

Stef

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

Telefoon 072 - 505 30 09

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

SCIENCE SELECTIVE RABBIT
1,5 kilo € 8,50 2 stuks € 14,00
MUIZEN BESTRIJDINGSMIDDELEN
al vanaf € 2,95
ARION PREMIUM HONDENVOER L.B.
12+1 kilo van € 41,50 NU € 35,00
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
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Kringloop voor het goede doel

Keer op Keer is verhuisd
naar Limmen!
De bekende recylewinkel (bedrijf!) X op X is sinds deze week verhuisd
naar het voormalige pand van JohWin aan de Rijksweg 127 in Limmen.
Het pand ligt op een triple AAA zichtlokatie, bijna op de grens met
Heiloo waar het bedrijf vanaf 2003 was gevestigd.
Het grote vierkante gebouw heeft twee verdiepingen en aan de achterzijde is nog een opslagplaats. Het totaal aan verkoopruimte in het
pand bedraagt ca 800m2, iets meer dan Heiloo. De verhuizing is ontstaan doordat het pand in Heiloo in een bestemmingsplan ligt waar het
op termijn zal moeten wijken voor woningbouw. Toen de gelegenheid
zich voordeed om dit pand voor tenminste tien jaar te huren heeft het
bestuur direct “toegeslagen”. Onze redactie was al geruime tijd op de
hoogte van dit alles en is daarom naar het pand gegaan om te zien wat
er allemaal gebeurt.
Het is zaterdagmorgen 29 september
en er is een afspraak gemaakt om de
verhuizing letterlijk waar te nemen.
Bij aankomst staan er zeker dertig
fietsen en vele auto’s, allemaal vrijwilligers die heel hard bezig zijn om de
laatste hand te leggen aan de inrichting, het opstellen van de goederen en
het inrichten van de opslagloods van
60m2, waar de goederen binnenkomen en bezien worden. Keer op Keer
is te bereiken via telefoonnummer 072
5 32 59 62.
Het bestuur
We nemen plaats op de bovenverdie-

ping waar aan de gezellige ronde tafel
in de winkel drie vertegenwoordigers
van het bestuur zitten: Monique
Witkamp, zij stond letterlijk aan de
wieg van “het bedrijf”, opgericht op
15 november 2003. Dat was toen in
het voormalig pand van Jan Ranzijn
nabij het station van Heiloo. Twee
jaar later al is men verhuisd naar
het Industrieterrein Oosterzijweg.
Ook aan tafel zitten Frem Gonet, hij
is sedert 01 oktober jl. voorzitter en
heeft de hamer overgenomen van
Henk Dekker, alsmede penningmeester George Tervoort. Het bestuur kent
verder nog enkele leden die adviserende taken hebben. Monique is tevens
administratief bezig en verzorgt de
agenda en notulen voor de vergaderingen. Een enthousiast drietal, wat overigens ook afstraalt op de vele vrijwilligers (ong. 50/55 totaal) die op beide
verdiepingen en buiten rondlopen. Er
is altijd nog plaats voor vrijwilligers
en ook zoekt men nog toekomstige
bestuursleden. Het bestuur hoopt
deze mensen nu in Limmen te kunnen werven. U bent altijd welkom om
kennis te komen maken!

matrassen etc. aangenomen wegens
ruimtegebrek. Wat betreft elektrische
apparaten worden geen wasmachines
aangenomen, ook daarvoor geldt nog
even een pas op de plaats wegens
ruimtegebrek in de opslag. Wellicht in
de toekomst. Er is ruime kennis in huis
om alle elektrische apparatuur te testen. Het hergebruiken van goederen
bij een bedrijf als dit is heel belangrijk voor het milieu, immers het krijgt
een nieuw leven, maar ook belangrijk
voor de financiële opbrengsten. Het
bedrijf werkt op een non profit basis,
met andere woorden, wat er verdiend
wordt gaat rechtstreeks naar diverse
goede doelen. Op de website van Keer
op Keer leest u daar meer over. Ook is
het bedrijf ANBI gecertificeerd, oftewel een erkende goede doelen instelling.
We spreken over een bedrijf want er is
omzet, op jaarbasis ong. € 150.000,00,
het bedrijf is ook btw plichtig. Dat
vereist een gedegen financiële administratie, ook belangrijk om rekening
en verantwoording af te leggen aan
derden. Met heel veel enthousiasme
vertellen de bestuursleden over hun
Stichting. De werkzaamheden en
de goede doelen die zij nastreven
en steunen. Alles wat herbruikbaar
is komt in diverse categorieën in de
winkel te staan. Als er goederen zijn
die b.v. licht beschadigd zijn dan
wordt dit niet vernietigd, maar gaat
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evenals overtollige kleding naar Oost
Europa, arme landen als Moldavië
en Roemenië waar mensen heel blij
worden van de goederen die zij daar
gratis krijgen. Overtollige metalen als
lood, zink, koper, oud ijzer gaan naar
IJzerhandel Overdie in Alkmaar en ook
dat brengt geld in het laadje.
Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onbetaald, maar
ook onbetaalbaar, maar het is niet
vrijblijvend. Er wordt ook iets van je
verwacht. Natuurlijk is er ruimte voor
vakantie, bezoek aan een (tand)arts,
ziekenhuis e.d., alles is mogelijk en in
onderling overleg bespreekbaar. Het
vereist toch nog wel wat aandacht om
de vrijwilligers te verdelen over de drie
openingsdagen, t.w. dinsdag, donderdag en zaterdag, steeds van 10.00
– 15.00 uur. In overleg gaat het altijd
goed. Zoals eerder gezegd: enthousiast en overtuigd van het belang van
recyling en hergebruik zijn er dames
en heren die voor 100% achter het
bedrijf staan en er met veel plezier
werken, dat is ook belangrijk benadrukken de mensen met wie de redactie in gesprek is. Het is een hechte
groep, er is onderlinge waardering,
ook van het bestuur en men doet ook
gezellige dingen met elkaar.

Grand Opening
Dat klinkt heel gewichtig, echter het
bestuur en de medewerkers blijven
wel met beide benen op de grond
staan. Zaterdag 6 oktober a.s.om
10.00 uur zal de officiële opening
zijn, te verrichten door wethouder
Falgun Binnendijk van de gemeente
Castricum. De wethouder heeft o.a.
Welzijn, Duurzaamheid en Milieu in
zijn portefeuille.In de winkel loopt dan
een gezellige gitarist en, ook heel leuk,
de kinderen kunnen zich gratis laten
schminken!
Keer op Keer is een aanwinst voor
Limmen en omgeving. Velen zullen
de weg snel vinden naar dit pand. Van
harte welkom en heel veel succes in
dit mooie dorp!
stichtingxopx.wordpress.com
Kees G. Kroone

Bijzondere vondsten
Iedereen droomt van een ontdekking,
een Picasso, een Rodin, een Meissner
Porzellan, helaas het gebeurt weinig.
Toch was er eens een beeldje, een
vogeltje, van een bekende persoon:
opbrengst op een veiling € 2.500,00!
Ook een bijzonder boek met handgemaakte tekeningen van de aanleg
van het Noordzee Kanaal, geschonken
door een oud ingenieur is geschonken
aan het Regionaal Archief in Alkmaar:
daar is het op zijn plaats.

Goederen
In principe kan Keer op Keer alles
gebruiken wat nog herbruikbaar is. Op
dit moment worden geen ledikanten,

Warmlopen voor techniek
De eerste school is bezocht. De kinderen van kindcentrum De Kerkuil
zijn gestart met hun oriëntatie op het
Voortgezet Onderwijs.
Ze bezochten o.l.v. Wilfred Blom
(Espeq) de technieksector van het
PCC Oosterhout. Er werd getimmerd,
gemetseld, dakpannen en tegelpatronen gelegd en een dakbasis geconstrueerd.
De kinderen die nog meer wilden konden ook nog aan de slag met elektriciteit- en loodgieterswerk. Kortom, de
handen uit de mouwen.
Wat heerlijk om te zien dat de harten
van onze kinderen harder gaan kloppen van techniek. We zullen ze nu en
in de toekomst nog hard nodig hebben. “Vaklui”!

woensdag- en donderdag morgen met
Lea dam.
Woensdag van 9.00u tot 10.30u voor
de 55 plussers. Dit is een actieve
groep. Donderdag van 10.15u tot 11.15u
voor de 65 plussers. Dit is meer een
recreantengroep. Bij beide groepen
is het sociale aspect ook van belang.
Maandelijks drinken we een kopje koffie met elkaar.
Iedere week starten we bij een andere
duinlocatie. Zodat we het hele duingebied afstropen van Geversduin
Castricum tot Egmond aan Zee. Ook
het Heilooerbos en het strand doen we
regelmatig aan.

Franse Chansons in
Heeren van Limmen
Op uitnodiging van de Alliance
Française Alkmaar komt Machteld van
der Gaag, winnares van het concours
de la chanson 2018, op donderdag 18
oktober naar “Heeren van Limmen” in
Limmen. Zij komt met haar “Vive Ma
France” programma dit is een palet
aan Franse chansons van o.a. Barbara,
Brel, Piaf, Fugain maar ook Stromae
en ZAZ komen aan bod. Zij wordt op

de piano begeleid door Nico
van der Linden,
Nico
heeft
o.a. Ramses
Shaffy begeleid.
Aanvang optreden 20:15 Zaal open
19:30. Kaarten kosten € 10,=. Kaarten
reserveren: secr.alkmaar@afpb.nl.

Nordic walken in de duinen

Nog geen activiteit ondernomen na
de zomer vakantie? Dan is dit wat je
zoekt!!
Wekelijks lekker wandelen met de
poles in de duinen. De stokken geven
een extra dimensie aan de wandelactiviteit waardoor bovenlichaam, armen

en schouders ook ingezet worden.
Tijdens de les worden onderhouds- en
rek en strekoefeningen gedaan. Dus
je kunt wel spreken van een totaalworkout!!!
Er zijn nog plaatsen vrij om mee wandelen in de nordic walking groep op

Ik werk met een 10 rittenkaart. Voor
de woensdag is deze €50,- en voor de
donderdag €35,-. Ben je er een keer
niet, dan wordt er niet afgetekend.
Wil je graag een keer proberen,
dan kan dat. Voor meer informatie
omtrent de nordic walkinglessen, kun
je me bereiken via de mail of telefoon.
leadam@quicknet.nl of telnr: 06 3088
1608.
Met wandelgroet, Lea Dam
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Een adviseur
op de hoek,
die uw taal
spreekt...
Kom gerust eens langs
voor een vrijblijvende
verzekeringscheck!
Denise Winter uw
verzekeringsadviseur van
Limmen en omgeving.
De Drie Linden 1,
1906 EM Limmen
072 743 3743
denise@gtmbfa.nl

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

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

Wij maken van je oude matras een judomat

Draag je steentje bij
en ontvang tot

500 euro
*
inruilvoordeel

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

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

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlij
k
niet...?!

Heeft u regelmatig post te versturen?
Bespaar 25% en denk eens aan Sandd!

Een gewone postzegel kost 60 cent en dat is 23 cent goedkoper van die van PostNL!
De zegels zijn bij ons te koop en de post kunt u ook hier inleveren.
Nieuw is de Geboortezegel in een pakketje van 10 zegels met gratis sluitzegels
voor € 6,00. Binnenkort: KERSTZEGELS in velletjes van 20 stuks.

Check onze vernieuwde webshop!

*Kijk voor de actievoorwaarden op auping.nl/actie

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl
Kerkweg 1 | Limmen
| www.slaapkennerlute.nl

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen
KOZIJNEN
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
Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen
Bij uuinin
dede
buurt
Opmaak
enbuurt
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
Snel
en
voordelig
drukwerk
AANBOUW
VERBOUW
BADKAMER
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
TUINHUIS
UTILITEIT
VERANDA
Stap eens
binnen
072 - 505 49 57 | oersterkreclame.nl
Stap
eens
binnen
Veelzĳdig
in
reclame
Ouderwets goede service
HEEFT U BOUW- OF VERBOUWPLANNEN? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!
Stap eens binnen
Opmaak en ontwerp
Stap eens binnen

1 de
| LIMMEN
* kerkweg
Kijk voor
actievoorwaarden op auping.nl/actie
www.slaapkennerlute.nl

Check onze vernieuwde webshop!

IDEE ONTWERP PRINT/DRUKWERK INTERNET SIGN

Oersterk reclame, Rijksweg 42a, Limmen
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leiding de praktijk te kunnen verkennen en het vak door en door te leren.
Ook voor stageplaatsen staan wij
open. Het aanbod van jonge mensen
wordt jammer genoeg steeds minder
voor ons prachtige vak.

Dibo Installatietechniek:

Al 25 jaar een begrip!
Wanneer Bart Dirkson en Ruud Boon omkijken dan zijn deze 25 jaar voorbij
gevlogen. Dat komt omdat er een constante groei in het bedrijf DIBO heeft
gezeten en nog altijd zit. Groei is bijna niet te voorkomen, tenzij je er bewust
voor kiest om als eenmanszaak te beginnen en te blijven. Dat zit niet in het
bloed van deze ondernemers en hun medewerkers. Goed opgeleid, bekend met
hun vak, hun hand niet omdraaiend voor complexe werken, bestaande bouw
en nieuwbouw en altijd innoverend en meegaan met je tijd zeggen de eigenaren. Er is altijd iets nieuws te ontdekken. Het vak van loodgieter, dakdekker,
verwarming etc. is altijd in beweging. Denkt u op dit moment alleen maar
aan de transitie van aardgas naar andere warmte/energiebronnen die ons de
komende decennia te wachten staan. Straks meer daarover. Wanneer je naar
de verschillende disciplines kijkt die het bedrijf bestrijkt: centrale verwarming,
gasinstallaties, koeling, ventilatie, dak, lood- en zinkwerken, dakbedekking
in vele uitvoeringen, rioleringstechniek en aanleg, water installaties, sanitaire
voorzieningen en nog veel meer. Dan merk je pas hoe veelzijdig het bedrijf
is. Wij, van de LOV krant, gaan naar onze overburen aan de Schipperslaan en
worden daar uitstekend ontvangen met koffie en wat lekkers. Het is tijd om
in ons vraaggesprek wat meer te weten te komen over dit bijzondere bedrijf
dat dit jaar 25 jaar aan de weg “timmert”.
Bart en Ruud waar hebben jullie elkaar
getroffen en hoe kwam de samenwerking tot stand? Wat is jullie technische
achtergrond, met andere woorden:
opleidingen in dit bijzondere vak?
Na de technische school te hebben
doorlopen hebben wij beiden bij Kriek
in Bakkum gewerkt waar wij collega’s
werden. Daarna avondschool voor de
vakdiploma’s en uiteraard geslaagd!
En wij blijven ons uiteraard verdiepen
in de nieuwste ontwikkelingen op ons
specifieke vakgebied.
Waren jullie toen nog met zijn tweeën
en wanneer kwam de eerste personeelsuitbreiding?
De eerste uitbreiding kwam al vrij snel
omdat wij naast particulier werk ook
een aantal grotere projecten wilden
aanpakken. Dit paste al snel niet meer
in onze eigen agenda waardoor wij op
zoek gingen naar exta medewerkers.
Vanuit welke locatie werkten jullie toen
en hoe was het om tussen de gevestigde bedrijven, als betrekkelijk “jonge
snotneuzen”, door te dringen en klanten te werven?
We zijn gestart in de oude stal bij
Bart’s moeder aan de Westerweg. Het
kantoor was op een slaapkamer in
Ruud’s huis aan de Thalia. Alle begin is
moeilijk, maar wij wisten vrij snel een
goede en vertrouwde naam op te bouwen. Gewoon door te doen wat je zegt,
en je afspraken na te komen!
Hoe waren de groeicijfers in de beginjaren, was dat met grote procentsprongen of deden jullie het rustig aan?
Wij zijn altijd in een rustig tempo
doorgegroeid. Hierdoor konden wij
de organisatie geleidelijk aanpassen
wat veel rust geeft. Een te snelle groei
geeft naast de investeringen die je
moet doen ook vaak organisatorische
problemen. Wij hebben dat altijd goed
in de hand weten te houden en inmiddels rijden er nu 12 DIBO-auto’s in de
rondte.

Sinds wanneer zijn jullie aan de
Schipperslaan gevestigd en hoeveel m2
bedrijfsruimte hebben jullie? Is deze
locatie groot genoeg voor de toekomst?
Zoals gezegd gestart aan de Westerweg
wat al snel te klein bleek, zijn wij verhuisd naar de toenmalige werkplaats
van Groot & de Zeeuw aan de Dusseldorperweg. Daarna zijn we naar de
Rooinap gegaan in een nieuwbouwpand wat wij samen met Bouwbedrijf
Jonker hebben gebouwd. Toen ook dit
al snel te klein bleek, hebben we grond
gekocht aan de Schipperslaan 3 en daar
nieuw gebouwd. Zowel bedrijfsruimte
als een nieuw kantoor. Op een bepaald
moment deed de unieke kans zich
voor om wederom te kunnen verhuizen, nu naar het voormalige pand van
Eba. Dat is ook aan de Schipperslaan
op slechts 50 meter afstand, maar dan
aan de overzijde. Dit pand was zeker
vijf maal zo groot als het bestaande
pand. Wij zagen daar veel kansen om
ons te vestigen, samen met andere
bedrijven in Limmen. Inmiddels is dit
dan ook gesplitst in diverse ruimtes
die wij verhuren. Onze eigen ruimtes
bedragen een kleine 1000 m2.
Hoeveel medewerkers hebben jullie in
dienst?
We zijn nu met 15 mensen waarvan
er al 4 langer dan 12 ½ jaar bij ons in
dienst zijn. De jongste is 17 en oudste
63 jaar. Ruud’s vrouw Martine is de
enige dame in deze mannenwereld. Zij
is al vanaf het begin verantwoordelijk
voor de complete administratie. Naast
de vaste medewerkers worden er ook
dagelijks monteurs ingehuurd.
Wat doen jullie aan nascholing?
De nascholing staat eigenlijk nooit
stil. Zowel vanuit school als vanuit
cursussen door diverse fabrikanten
en leveranciers gaat dit altijd door. Dit
is ook noodzakelijk om op de hoogte
te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied. Ook op
gebied van veiligheid/VCA zijn alle

medewerkers gecertificeerd. VCA staat
voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu
(VGM) Checklist Aannemers.
Jullie zijn ook een Erkend Leerbedrijf,
wat betekent dit voor jonge mensen
die het vak leren?
Een erkend leerbedrijf houdt in dat wij
daarvoor opgeleide medewerkers in
het bedrijf hebben. Dat wij aangesloten zijn bij diverse opleidingscentra/
scholen, die beginnende monteurs bij
ons kunnen plaatsen om onder bege-

Iets eerder stipten wij even aan de transitie van aardgas naar andere energiebronnen. Gaat dit lukken in ons land in
de korte tijd die daarvoor staat en kan
de branche dit alles aan?
Dat wordt nog een hele grote uitdaging! Wij doen veel aan warmtepompen en diverse andere energiebesparende werkzaamheden. Het is dan
ook zeer goed mogelijk een woonhuis
“energieneutraal” te laten uitvoeren.
Om voor 2030 alle huishoudens gasvrij
te maken is een mooie doelstelling van
de overheid, maar het zal in de praktijk
volgens ons niet gaan lukken. Laten
we eerst alle nieuwbouw aardgasvrij
maken.
Wat is jullie werkgebied?
In Limmen en omstreken hebben wij
veel particuliere opdrachtgevers. Ook
voor aannemers werken wij al jaren
buiten deze regio. Dagelijks zijn we bijvoorbeeld in Amsterdam en Haarlem
e.o. Wij zijn niet echt ingesteld voor
plannen groter dan 20 woonhuizen.
Wel kunnen wij projecten aan zoals een
net opgeleverd hotel in Amsterdam.
Hier hebben wij de airco, ventilatie,
het riool en de dak-werkzaamheden
gerealiseerd. Dit bouwwerk bestond
uit een gedeeltelijke nieuwbouw van
33 kamers. Een complexe klus maar
daar hebben wij nu juist de specialisten voor in huis!

Wat is de kracht van DIBO Installatietechniek?
Ons werk omvat veel diverse werkzaamheden waar wij per onderdeel
apart opgeleid personeel voor in huis
hebben: storing/servicemonteurs, leidingwerkers nieuwbouw/renovatie,
burgerwerk/particulier werk, dakdekkers, zinkwerkers, aircomonteurs,
kantoorpersoneel/werkvoorbereiders,
tekenaars.
Vroeger probeerde je alles zelf te doen.
Dat is niet efficiënt. Als je het aan
specialisten overlaat gaat het gewoon
sneller en beter. Vooral bij totaalprojecten is er veel specialistische kennis
vereist en die hebben wij in huis.
Inmiddels heeft de redactie wel
begrepen dat DIBO een topbedrijf
is. Gemotiveerde eigenaren en zeer
betrokken medewerkers die dienstverlening en kwaliteit heel hoog in
hun vaandel hebben staan. Altijd leergierig en de nieuwste ontwikkelingen
volgend. DIBO Installatietechniek:
een begrip in de regio en daarbuiten
en klaar voor de toekomst!
OPEN DAG
Om ons jubileum te vieren houdt
DIBO op vrijdag 19 oktober a.s. een
open dag van 14.00 tot 17.00 uur en
kunt u ook tegelijk een kijkje nemen
bij Architect Gerard Min, EasySlim,
Kapsalon Kim en Gimago Business
Events. Deze bedrijven zijn ook
in ons bedrijfsgebouw gevestigd.
Iedereen is van harte welkom!
Kees G. Kroone

UITNODIGING

OPEN DAG
VRIJDAG 19 OKTOBER • 14.00-17.00 UUR

Wij bestaan 25 jaar
en dat gaan we
natuurlijk vieren!
Speciaal voor inwoners van Limmen, relaties en
geïnteresseerden organiseren wij vrijdag 19 oktober
een Open Dag aan de Schipperslaan 4 te Limmen.
Iedereen is van harte welkom!

Schipperslaan 4 • 1906 BG Limmen • Tel. 072 505 2724
info@dibolimmen.nl • www.dibolimmen.nl
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Nu óók in
Castricum en
Limmen!

Snel en effectief af van uw:

Graag tot ziens
bij Dermacura

• Overbeharing
• Rode bloedvaatjes
• Pigmentvlekken
• Couperose
• Acne

Daphne, Daniela, Kyra,
Petra, I lse,Tamara,
en Lesley

In de week van de huidtherapie:

Open
dag
Nu óók
in
in Heerhugowaard
Castricum en

za. 13Limmen!
oktober
van 10.00-12.00 uur
U bent van harte welkom!

Voor de meeste behandelingen,
zoals acne-, litteken, -camouflage
en lasertherapie, kunt u bij ons ook
zonder verwijzing terecht.
Wij werken aan huidverbetering door
middel van onze handen, lasers,
peelings of needelen. Het behalen
van resultaat is onze doelstelling.

Acne
Bij Dermacura passen wij zowel
medische als cosmetische behandelingen toe. Met een verwijzing van
uw huisarts of medisch specialist
kunt u in aanmerking komen voor
een vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekering.

Een behandeling die op het huidprobleem
van de patiënt is afgestemd in combinatie
met de juiste keuze aan producten voor
thuisgebruik zijn essentieel als men een
goed resultaat wil behalen. Tijdens het
intakegesprek wordt de behandeling
toegelicht en behandelfrequentie en
het huidadvies besproken.

Laserontharen
• Verwijdert overmatige beharing
in het gezicht of op het lichaam.
• Erkend door zorgverzekeraars.
• Effectieve, snelle behandeling.
Ontharen wordt uitgevoerd met de FDA
goedgekeurde Lightsheer Diodelaser;
door specialisten over de gehele wereld
beschouwd als de beste methode
voor definitieve ontharing!

Heeft u vragen over uw huid?
Wij helpen u graag
De specialisten van Dermacura zijn
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van
Huidtherapeuten (NVH) en geregistreerd in het
kwaliteitsregister voor paramedici.

Wij zorgen
met zorg voor

CouperoseLaser
• Verwijdert rode haarvaatjes
in het gezicht.
• Eindresultaat in 1 behandeling.
Tevens voor het verwijderen van
steelwratjes en pigmentvlekken.

uw huid
Nieuw in Castricum en Limmen
Castricum, Korte Cieweg 8
Gezondheidscentrum Limmen, Zonnedauw 2

Bel 0800 - 0715 om een afspraak te maken voor een gratis adviesgesprek in één van onze vestigingen bij u in de buurt

dermacura.nl
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• sanitair
• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

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

Bouwbedrijf

www.bouwbedr
Liefde
Bouwbedrijf C. Bos
bv voor Bo
■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
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‘Wij leveren uitsluitend kwaliteitsvloeren voor een concurrerende prijs!’

Meer beleving in vernieuwde showroom
Willem Taats Houten Vloeren
Limmen - Groot was mijn verbazing toen ik binnenstapte bij Willem
Taats Houten Vloeren aan de Rijksweg 60 in Limmen voor een gesprek.
Wat is het toch dat als we op zoek zijn naar spullen voor inrichting
van ons huis of bijvoorbeeld een mooie houten vloer of laminaat dat
we er vaak niet aan denken om eens in Limmen te gaan kijken. In het
markante pand aan de Rijksweg 60 zit Willem Taats alweer een aantal
jaren met zijn nieuw verbouwde speciaalzaak. Wij worden vriendelijk
te woord gestaan en uit alles blijkt zijn passie voor het vak. ‘Wat je van
ver haalt is lekker’ is een vaak gehoorde kreet maar dat gaat hier niet
op. Een zeer ruime keus en ook gewoon concurrerende prijzen en dat
gewoon in Limmen!
Investering
Een nieuwe houten vloer in je huis is
een behoorlijke investering. Dan wil je
wel zeker weten dat het goed zit. Wat
doet vocht? Hoe moet het gelegd worden? Hoe is het met de garantie? Hoe
moet je het onderhouden? Zo maar
een aantal belangrijke vragen waar
Willem een eerlijk antwoord en passende oplossing voor heeft.

Groot assortiment
Na een ingrijpende verbouwing van
enkele weken ziet de showroom er
geweldig uit. Meer merken, dus meer
keuze én een beter overzicht zodat de
klant een beter idee krijgt over de uitstraling en sfeer van de verschillende
houten vloeren. Willem Taats levert
vloeren volgens de laatste trends en
van bekende merken.

Stap eens binnen bij Willem Taats Vloeren op de Rijksweg 60!

De vakmanschap van het professioneel leggen van een houten vloer.

Professioneel
Kiest u voor kwaliteit en vakmanschap, dan kiest u voor Willem Taats.
Zijn jarenlange ervaring bij verschillende woninginrichters en uiteindelijk
bij Ten Dam Parket maken hem tot dé
Houten Vloeren Specialist in de regio.
Uiteraard verkoopt Willem Taats als
alternatief ook pvc en laminaat met
een ‘houtprint’. Om aan de vraag te
kunnen voldoen werken zij momenteel samen met 4 parketteurs, allen
Bona gecertificeerde vakmensen.

Vertrouwd
De showroom straalt rust en ruimte
uit, een inspirerende plek om de juiste
keuze te maken voor uw nieuwe houten vloer. Willem neemt alle tijd voor
zijn klant en geeft eerlijk en vrijblijvend advies over prijs-kwaliteitsverhouding en uitleg over de uitgebreide
dienstverlening. Willem Taats Vloeren
is ook CBW-erkend.
Onderhoud
Naast parket, laminaat en pvc vloeren,

levert Willem Taats randafwerking en
onderhoudsmiddelen en verzorgen zij
de reparatie en renovatie van bestaande parketvloeren.
Bent u op zoek naar een nieuwe vloer
of heeft u een andere vraag?
Ga zeker eens vrijblijvend kijken bij
Willem Taats Houten Vloeren!

Michel Welgraven
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Maatlat 9 • Limmen

MEELGRO BOUW

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

INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW
HOUT/KUNSTSTOF KOZIJNEN

■

W W W. M E E L G R O . N L

ONTWERP INMETEN

RIETVELD
M A K E L A A R S

van elektrische installaties

MONTAGE

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.

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

Aanleg en onderhoud

✓ Huis aan- of verkopen
✓ Bedrijfsonroerendgoed
✓ Taxaties en waardebepalingen
Ons team!

■

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

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

Yvonne van Dijk

Marion van Stralen

klassieke, jazz-en popmuziek

Erik Nieman

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

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

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

Maarten Min

Het Palet 8
1906 C J Limmen
Tel. (072) 505 30 72
Mobiel 06 53 23 23 47
m.min@quicknet.nl

Erik, Yvonne, Mark, Rogier en Marion

Team Rietveld Limmen; dé makelaar van Limmen

