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Het nieuwe seizoen is op vrijdag 27 september gestart in Cultureel Centrum Vredeburg

Geweldig begin Limmen Cultuur
Dit jaar vieren wij een lustrum. Al 45
jaar verzorgt Limmen Cultuur lezingen en muziekavonden, de expositie A & C, Sinterklaas en de jaarlijkse

dodenherdenking. De opening werd
verricht door onze voorzitter Theo
Straathof en hij gaf snel het woord
aan twee leden van het eerste uur: Will

Jan Admiraal en Will Kroone, leden van het eerste uur.

Kroone en Jan Admiraal. Zij vertelden
vol humor, liefde en plezier over het
ontstaan van de Culturele Raad van
Limmen en hoe het Cultureel Centrum
Vredeburg hierin een grote rol speelde. Daarna was het de beurt aan het
Ampzing Genootschap. Zij speelden
en vertelden vol verve en zichtbaar
plezier over het Nederlandse lied.
Geen dialecten maar gewoon in
het ABN, ‘zodat iedereen het horen
ken…..’.
Het was een gedenkwaardige avond
vol met herinneringen over de Culturele Raad Limmen, de voorloper van
Limmen Cultuur.
We blijven culture activiteiten organiseren voor alle huidige en toekomstige bewoners van Limmen en de wijde
omgeving.
Tot ziens bij een van onze voorstellingen: kijk voor het overzicht op:
www.limmencultuur.nl

Het komische stuk speelt zich af in de
wachtruimte van een regionaal ziekenhuisje. Dokter Hogebaum is een
oude dokter die nogal vergeetachtig
en verstrooid is. Hij gaat ermee stoppen, maar moet alleen nog zijn opvolger inwerken. Dan komt Joop van het
uitzendbureau langs voor schoonmaakwerkzaamheden. Echter ziet
dokter Hogebaum hem per ongeluk
voor zijn opvolger aan, wat tot bizarre situaties leidt. Joop vindt dit wel
interessant en doet dan ook zijn uit-

stekende best. Maar waar is de echte
nieuwe dokter en wat voor bezoekers
komen er verder allemaal wel niet
langs in het ziekenhuis? Gelukkig kan
het ziekenhuis beschikken over het
kordate hoofd van de verpleging Joke
en verpleegkundige Annie, maar of zij
de boel nog kunnen redden?
Wilt u dat weten kom dan naar “Extra
hulp op de eerste hulp”. Een dolkomische klucht geschreven door Henk
Roede. Van het begin tot het einde zit
deze klucht weer vol grappen.
De voorstellingen vinden plaats in
Heeren van Limmen en zijn dit jaar op:
• vrijdag 15 november 14.00 uur
voor gasten en genodigden van De
Zonnebloem.
• zaterdag 16 november 20.00 uur
• vrijdag 22 november 20.00 uur
• zaterdag 23 november 20.00 uur
• zondag 24 november 14.00 uur

Heeren van Limmen is een half uur
voor elke voorstelling geopend.
Onze donateurs kunnen van 1 oktober
tot 14 oktober een persoonlijk bezoek
verwachten van één van onze leden
om kaarten te bemachtigen.
Wilt u ook zeker zijn van een plekje in
Heeren van Limmen? Wordt dan donateur voor € 7 per jaar. U ontvangt de
kaarten voor €6,50 (maximaal 2).
U kunt u aanmelden via:
limmerplankeniers@gmail.com
Vanaf 19 oktober start de vrije verkoop. Deze kaarten zijn verkrijgbaar
bij Gall en Gall, Vuurbaak 7 in Limmen
en kosten €12,50. Alle kaarten zijn
inclusief een kopje koffie/thee en één
consumptie in de pauze.
Wij hopen u op één van onze voorstellingen te mogen begroeten. Tot dan!
Met vriendelijke groet, spelers en bestuur
De Limmer Plankeniers

Film Onderwijs voor Burkina Faso
Stichting WOL zet zich al vele jaren in
voor onderwijs in Burkina Faso. Met
steun van onze donateurs en sponsors hebben we veel bereikt. De eerste
kinderen uit onze projecten dragen nu
zelf een steentje bij aan de ontwikkeling van hun land. Over deze resulta-

ten hebben we een film gemaakt.
Wij nodigen u van harte uit om deze
film te komen bekijken en (opnieuw)
kennis te maken met onze projecten
in de provincie Yatenga van Burkina
Faso. Wij willen vooral de fietsers,
sponsors en donateurs van ‘Fietsen
voor Burkina’ uitnodigen. Dank zij hun
inzet en bijdragen
van 9 jaar geleden is
Onderwijscomplex
Zoodo tot een
belangrijk centrum
voor beroepsonderwijs uitgegroeid.
Wij blijven ons inzetten voor de bevordering van beroepsonderwijs. Daarbij staat
Wilde Ganzen ons
met raad en daad bij.

voor Limmers, door Limmers

Boek Driessen Aerospace te koop

Van loodgieter
tot wereldspeler
Bij de opening van het KBO-seizoen op 4
sept. heeft Kees Kroone uitgebreid stilgestaan bij de geschiedenis en de ontwikkeling van dit bijzondere van oorsprong
Limmens familiebedrijf, dat groeide van
lokale loodgieter tot een wereldmarktleider in de luchtvaartindustrie. Van deze
geschiedenis is een boeiend boek gepubliceerd dat de periode 1938 – 2008
beschrijft, met heel veel foto’s, statistieken
etc. Waarom tot 2008? Toen is het bedrijf
voor 100% overgegaan in franse handen
en werd het Zodiac Aerospace. Inmiddels is Zodiac overgenomen
door het zeer grote franse bedrijf Safran Group, een wereldspeler met
92.000 medewerkers en een omzet van 21 miljard euro.
Het boek telt maar liefst 440 pagina’s. Het is echter ondanks de omvang
gemakkelijk en prettig leesbaar. Het boek is verkrijgbaar voor het luttele
bedrag van € 10,00, en de opbrengst komt voor 100% ten goede aan
de Stichting Oud Limmen.
Een mooi cadeau voor uzelf, een vriend of familielid. Bestellen bij Kees
Kroone en hij komt het graag even langs brengen. Tel. (072) 5 05 17 01
en/of 06 53 72 42 45. E-mail: cg.kroone@quicknet.nl

JM Big Band, The Froggs
en Django Wagner

‘Extra hulp op de eerste hulp’
De zomer en de kermis zijn weer
voorbij en dan kruipen de spelers van
de Plankeniers weer uit hun schulp.
Elke maandagavond wordt er weer
druk gerepeteerd in Heeren van
Limmen. Onder leiding van regisseuse Stina Hof en met een strak
leerplan wordt er tot in de late uurtjes geoefend.
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Iedere gedoneerde euro voor beroepsonderwijs wordt door Wilde Ganzen
met 50% verhoogd!
Op dit moment staat de regio voor
grote problemen. Bendes jihadisten
verdrijven de inwoners uit hun dorpen. Wat betekent dat voor onze
projecten en de ontwikkeling van het
land? Een middag met successen en
zorgen. En mooie kunstnijverheid uit
Burkina Faso.
U bent van harte welkom op zondag 13 oktober 2019, aanvang
16.00 uur in Cultureel Centrum
Vredeburg. De toegang is gratis,
consumpties voor eigen rekening.
Voor informatie: yvonnezomerdijk@
quicknet.nl of kijk op onze website
www.stichtingwol.com
Donaties zijn natuurlijk ook van harte
welkom: IBAN NL18 RABO 0336 4265 77
t.n.v. Stichting WOL.

Heeren van Limmen heeft weer een
leuk muziekprogramma samengesteld. Zondag 6 oktober zal de JM Big
Band (Jan Molenaar) om 16 uur het
podium bij ons beklimmen. Zij zullen
mooie jazz klanken laten klinken. De
toegang hiervoor is vrij.
Op zondagmiddag 3 november zullen
om 16 uur The Froggs bij ons optreden. Met bekende nummers uit het
verleden maar ook covers uit heden
staan zij na vele jaren nog steeds hun
mannetje. De toegang is vrij. Na het
succes van vorig jaar is er een tweede
editie van Limmen zing Hazes! Op 29
november klinken de meezingers van
Neerlands meest bekende artiest.
Natuurlijk willen wij ook 2020 weer
goed inluiden, na Jan en Annie en

Frans Duijts hebben wij voor 11 januari plaatsgemaakt voor niemand
minder dan Django Wagner! Kaarten
zijn vanaf 5 oktober verkrijgbaar bij
Heeren van Limmen en Gall en Gall
aan de vuurbaak.
Jij komt toch ook luisteren of lekker
even dansen bij Heeren van Limmen?

Grote verbouwing Vredeburg
In de eerste week van oktober zijn er
binnen het gebouw ‘Vredeburg’, ingrijpende werkzaamheden begonnen. Al
jarenlang was er, in de benedenzalen,
een flink probleem qua luchtkwaliteit
en verversing met frisse lucht. Daar
waar gebiljart wordt in de achterzalen,
er staan maar liefst vijf Wilhelmina
wedstrijd biljarts, die allemaal flink
warmte afgeven, zodra in bedrijf. Tel
daarbij op het aantal aanwezigen en
al snel kom je tot de slotsom dat de
zuurstof toevoer niet optimaal is. Dat
geldt ook voor de twee voorzalen,
bridgeclubs met soms 80 deelnemers,
keez-wedstrijden, klaverjassen, bingo
etc. Het mag zich allemaal verheugen
in een grote belangstelling, met ook
al snel de eerder genoemde luchtproblemen.
De Stichting ‘Vredeburg’, de eigenaar
van het gebouw heeft daarom besloten om dit probleem in één keer goed
aan te pakken. Via de bovenverdieping
gaat er veel frisse buitenlucht via het

dak, nabij de verwarmingsinstallaties
in de zuidwest hoek aangezogen worden en dat gaat via speciale luchtkanalen uitstromen in de benedenverdieping. Via een ingenieus systeem
wordt de lucht weer teruggehaald,
dit gaat niet gepaard met tocht of
trekking, gezuiverd en gemengd met
nieuwe buitenlucht. Dit gaat betekenen dat er voor de gebruikers een
altijd fris en aangenaam klimaat
ontstaat, dat niet meer leidt tot vermoeidheid, onaangename geuren,
benauwdheid e.d.
Het bekende Limmens bedrijf: DIBO
Installatietechniek gaat de uitvoering
hiervan verzorgen. De bouwkundige
van ‘Vredeburg’: Hans Bus heeft alle
voorbereidingen gedaan, het pakket
van eisen geschreven en alle gebruikers van het gebouw tijdig in kennis
gesteld van wat er staat te gebeuren
en dat dit wellicht enige overlast kan
geven in de komende weken. Men
krijgt er echter iets heel moois voor
terug!
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Vergadering | Verjaardag | Toneel | Uitvaart | Feesten | Optredens | Buffetten | Bruiloften

Zondag 6 okt.:
Zondag 3 nov.:
Vrijdag 29 nov.:
Zaterdag 14 dec.:
Zaterdag 11 jan.:
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Jan Molenaar Big Band
The Froggs
Limmen zingt Hazes
Snertloop door de Limmer IJsclub
Django Wagner
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De Wagenmaker 16a
1851 PX Heiloo
Tel.: 072 505 52 62
info@admiraalvalkering.nl

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

Een conflict?
Stroeve communicatie?
lp
Ook voor hu
bij
ing!
(echt)scheid

✆ 072 505 5220

contact@heerenvanlimmen.nl
heerenvanlimmen.nl

Kijk voor meer informatie op heerenvanlimmen.nl
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

6 dagen per week geopend

De enige echte vlag van Limmen
is in voorraad! 50x75cm € 12,50

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

100x150cm € 24,95 150x225cm € 50,00

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

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

MEELGRO
Service Bouwmarkt

MAATLAT 9 - LIMMEN - TEL. 072 505 1788

VAKKENNIS

ADVIES

Rooinap 12
1906 WJ Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

SERVICE

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

ONTWERP INMETEN

Niels Zomerdijk
06 46004933

MONTAGE

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

OKTOBER 2019

LOV-KRANT

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’

Door loting is Dries Kruidenberg ‘Baby van de maand’ geworden! De baby van
de maand krijgt: een waardebon van 50 euro beschikbaar gesteld door Studio
Welgraven en een waardebon voor een heerlijk ijsje voor pappa en mamma en
evt. broertjes en zusjes bij Joey’s IJssalon.

Charlie Beentjes
– Geboren op 3 september 2019 –
Zoon van Bart Beentjes en Marloes
Zomerdijk

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’.

Roefeldag Limmen
is weer in aantocht
Nog heel even geduld en dan gaan
zo’n 160 kinderen van groep 7 en 8
weer Roefelen in Limmen. Roefelen is
een van oorsprong Vlaams begrip dat
‘snuffelen’ of ‘ontdekken’ betekent.
Sinds begin jaren ‘90 wordt Roefeldag
ook op diverse locaties in Nederland
georganiseerd. En Jongerencentrum
Conquista heeft jaren geleden het
initiatief genomen om het ook in
Limmen te organiseren.
Tijdens Roefeldag ontdekken de kinderen een stukje van de wereld van
volwassenen. Zij mogen achter de
schermen meekijken bij drie van de
deelnemende bedrijven, instellingen
en winkels. Zo leren zij wat de beroe-

pen en de werkzaamheden binnen
deze organisaties inhouden. De kinderen krijgen uitleg over het dagelijkse
reilen en zeilen en nemen samen deel
aan leuke doe-activiteiten. Dit alles
vullen de deelnemende partijen vrij
in, en door het grote enthousiasme
komen er dan de leukste ideeën tot
stand.
Al met al een gezellige dag voor de
kinderen én de organisaties zelf. En
wie weet vinden de kinderen wel hun
latere droombaan. Dit jaar doet weer
een mooie en diverse selectie van 15
Limmense partijen mee. Van drogisterij Aker tot Dirk van der Steen en van
GP Groot tot De Cameren. Er komt dit

opdat zij bij mooi weer ook daadwerkelijk open kunnen. Ook wil men voor
de tuindeuren een bescheiden terras
doen ontstaan waar je bij goed weer
buiten kunt zitten en kunt genieten
van een kopje koffie of iets anders
met fraai uitzicht op de prachtige
tuin met rozen, hortenias en een top
grasmat. De tekeningen zijn klaar en

Zondag 20 oktober 2019 vanaf 15.00 uur

Par Six bij de Jazz Session
club ‘Vredeburg’
Alweer voor de vierde keer zal PAR SIX
een gastoptreden verzorgen bij de Jazz
Session Club ‘Vredeburg’. En omdat
wij als club streven naar de hoogste
kwaliteit zegt dat natuurlijk wel iets.
Begonnen als het huisorkest van
de Heemskerkse Golfclub spelen ze

ook in allerlei jazzclubs, zoals in Den
Haag en Utrecht, en natuurlijk ook in
Limmen.
Tijdens de jam session, die om 15.00
uur begint, zal Par Six weer een fantastisch gastoptreden verzorgen van
een uur, te beginnen om 16.00 uur.

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!
IJssalon

Rijksweg 31A

Dries Kruidenberg
– Geboren op 25 augustus 2019 –
Zoon van Tjeerd Kruidenberg en
Daphne van der Steeg

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

Quizavond Kinderopvang
Kits Oonlie

jaar ook een ambulance van het Witte
Kruis speciaal voor Roefeldag naar
Limmen om alle ins en outs van de
ambancedienst uit te leggen.
In samenwerking met de basisscholen van Limmen organiseert
Jongerencentrum Conquista dit gezellige en leerzame evenement op donderdag 17 oktober.

Openslaande tuindeuren
aan de voorzijde van ‘Vredeburg’
In de voorgevel van de beeldbepalende
stolpboerderij uit 1869, overigens een
Rijksmonument, ziet u twee deuren.
Dit is echter “fake”. Oorspronkelijke
gingen de tuindeuren open, echter
bij een verbouwing zijn deze dichtgemaakt. De eigenaar van het pand wil
nu de deuren terugbrengen in de oorspronkelijke staat, dus openslaand,

De rubriek
Limmer Kroost
is powered by:

Op dit moment is Kinderopvang Kits
Oonlie één van de twee opvangorganisaties in de regio die in het bezit is van
hét kwaliteitscertificaat voor de kinderopvang. De normen voor dit kwaliteitscertificaat zijn opgesteld door
een breed samengestelde groep deskundigen uit de kinderopvang, waaronder vertegenwoordigers van ouders.
Jaarlijks wordt Kinderopvang Kits
Oonlie door het Keurmerkinstituut
bezocht om te beoordelen of nog
steeds wordt voldaan aan deze normen.
Op 14 oktober worden een aantal vestigingen en de Centrale administratie
bezocht door het Keurmerkinstituut.
Tijdens dit bezoek zal een auditor alle
processen van het kwaliteitssysteem
beoordelen. Om de kennis van de

medewerkers wat op te frissen hebben alle medewerkers deelgenomen
aan de Quizavond. Nadat quizmasters
Cheryl en Petra een vraag had gesteld,
schalden de buzzers door de ruimte,
want alle teams wisten natuurlijk het
juiste antwoord.
Team Boekies (kinderdagverblijf
Boekenstein) ging er vandoor met de
eerste prijs, gefeliciteerd meiden!

de bouwkundige is op dit moment in
gesprek met de gemeente Castricum
omtrent bouwvergunningen etc.
De gebruikers van de benedenverdieping, de Stichting Welzijn Ouderen
en anderen zijn op de hoogte van de
plannen en hebben enthousiast gereageerd.
Van Bach via Bowlly naar Beth Hart.
Zangeres Maria Volland is de spil van
Par Six met haar uitgebreide repertoire.
Pianist/arrangeur Ed Wertwijn heeft
voor veel nieuwe bewerkingen
gezorgd van onder andere Inventio xiii
van Bach. Ook nummers van Al Bowlly
en Beth Hart komen aan bod. Het
beroemde nummer Morning Dance
van Spyro Gyra wordt in een bezetting
van trombone, twee altsaxen en ritme
gespeeld.
De hechte ritmesectie bestaat uit
basgitarist Mar Flohil, drummer Jon
Funke Kupper en gitarist Huub Rohde.
Als solist komen zij ook aan bod.
Kortom, alle ingrediënten voor een
gezellige muziekmiddag zijn aanwezig.
NB: de volgende sessies: 17 november,
15 december, 19 januari, 16 februari, 15
maart, 19 april.
De toegang is vrij, maar U kunt ons
steunen door lid te worden voor € 7,per persoon voor het gehele jaar.
Voor meer informatie:
Fred Timmer: 072-5053414
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl

Britta Maria, Maurits Fondse & Nicolaas Duin ‘Les Choses De La Vie’

Franse Chansons in Limmen
Een voorstelling waarin het Franse
en het Nederlandse lied elkaar ontmoeten. De ‘groten’ zullen niet ontbreken: chansons van Aznavour, Brel,
Piaf, Gainsbourg, maar ook liedjes van
Toon Hermans, Herman van Veen en
Jenny Arean en eigen composities.
In de huidige tijd, waarin veel schoonheid het onderspit moet delven, zoeken mensen uit alle uithoeken van de
wereld troost, troost in muziek.
Britta Maria, Maurits Fondse en Oleg
Fateev bezingen het leven in al haar
facetten, de liefde, de hoop, maar ook
de pijn en de teleurstelling, het gewone en het bijzondere.
Van opzwepend levensgeluk naar
diepe ontroering.

Met chansons van Aznavour, Brel,
Zaz, Piaf, Reggiani e.a. en een aantal
Nederlandse vertalingen.
‘Alle francofielen, levensgenieters: hier
moet je heen. Deze drie laten je een
glimp van de hemel zien’ Musicalnieuws
‘Drie muzikanten van de buitencategorie zorgden voor een betoverende
avond’ NH Dagblad
Plaats:
Datum:
Tijd:
Kosten:

Heeren van Limmen
vrijdag 18 oktober 2019
20.15 uur (zaal open 19.45 uur)
Kaarten à € 15 bestellen via
secr.alkmaar@afpb.nl
(Kaarten aan de zaal € 17,50)
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TOM VAN

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

06 20 71 13 32

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

• dakbedekking • zinkwerk • centrale verwarming
• sanitair • riolering

06 20 71 13 32 | Limmen

Graszoden

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

leg

an
Tevens vakkundige gazona

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

Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

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

van afval
naar grondstoffen
en energie

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR
DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

S A L O N
L I M M E N

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

telefoon
website

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

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

vend
Informeer vrijblij
aties en
or
ec
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an
naar w
nieken
decoratieve tech
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Opening nieuw
tafeltennisseizoen

Sinds 18 april 1973 geeft onze club de
mogelijkheid aan jong en oud in de
regio om te genieten van de prachtige
sport die tafeltennis heet. In ons vaste
honk, de sporthal aan de Hogeweg 61
te Limmen, gaan gezelligheid en competitiedrang al jaren hand in hand. De

club vervult zo voor menigeen niet
alleen een sportieve functie, maar
zeer zeker ook een sociale.
Tafeltennis is niet enkel een zaak van
techniek en conditie, evenzo belangrijk is de mentale strijdbaarheid en
ervaring aan tafel. Alle soorten spelers kunnen zich
daarom op een van
de vele vrij-spelen- en
competitieavonden
met elkaar meten of
elkaar de fijne kneepjes leren. Tussendoor
en nadien is het
mogelijk de prestaties in onze kleine
maar fijne bar te evalueren. Daarnaast zijn
er nog de jaarlijkse
clubkampioenschappen, gelegenheidstoernooitjes en uit-

wisselingen met clubs uit de buurt.
Voor de jeugd bestaat er de mogelijkheid om bij ons de benodigde vaardigheden te leren onder de bezielende
leiding van enthousiaste jeugdtrainers. Daarnaast kunnen ze meedoen
in een van de competitieteams of aan
een toernooi in de buurt. Het is leuk,
gezellig en voor ze het weten spelen ze
de sterren van de hemel.
Is je interesse ook maar enigszins
gewekt? Kom langs in de zaal en
ervaar direct hoe leuk en (in)spannend
dit ogenschijnlijk simpele spelletje
kan zijn…
Dit jaar speelt Limmen met 5 jeugdteams, vanaf de 5e klasse tot aan de
1e klasse. De senioren spelen zowel
bedrijfstafeltennis (5 teams) als in de
NTTB-competitie (5 teams). Het eerste
seniorenteam gaat komend seizoen
de uitdaging aan in de tweede klasse.
Interesse om een keer te komen kijken
of mee te komen trainen?
Ga naar onze site voor meer informatie: tafeltennislimmen.nl

Kom erbij... Samen Eten!
In Limmen wordt weer een Samen Eten-maaltijd georganiseert voor wie aan wil schuiven voor wat
gezelligheid op woensdag 30 oktober in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen.
De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 uur begint de maaltijd.
Graag opgave vanaf 16 oktober i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: tel. 5052871 of per
email: margreetdenekamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage. U bent van harte welkom!

Dian Admiraal uit Limmen geeft het goede voorbeeld...

Doneer jij je haar
voor het goede doel?
Per jaar verliezen zo’n 600 jonge kankerpatiëntjes hun haar door chemotherapie. Daarnaast krijgen tientallen
kinderen te maken met haaruitval als

gevolg van alopecia (kaalhoofdigheid)
of een medische ingreep.
Het verliezen van haar heeft vaak een
grote impact en met een kaal hoofd
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‘Limmen zingt Hazes’ op vrijdag 29 november...

Wie durft het podium op?
Op vrijdag 29 november wordt er in
Heeren van Limmen aandacht besteed
dat het al weer 15 jaar geleden is
dat André Hazes overleed. Met deze
avond ‘Limmen zingt Hazes’ krijgt
hij een mooi eerbetoon. De aanvang
is 20.30uur en de entree deze avond
is €5,- je krijgt hier een super gezellige Hazes avond met wat hapjes voor.
Vorig jaar zongen o.a. Mark, Max,
Carolien, Jos, Jurg & Wouter, Mats,
Music Train, Marieke & Jet één of
meerdere nummers van André Hazes.
Ook nu gaan we u weer verrassen met
diverse Limmers op het podium die
één of meerdere nummers van André

Speciale netwerkavond
voor ondernemers
Het doet het bestuur een genoegen
alle leden van de LOV uit te nodigen
voor de gezamenlijke netwerkborrel
met dit jaar de ondernemersverenigingen uit Castricum en Akersloot.
Een perfecte gelegenheid om met
collega-ondernemers te kunnen netwerken.
Op DONDERDAG 17 OKTOBER a.s. in
‘Heeren van Limmen’. Inloop vanaf
20.00 uur en het programma start om
20.30 uur.
Om de avond extra op te luisteren
hebben wij dhr. Arthur Dontje als
gastspreker uitgenodigd om zijn
inspirerende verhaal te doen over het
familiebedrijf Dobla dat uitgegroeid
is tot een wereldspeler in chocoladedecoraties met een export naar meer
dan 62 landen...

Stichting Haarwensen biedt deze kinderen de keuze uit een grote collectie
haarwerken van hoge kwaliteit, zonder dat daaraan voor hen kosten verbonden zijn. De haarwerken worden
gemaakt van echt haar. Dit haar wordt
door volwassenen en kinderen aan
Haarwensen geschonken.

De producten van Dontje zijn overal. ‘Jij
hebt vroeger toch ook weleens je zusje
de hersens ingeslagen voor de funnies
uit de hagelslag? Die zijn van ons! En

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

We gaan er, net
zoals vorig jaar,
weer een super
gezellige avond
van maken!

Limmer Ondernemers Vereniging springlevend

kan een kind zich minder zelfverzekerd voelen. Een mooi haarwerk kan
ervoor zorgen dat een kind het zelfvertrouwen terugkrijgt en zich niet
anders voelt dan leeftijdgenootjes.
Maar goede haarwerken zijn vaak erg
duur en er wordt slechts een klein
gedeelte door de verzekering vergoed.

De haarwerken van Haarwensen worden gemaakt van echt haar. Daarom
zijn wij afhankelijk van mensen die
hun afgeknipte haar willen doneren.
Wil jij jouw haar afknippen of heb jij
nog een staart in de kast liggen? Wij
ontvangen deze graag. Doe mee! Kijk
op de website www.haarwensen.nl
voor meer informatie.

Hazes zullen zingen. Gezamenlijk
sluiten we natuurlijk weer af met ‘Het
laatste Rondje’. Een aantal mensen
zijn al benaderd maar er is nog plek
voor (on-)bekend talent. Geef je op via
Limmenzingthazes@gmail.com , je
mag solo, duo of als vrienden- / familie- groep. Je hebt dan gratis entree en
krijgt een aantal consumpties deze
avond.

dat Amsterdamlogo’tje op die speciale
donuts van Dunkin’Donuts? Ook van
ons!’
Onlangs is het imperium voor een
megabedrag verkocht aan een
Italiaanse collega... Een inspirerend
verhaal door een boeiende verteller.
Wie anders dan onze ‘eigen’ Mark
Admiraal zal in vraaggesprek gaan
met Arthur en zorgen voor een boeiende ‘College Tour’ waar u natuurlijk
bij moet zijn!
Leden kunnen zich opgeven door een
mail te sturen naar de secretaris:
secretaris@ondernemendlimmen.nl.
Bent u nog geen lid van de LOV?
Een mooi reden om u snel op te geven
(zie mailadres hierboven)... Dan kunt
u er nog gewoon bij zijn op deze speciale avond.
14 november: Bourgondische Avond
Schrijf ook alvast de datum voor deze
culinaire avond in uw agenda!

Persoonlijk • respect • betaalbaar

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen
• Voor Limmen, Castricum en omgeving
• 24 uur per dag bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent
• Kosteloze voorbespreking
072-5055740 / 06-23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

Maarten Min

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

Het Palet 8
1906 C J Limmen
Tel. (072) 505 30 72
Mobiel 06 53 23 23 47
m.min@quicknet.nl
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Een adviseur op de hoek,
die uw taal spreekt...
Wij zijn zelfstandig en volledig onafhankelijke
adviseurs en bemiddelaars op het gebied van
hypotheken, kredieten, financiële planning en
verzekeringen voor zowel de particulier als het MKB.
De Drie Linden 2,
1906 EM Limmen
072 743 37 43
info@gtmbfa.nl

Kom gerust eens langs voor vrijblijvend advies...
er is vaak meer mogelijk dan u denkt!

Gerard Tool & Mark Boetje Financieel Advies

Herfst:
hèt moment
om te werken aan
huidverbetering

Heeft u last van:

Graag tot ziens
bij Dermacura

overbeharing, rode bloedvaatjes, pigmentvlekken,
couperose, littekens
of acne?

Wij helpen u graag!

Daphne, Daniela, Kyra,
Petra, I lse,Tamara,
en Lesley
Acne
Voor de meeste behandelingen, zoals acne-,
litteken-, camouflage- en lasertherapie
kunt bij ons ook zonder verwijzing terecht.

Littekens
Wij werken aan huidverbetering door
middel van onze handen, verschillende
lasers, peeling of d.m.v. needlen.
Het behalen van het gewenste resultaat
is onze doelstelling.

Huid- en lasertherapie
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.

Littekens worden veroorzaakt door een
beschadiging van de huid door bijvoorbeeld
acne, een operatie of verbranding. In het
beste geval blijft er een wit, oppervlakkig
en soepel litteken achter. In sommige
gevallen wordt de genezing verstoord en
kan het litteken een andere huidstructuur
hebben en rood of gepigmenteerd zijn.
Door middel van littekenmassage, needlen
en laserbehandelingen kunnen littekens
soepeler gemaakt worden en door middel
van peelings en camouflagetherapie zullen
littekens minder zichtbaar worden.

Acne is een huidaandoening waarbij
puistjes en/of mee-eters in het gezicht,
op de borst of rug zichtbaar zijn. Een
behandeling, 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 de behandelfrequentie en het huidadvies besproken.

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

Overbeharing
Overmatige haargroei op plaatsen zoals
de bovenlip, kin, wangen, hals en rond
de tepel kunnen als zeer storend
waargenomen worden. Door middel
van elektrische epilatie of lasertherapie
is het mogelijk kleine en grote
oppervlaktes effectief te behandelen.

met zorg voor
uw huid
Dermacura in Castricum en Limmen
Castricum, Korte Cieweg 8
Gezondheidscentrum Limmen, Zonnedauw 2

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

Alkmaar

|

Beverwijk

|

Castricum

|

Den Helder

|

dermacura.nl

Heerhugowaard

|

Limmen
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Gemeentelijke belastingen
vanaf 1 januari naar Cocensus
Vanaf volgend jaar ontvangt u geen
bericht meer van de gemeente over de
gemeentelijke belastingen, maar van
Cocensus. Zij verzorgen vanaf 1 januari 2020 de heffing en invordering van
alle gemeentelijke belastingen, zoals:
de OZB, toeristenbelasting, graf- en
begraafrechten en rioolheffing. Ook
kunt u bij ze terecht met uw vragen en
eventuele bezwaren.
Wat is Cocensus?
Cocensus is een gemeenschappelijke
regeling. Met de komst van Uitgeest,
Castricum en Heiloo nemen 14 NoordHollandse gemeenten deel aan deze
regeling. Ook de gemeenten Bergen,
Haarlem, Heerhugowaard, Langedijk,
Beverwijk en Alkmaar maken gebruik
van de diensten van Cocensus.
‘Efficiënter werken door het bundelen van krachten’
Algemeen directeur van de werkorganisatie BUCH, Ron Suanet legt uit wat

de voordelen zijn van deze regeling.
‘We kunnen in dit samenwerkingsverband de kwaliteit en continuïteit
van de werkprocessen beter garanderen. Ons team belastingen heeft lang
gedraaid met een minimum aan capaciteit. Dit maakte belangrijke processen kwetsbaar, maar meer mensen
aannemen werd te duur. Binnen het
samenwerkingsverband kan door de
bundeling van krachten efficiënter
gewerkt worden en is de continuïteit
van de bezetting altijd gewaarborgd.
De drie gemeenten volgen hierbij hun
BUCH partner gemeente Bergen.’

Op de aanslag van de gemeentelijke
belastingen kunt u zien dat Cocensus
deze voortaan int. Dit varieert van de
OZB tot de toeristenbelasting, van de
graf- en begraafrechten tot de rioolheffing. Voor al deze heffingssoorten
verzorgt Cocensus:
• het bestandsonderhoud,
• de heffing,
• de invordering,
•	de behandeling van bezwaar- en
beroepschriften en
•	de behandeling van verzoeken om
kwijtschelding
• vragen over deze onderwerpen.

Ervaring van mensen gaat niet verloren
De huidige medewerkers van de BUCH
die het werk nu doen, gaan mee naar
Cocensus. De kwaliteit die binnen de
gemeente is opgedaan gaat dus niet
verloren maar wordt verder ingezet bij
Cocensus.
Dit doet Cocensus vanaf 1 januari 2020

Dit regelt de gemeente vanaf 1 januari 2020
Het beleid blijft gewoon bij de
gemeente. De gemeenteraad blijft
dus eindverantwoordelijk voor het
vaststellen van de belastingen in de
eigen gemeente. De gemeenteraden
zijn ook unaniem tot het besluit gekomen om aan te sluiten bij Cocensus.

Inwoners en ondernemers Castricum
meer tevreden
Inwoners en ondernemers in de
gemeente Castricum zijn iets meer
tevreden over de gemeentelijke
dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige
Burger- en Ondernemerspeiling 2019.
Ook vergeleken met andere gemeenten doet Castricum het goed. Dat
blijkt uit de grootschalige Burgeren Ondernemerspeiling 2019 onder
2000 inwoners én alle ondernemers.
Gekeken werd naar vier thema’s: de
diensten die de gemeente levert, zorg
en welzijn, de relatie met de gemeente, en leefomgeving en ondernemersklimaat.
De BUCH Werkt
De dienstverlening wordt gedaan van-

uit de BUCH Werkorganisatie – een
fusie van ambtenaren van Bergen,
Uitgeest, Castricum en Heiloo. Het
werk wordt daardoor steeds meer
gedaan vanuit één centraal punt.
Dankzij onder andere het gezamenlijke klantcontactcentrum (KCC), het
speciale sociaal-domein-klantenteam, de vier nieuwe gemeentelijke
websites en de BUCH Nieuwskamer
kunnen inwoners beter en sneller
geholpen worden aan de balie, telefoon, post, e-mail, de website en via
social media.
Verbeterpunten
Maar het kan nog steeds beter.
Inwoners noemden als verbeterpunten: ‘Blijf werken aan digitalisering,

verbeter de website’ en ‘Meer openheid vooraf’. Dat neemt de gemeente
ter harte: ze gaat werken aan een
meer open houding richting inwoners
en ondernemers, en nog sneller reageren op vragen en verzoeken. Hoe? ‘We
gaan onze inwoners en ondernemers
vaker vragen naar hun wensen en
behoeftes, en ze beter betrekken bij
onze plannen. We gaan gerichter communiceren en gegevens slim combineren en gebruiken. Dat doen we digitaal waar het kan, persoonlijk waar
wenselijk: High Tech & High Touch,’
aldus de gemeente in een reactie.
Alles op een rij
De onderzoeksresultaten staan op
www.waarstaatjegemeente.nl.

Afwisselend sport- en beweegaanbod
voor 60-plussers in Limmen
Limmen – Sport en bewegen dragen
bij aan vitaal ouder worden. Daarnaast
zorgt sporten voor plezier en ontmoeting. Deze elementen komen samen
in het fitheidsprogramma ‘Fit & Vitaal
60+’, georganiseerd door de buurtsportcoach in Limmen. Dit programma bestaat uit een gratis fitheidstest en een beweegprogramma van
vier weken. Het is erg geschikt voor

60-plussers, die in groepsverband willen ontdekken welke beweegactiviteit
het beste bij hen past.
Gratis fitheidstest op 15 oktober
Ben je benieuwd hoe fit je bent? De
buurtsportcoach organiseert een gratis fitheidstest op dinsdag 15 oktober in de ochtend bij Full of Life in
Limmen. De test duurt ongeveer 30

minuten en er staat koffie klaar. Het
uithoudingsvermogen, spierkracht en
de BMI worden onder andere gemeten. De test is geschikt voor iedereen,
of je nu wel of geen sport beoefent.
“Leuk, afwisselend programma. We
hebben een betere conditie na 8 weken”
Loes en Ben (beiden 73 jaar)
Beweegprogramma
Dinsdag 29 oktober zal het beweegprogramma ‘Fit & vitaal 60+’ starten.
Hier kunnen 60-plussers gedurende
vier weken twee keer per week verschillende sporten uit proberen bij
lokale aanbieders. Tijdens dit afwisselende aanbod worden conditie, kracht,
lenigheid en/of stabiliteit op allerlei
manieren geoefend. Onder andere
yoga, tafeltennis en fitness zijn
onderdeel van het programma. Alle
sporten worden begeleid door vakkundige trainers. De sporten zullen
vooral overdag aangeboden worden.
Deelname aan het ‘Fit & Vitaal 60+’
beweegprogramma bedraagt 10 euro.
Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie of aanmelden, kun je contact opnemen met de
buurtsportcoach Castricum, Edwin
Keizer of Joyce van Tunen. Dit kan via:
ekeizer@teamsportservice.nl, 06 112
712 05 / 0251-254740 of via de website:
jouw.teamsportservice.nl/kennemerland/project/fit-vitaal/.
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Kerkeveiling vrijdag 8 november

Voorbereidingen
Kerkeveiling in volle gang
Eigenlijk beginnen deze voorbereidingen al vrij snel na de laatste veiling. Er
wordt gekeken naar verbeterpunten,
nieuwe kavels, en uiteraard menskracht om dit alles te realiseren.

je snel van de tongriem gesneden veilingmeesters, die in hoog tempo alles
weten te verkopen. Zij doen dit overigens ook vaak in omliggende plaatsen
voor verenigingen en kerken.

Gelukkig mag de parochie in Limmen
zich gelukkig prijzen met een grote
schaar vrijwilligers, die zich allemaal
belangeloos inzetten voor de gehele
gemeenschap. Immers een deel van
de opbrengst van de veiling gaat
steeds naar de jeugdverenigingen
van Limmen die een subsidie kunnen
aanvragen bij de SKJL die de gelden,
beschikbaar gesteld vanuit de veiling,
verdeeld over de diverse verenigingen.

Op dit moment worden de kavels verzameld, de catalogus gaat samengesteld worden. Op termijn wordt deze
ook huis-aan-huis in het dorp verspreid. Noteert u ook de datum even
in uw agenda? Het is er altijd gezellig
en naast de spanning bij het bieden
op de kavels, is er ook regelmatig een
mooie loterij. De toegang is gratis en
iedereen is van harte welkom!

De veiling, dit jaar op vrijdag 8 november a.s., vanaf 19.30 uur in “Heeren
Limmen”, belooft weer interessant te
worden. De organisatie gaat uit van
ong. 300 kavels, allemaal beschikbaar
besteld door personen, bedrijven en
instellingen uit Limmen en daarbuiten. Limmen beschikt over een groep-

En de veiling heeft toch wel een bijzonder tintje: de kerk wordt gerenoveerd na de brand van 3 mei 2018.
Iedereen ziet reikhalzend uit naar de
her-inwijding en bijzondere feestelijke opening (voorbereidingen in volle
gang!). Zal de opbrengst opnieuw een
record gaan breken?
Kees G. Kroone

De renovatie van de kerk
vordert gestaag...
Als u langs de kerk rijdt zult u opgemerkt hebben dat de steigers aan het
verdwijnen zijn. Soms staan de grote
deuren open en bij het naar binnen
werpen van een blik zie je dat ook
daar alle steigers al verdwenen zijn.
Ook de houten vloeren zijn verwijderd
en de voorbereidingen voor vloerverwarming, nieuwe vloeren e.d. gaan
een aanvang nemen.
Waar er eerst “optimistisch” werd
gesproken over een heropening met
Kerstmis 2019, heeft u intussen wel
ergens gehoord of gelezen dat dit zal
zijn omstreeks Pasen 2020 = weekeinde van 12 en 13 april (11 april =
Paaszaterdag).
De Parochieraad heeft onlangs weer
een Nieuwsbrief gepubliceerd. De
redactie neemt deze integraal over
opdat u de laatste ontwikkelingen zelf
kunt lezen:
Mededelingen van de Parochieraad
van de H. Corneliusparochie
Nieuwsbrief No. 15. – Hierbij willen wij u
informeren over de stand van zaken met
betrekking tot de wederopbouw van ons
kerkgebouw.
Buitenkant
Het luik in het dak van de kerk is
inmiddels dichtgemaakt en de gesigneerde leien zijn aangebracht, ook
het laatste dakkapel is geplaatst.
Binnenkant
*	De stukadoors hebben hun werk
gedaan in het gewelf, de ornamenten
zijn weer bevestigd, het gewelf en het
transept zijn geschilderd.
*	Aan het herstel van de muren wordt
gewerkt met speciaal hiervoor
gebakken vormstenen wordt het
metselwerk in het transept hersteld.
*	Gewerkt wordt nog aan herstel van

het raam(kozijn) aan de noord- en
zuidzijde van het transept. De glas
in lood ramen waren door de hitte
gesprongen, deze zijn uit de kozijnen
gehaald voor reparatie en vernieuwing en worden nu weer herplaatst.
Interieur en inventaris
Het renovatieproces is na de bouwvakvakantie een andere fase (2b) ingegaan.
Het betreft opbouwende fase, vloer,
geluidsinstallatie, verlichting, nieuw
priesterkoor etc. (totale verbouw van de
kerk).
Tot nu toe was het één op één verzekeringswerk. Nu de herinrichting begint
moeten andere budgetten worden aangesproken. Bovendien hangt alles met
elkaar samen en zullen het Bisdom
en het Parochiebestuur nauwer bij de
besluitvorming moeten worden betrokken. De machtigingsaanvraag voor de
herinrichting van de Corneliuskerk is ter
beoordeling/goedkeuring ingediend bij
het Bisdom Haarlem – Amsterdam.
*	Deze week (week van 15 sept.) is
gestart met de restauratie van de
kruiswegstaties en het Cornelius
altaar.
*	De houten vloer in de zijbeuken is
verwijderd en afgevoerd. Ook de
houten vloer en de tegels in het middenpad zullen worden verwijderd,
hiervoor zijn nieuwe tegels besteld.
Zover wij het nu kunnen bekijken hopen
wij dat rond Pasen volgend jaar de herinwijding van de kerk plaats kan vinden, dat zou geweldig zijn.
Tot zover de stand van zaken op dit
moment, wij zullen u graag op de hoogte blijven houden.
Met vriendelijke groeten van de
Parochieraad

Ieder uur
Ieder
uur
krijgen
krijgen
11 mensen
11 mensen
trombose
trombose
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KOZIJNEN

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER

TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

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

Uitvaartverzorging Formanoij
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart

Uitvaart vanaf € 1.475,Dag en nacht bereikbaar
AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen
info@uvdf.nl | 06 115 36 587 | www.uvdf.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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Executieplek Piet Schol...
Gedurende de zomer van 1944 zijn 32
verzetsmensen door de nazi’s geëxecuteerd op de grote schietbaan van de
Leusderheide nabij Kamp Amersfoort.
Op 24 september 1944 de laatsten.
Onder hen ook onze plaatsgenoot Piet
Schol.
Voor het eerst na 75 jaar mochten
de nabestaanden deze plek op de
Leusderheide bezoeken. Dit gedeelte
van de heide mag normaal gesproken niet bezocht worden omdat het
een militair oefenterrein is, waar ook
schietoefeningen worden gehouden. De
natuur is hierdoor nog ongerept en de
voormalige plekken waar de mannen
tijdelijk begraven hebben gelegen zijn
nog altijd goed zichtbaar en gemarkeerd met nummers.
Op 24 september 2019 stond een groep
van 200 mensen met meegebrachte
bloemstukken klaar op het verzamelpunt, onder wie de familie Schol (met
26 familieleden) en 4 leden van de
Stichting Oud Limmen, Ron Duindam,
Menno Haga, Peter Valkering en Ad
Hoek. Om 13.40 uur liepen wij met zijn
allen dezelfde route als de verzetsmensen destijds deden, richting de executieplek. Met dit gegeven wat op zich al
indrukwekkend was, liepen wij in een
lange stoet over de kronkelige hoge

heide naar de executieplek die ongeveer
anderhalve kilometer verder lag.
Tijdens de wandeling begon het zachtjes te regenen en hoorden wij op de
achtergrond de schoten van oefenende
militairen. Op de plek waar de executie
plaatsvonden staat nu een groot wit
herdenkingskruis.
Willemien Meershoek, directeur van
Kamp Amersfoort en Edie Brouwer gidsvrijwilliger bij Kamp Amersfoort vertelden over de achtergronden van de executies, waarna diverse burgemeesters
uit de steden van de slachtoffers een
toespraak hielden. Vervolgens werden
door de burgemeesters de 32 namen
en leeftijden één voor één opgelezen.
Daarna volgde 1 minuut stilte. Tijdens
de 1 minuut stilte hoorden wij in de
verte het geluid van geweerschoten.
Aan de ene kant wat macaber, maar
aan de andere kant misschien ook wel
goed, omdat je even met je neus op de
feiten werd gedrukt. Twee doedelzakspelers en een trommelaar vertolkten
het eerste couplet van het Wilhelmus.
Een stemmig geheel. Voorts werd een
ieder uitgenodigd om de meegebrachte
bloemstukken aan de voet van het herdenkingskruis neer te leggen, waarna
zij de iets hoger gelegen gemarkeerde
graven konden bezoeken.

Herdenking 24 september jl. op executieplaats Leusderheide exact 75 jaar later.

Actie schoenendoos
Piet als bakkersknecht in dienst van bakker Sassen, op Dusseldorperweg voor
woonhuis/ winkel fotograaf de Rooij.

De plek waar Piet Schol tijdelijk begraven heeft gelegen werd aangeduid met
het nummer 69. De nabestaanden vinden het belangrijk, dat de slachtoffers
van de oorlog blijvend worden herdacht.
Zij gaven hun leven voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen. En het
maakt niet uit hoe lang dat geleden is.
Wij, van de Stichting Oud Limmen vonden het een voorrecht, dat wij dit mochten meemaken, omdat wij normaal
niet naar deze plek, waar het allemaal
gebeurde toe zouden kunnen.
In het komend jaar zullen wij zowel in
het boekje als in onze tentoonstellingsruimte ruim aandacht besteden aan
de gebeurtenissen van 75 jaar geleden.
Mocht u nog attributen of spullen uit
de oorlog op zolder hebben liggen, die
het misschien waard zijn, om tentoongesteld te worden, dan houden wij ons
aanbevolen. Ook verhalen, die nog niet
verteld zijn, nemen wij graag op in ons
boekje.

Twee november 2019: Allerzielen
Een naam, dan ben je iemand
Er komen in de laatste weken van
oktober en begin november meer
bezoekers naar het kerkhof dan
anders. Het is herfst, en zelf loop ik
deze dagen ook een keer extra over de
begraafplaats. De namen en gezichten schieten aan je voorbij. Iemands
naam noemen betekent: erkennen
dat iemand bestaat. Een naam geven
is: een plaats geven aan een overledene. Het is voor iedereen belangrijk
een naam te hebben. Als je ergens
aanwezig bent, en, al is het maar voor
even, en je bent de naam vergeten van
iemand, kan dat heel vervelend zijn.
Als mensen naar je verwijzen met : O,
die? Dinges? Die vent, dat mens...?.
dan voelt dat niet goed aan.
Een plaats geven
Ook als wij niet aan iemand concrete
herinneringen hebben, iemand niet
gekend hebben, gunnen wij iemand

een naam, gunnen wij iemand een
plaats, in ruimte en tijd. Als we geen
naam geven, dan nog is er iets aanwijsbaars: een monument voor de
onbekende soldaat, voor de verdwenen en vermiste mensen. Zo ook is er
jaren terug op de begraafplaats een
monument geplaatst voor het ongeboren kind. We proberen naamlozen
een plek te geven. Op 2 november
(Allerzielen) hebben we in de katholieke traditie speciale vieringen om
de namen van de overledenen te
noemen. Het gaat daarbij om dierbaren die het afgelopen jaar in onze
dorpsgemeenschap gestorven zijn,
maar ook staan we stil bij diegenen
die eerder van ons zijn heengegaan.
Op zaterdag 2 november is er dan
ook een Allerzielenviering om 10.00
uur m.m.v. het gemengd koor en om
19.00 uur m.m.v. het Liturgisch koor.
Beide vieringen worden voorbereid
door de werkgroep avondwake en zijn

in ‘Heeren van Limmen’. Ze zijn vrij
toegankelijk en iedereen is welkom. In
de avond zal ook het kerkhof sfeervol
verlicht zijn..
Zomaar een verhaal rond allerzielen
Het volgende verhaal gaat over >een
plaats geven=:
AIemand gaat op zoek naar drie
bomen die hij gekend heeft en die
alle drie een tak verloren hebben. De
eerste boom is zo verdrietig dat hij
niet verder wil groeien. Als hij teruggevonden wordt is hij klein. De plek
van de wond is het hoogste punt
van de boom, daarna is hij niet meer
gegroeid. De tweede boom was wel
erg geschrokken maar hij besloot de
pijn te vergeten. Een voorjaarsstorm
blijkt hem te hebben omgewaaid. En
de derde boom? Het eerste voorjaar
dat de zon hem uitnodigde te groeien
had hij gezegd: “dit jaar nog niet.”
Maar de zon kwam het jaar daarop
terug. Nu zei de boom: “Ja zon, verwarm mij opdat ik mijn wond kan
verwarmen; ziet u, mijn wond heeft
warmte nodig, opdat hij weet dat hij
erbij hoort.” Het derde jaar dat de zon
terugkwam sprak de boom: “Ja zon,
laat mij groeien want er is nog zoveel
te groeien.” De derde boom was het
moeilijkste te vinden, want ik had
niet verwacht dat hij zo groot en sterk
was geworden. Maar gelukkig kon ik
hem herkennen aan de dichtgegroeide wond die vol trots in het zonlicht
stond.
Pastor Johan Olling

Ook dit jaar doen we in Limmen weer
mee met de actie Schoenendoos.
Opnieuw zullen er weer duizenden
kinderen verrast worden met een
versierde en gevulde schoenendoos.
Kinderen kunnen kinderen helpen,
maar ook ouders en grootouders,
samen met hun kinderen en
kleinkinderen kunnen een steentje
bijdragen. Geven is ook een leerproces.
Even een opfrissertje, wat te doen.
Haal bij een schoenenzaak een
schoenendoos, normale maat. Versier
die mooi. Ga gezellig met je ouders of
opa en oma winkelen, om die versierde
doos te vullen met leuke en praktische
cadeautjes..
*	Gezellige cadeautjes zijn bijv: klein
speelgoed; een knuffelpop, pet,
autootje, puzzel, springtouw;
*	
Praktische cadeautjes zijn bijv:
schoolspullen; puntenslijper, een
etui met potloden, gum, liniaal,
pennen, kleurboek, schriften,
sokken, kunststof beker;
*	
Toiletartikelen, bijv; zeep, tandpasta en -borstel, kam, washandje,
toilettasje.
*	Wat er niet in mag: koek, batterijen,
deodorant, spullen die snel
uitdrogen: stiften, klei, lijm en
verf, vloeibare producten, zoals
bellenblaas en shampoo i.v.m.
lekken, chocola en snoep.

Vijf euro per schoenendoos
Aan de folder die verspreid wordt via
school en Corneliusparochie zit een
geld-envelop waarop je kunt aangeven
of je de bijdrage van 5 euro overmaakt
of dat je die bijdrage in de envelop
doet. De envelop lever je samen met
de schoenendoos in.
Tijdens de feestelijke gezinsviering
op zaterdag 12 oktober om 19.00 uur
worden alle volle schoenendozen
verzameld en de werkgroep zorgt voor
de verdere afwikkeling.
Laten we ons bewust zijn, dat er
kinderen op de wereld zijn, die nog
nooit cadeautjes hebben gehad met
Sinterklaas of Kerstmis. Daarom,
vul een schoenendoos, zodat ook
deze kinderen één keer de vreugde
mogen beleven van een onverwacht
geschenk.
Wij zullen trots zijn óm te kunnen geven
en zij zullen trots zijn óp die gever.
Voor meer informatie raadpleeg de
folders achter in of in de Mariakapel
bij de ingang van de Corneliuskerk.
De kapel is dagelijks open. Je mag de
gevulde schoenendoos met envelop
daar ook neerzetten vóór 12 oktober.
Namens de werkgroep:
‘actie schoenendoos’

Patrick
nierpatiënt sinds zijn 17e

Hij houdt vol

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

ZATERDAG 5 OKTOBER VAN 11 - 15 UUR

Limmen - Hogeweg 43A

Zoekt u ook een medicatievrije
behandeling voor Luchtweg- of huidproblemen?

Wij kunnen u verder helpen!
Heeft u last van astma, COPD, eczeem, psoriasis, voorhoofdsholte

– en bijholteontsteking, hoesten, oorontsteking, vastzittend slijm,
(chronische) bronchitis, (chronische) verkoudheid, tonsillitis,
griepverschijnselen, mensen met klachten na een longontsteking
of longembolie, hooikoorts en aanverwante luchtwegproblemen?
Het concept is logisch; in de zoutkamer inhaleer je zoute deeltjes
die diep in de huid en luchtwegen
terecht komen. Zout is een natuurlijke ontstekingsremmer en doodt
bacteriën en schimmels. Je bouwt
meer weerstand op, waardoor je
beter bestand bent tegen ziekteverwekkende organismen. Wij zien
dat veel mensen die onze zoutkamer bezoeken minder of helemaal
geen medicatie meer nodig hebben. Dit moet u wel altijd in samenspraak met uw behandelend
arts doen!

latie erbij. Alles begon goed los te
komen…ik zal de details besparen.
Schijnbaar had ik al die tijd al zoveel
troep in mijn lijf verzameld. Ik had
daar geen weet van! Ik voelde me na
een week al zoveel malen beter. Ik
had meer lucht! Ik klop het af, maar
ik heb geen longontsteking meer
gehad en heb de zomer zelfs zonder
problemen mijn geliefde sport hardlopen weer op kunnen pakken!

Sander (54)
Zo’n ongeveer 3 jaar geleden
kreeg ik zomaar voor het eerst te
maken met longontsteking. Als
klein kind zijnde had ik al te maken
met astma, maar ik was daaroverheen gegroeid. Na die eerste longontsteking volgden er nog velen.
Van elk kuurtje knapte ik weer op,
maar zodra ik weer een maand
verder was speelde het weer op.
Om gek van te worden!
In het begin alleen de zoutkamer
en daarna ook de magnesiuminha-

“ Eerlijk gezegd
probeerde ik ten einde
raad de zoutkamer.”

Magnesiuminhalatie is goed voor
mensen met huid - en lucht-

wegproblemen, maar ook
voor mensen met diabetes,
hoog cholesterol, geheugenproblematiek,
ADHD,
osteoporose, artrose, fibromyalgie, tinnitus, migraine,
stijfheid, spierkrampen en
restless legs.

Voor een eerste
kennismakingsse
ssie
in de magnesium
cabine
betaald u 10,-.
Kom het eens er
varen, want
een eerste proefs
essie
in de zoutkamer
is op
donderdagen grat
is!

ZUURSTOFTHERAPIE
Halomedics biedt ook zuurstoftherapie. U inhaleert hierbij
80 - 90% zuurstof. Zuurstof geneest, heelt, werkt bacteriedodend,
alkaliserend en ontstekingsremmend. Zuurstoftherapie wordt o.a.
aanbevolen bij:
Klachten aan de slokdarm/ zuurbranden, Astma, Diabetes, Reumatoïde artritis, MS, (chronische) vermoeidheid, herstel na operatie,
migraine, lage bloeddruk, (top)sporters, herstel van burn out, preventief tegen kanker, voor een gezond lijf.

Telefoonnummers: Halomedics Limmen: 06-10709751, dusseldorperweg 119
Halomedics Schagen, Halomedics Hoorn: 06-36283214
info@halomedics.nl | www.halomedics.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

kerkweg 1 | LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Bijzonder royaal vier kamer appartement met balkon op het zuid-westen, 2
privé-parkeerplaatsen en grote (circa 61 m2) berging in de kelder.

Vraagprijs €325.000,- k.k.
0251-650850
info@vanamsterdam.nl
www.vanamsterdam.nl

Van Amsterdam
Dorpsstraat 64
1901 EM Castricum

Autorijles
Autorijles
Motorrijles
Motorrijles
Bromfietsles
Bromfietsles
Theoriecursussen
Theoriecursussen

dicxrijschool.nl

Voor
Voorauto,
auto,motor
motoren
enbromfiets
bromfiets

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

ADMIRAAL

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

PRACHTIGE HONDEN-LIGKUSSENS
diverse maten: KORTINGEN T/M 27%!
OPRUIMING RUBBEREN LAARZEN
maten 31 t/m 46 HALVE PRIJS! op=op
**NIEUW** HARTOG COMPLETE CARE
NU MET GRATIS TUBTRUG!

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

MOVE – LEARN – PLAY – PERFORM

Revalideren na een blessure, terugkeren naar sport
of je sportieve prestatie verbeteren? Dan ben je bij
Movement Nomads aan het juiste adres!
Visweg 35 • 1906 CP Limmen • 06 18 23 04 75
info@movementnomads.com •www.movementnomads.com

Bĳ
u in
buurt drukwerkM A SS AG E P R A K T I J K
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 Linda Beliën
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
Zonnedauw 2
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
ontwerp
Opmaak
ontwerp
Ouderwets
goede
service 1906 HA Limmen
Bĳ
u in en
deen
buurt
4486 2869
Snel en voordelig drukwerk
Stap
eens
binnen
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
enreclame
ontwerp
Veelzijdig
in
Ouderwets
goede
service 06
massage@linetlautre.nl
Stap eensenin
binnen
Veelzĳdig
reclame
Opmaak
ontwerp
Bĳ u in de buurt
www.linetlautre.nl
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
IDEE ONTWERP PRINT/DRUKWERK INTERNET SIGN

Oersterk reclame, Rijksweg 42a, Limmen

Partner van:

DIERVOEDERS

Slaapcomfort | Tapijt
| en
Gordijnen
Snel
voordelig drukwerkLin et l’autre

Check onze vernieuwde webshop!

06 - 50 64 84 99

Sportmassage
Shiatsu therapie
Triggerpoint therapie
Ontspanningsmassage
Manuele lymfedrainage
Kinesiotaping
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Hoe een alleenstaande ouder met
een huis vol toch eenzaam kan zijn...
Van 1 oktober t/m 8 oktober 2019
wordt voor de 9e keer de ‘Week tegen
de Eenzaamheid’ georganiseerd. In
deze week wordt onze bijzondere aandacht gevraagd om tot actie te komen
om mensen die zich eenzaam voelen
of dat dreigen te worden, te betrekken
bij onze samenleving – ons ‘samen
leven’. Eenzaamheid is een gevoel van
leegte, verdriet en soms van angst.
Iemand met weinig contacten hoeft
niet per se eenzaam te zijn. Terwijl
iemand die veel mensen om zich heen
heeft zich toch eenzaam kan voelen.
Wanneer je zorgzame mensen om
je heen hebt kun je je gedachten en
gevoelens met elkaar delen. Maar als
je eenzaam bent, dan moet je alles in
je eentje uitvechten.
‘Sterke eenzaamheid’ komt voor
onder jongeren, ouderen maar zeker
ook onder alleenstaande ouders, een
op de vijf voelt zich zo. Geen partner
hebben is een bron van eenzaamheid. De zorg voor kinderen, werk en
inkomsten niet kunnen delen kan
dat gevoel versterken. Alleenstaand
ouderschap kan een fysieke en emotionele uitputtingsslag zijn. In de avond
wint de vermoeidheid het van de sociale contacten, isolement ligt dan op
de loer.
Micky Biddlecombe durft het aan
open en bloot over haar eenzaamheid
te vertellen. Zo vaak hoor je er niet
over, iemand moet het doen, vindt ze.
De schaamte is ze voorbij. In een interview met de Volkskrant gepubliceerd
op 3 oktober 2018, vertelt zij haar verhaal. Micky is 56 jaar en moeder van
vier kinderen. De oudsten zijn al het
huis uit, met de jongste twee woont
ze in een rustige wijk in Wormerveer.
In het voorbijgaan zwaaien naar de
buren is er niet bij, want alle ramen
van de rijtjeshuizen zijn bedekt met
witte vitrages of rolgordijnen. Zo ook
die van Micky’s hoekwoning.
Ooit was Micky Biddlecombe stewardess bij British Airways, gaf leiding
aan tachtig collega’s en vloog de hele
wereld over, woonde in Zuid-Afrika
en Engeland. Vanaf het moment dat
ze met haar inmiddels ex-man in

Nederland een gezin stichtte, leeft ze
grotendeels tussen vier muren. Hun
eerste kind blijkt kort na de geboorte
te lijden aan een ernstige vorm van
astma. Twee van de drie kinderen die
volgen, hebben dezelfde aandoening.
De jongste twee hebben daarnaast
nog de diagnose ADHD en een verstandelijke beperking. De stewardess
zegt haar baan op en wordt fulltime
mantelzorger voor haar vier kinderen. Ze komt er feitelijk alleen voor
te staan als haar man het jaar voor de
eeuwwisseling ernstig gewond raakt
bij een bedrijfsongeval. Na zijn twee
jaar durend herstel en revalidatie is hij
door blijvend hersenletsel niet meer
de man die hij was, en kan niet meer
de mee zorgende vader zijn die Micky
zo hard nodig heeft. ‘Niemand kon
hier iets aan doen’. Maar Micky heeft
‘mazzel’ gehad, vindt haar omgeving,
haar man leeft immers nog. Dat is
waar, maar achter die witte vitrages
is het leven niet bepaald een makkie.
‘Als moeder zorg je voor je kinderen,
ga je voor ze door het vuur’, zegt ze.
In haar geval is het al 28 jaar lang
24/7, 7 dagen en vaak ook nachten in
de week, paraat staan en zorgen voor
kinderen die elk moment in ademnood kunnen raken, ziekenhuis in ziekenhuis uit. Alle zorg - het huishouden, alle beslissingen over medische
behandelingen, schoolkeuze en noem
maar op – moet ze alleen doen. Haar
man is aanwezig, maar kan niet meer
meedoen. Emoties delen is er ook niet
meer bij. Alleen maar zorgen, zorgen,
geven, geven.
De eenzaamheid waar ze vaak door
wordt overvallen, noemt zij ‘verschrikkelijk’. Ineens haalt ze fel uit:
‘Mensen kunnen geen gedachten
lezen, maar hoe komen ze erbij te
oordelen over iets waar ze geen idee
van hebben. Waarom hoor ik in mijn
omgeving alleen dat ik mazzel heb
gehad en vraagt niemand: ‘hoe gaat
het met jou? Waar is de diepgang?’ Er
zijn momenten dat ze zich zo uitgeput en verloren voelt dat ze niet meer
weet hoe ze verder moet. Maar ze
gaat door, want moederliefde stuwt
je voort. Het duurt achttien jaar eer ze

haar schuldgevoel en angst opzij durft
te zetten en besluit te scheiden van
haar man, nu ruim een jaar geleden.
De eenzaamheid is gebleven. Ze probeert te omschrijven wat het is. Het is
een gevoel, diep van binnen. ‘De pijn
er alleen voor te staan. Het gemis van
emoties delen met een partner. Het
gevoel niet echt gezien te worden,
geen aantrekkelijk gezelschap te zijn
voor anderen omdat je altijd zorgen
aan je hoofd hebt’. Er is geen boosheid. Ze verwijt niemand iets. Het is
het onbegrip dat ze niet begrijpt. Het
is dat ene woord: ‘mazzel’.

Activiteiten coördinator:
De taken van de activiteitencoördinator:
• Organiseren van activiteiten die plaatsvinden naast
de reguliere sportlessen.
• Vastleggen locaties waar de activiteiten plaats zullen vinden.
• Motiveren vrijwilligers om mee te werken aan de
organisatie van de activiteiten.
• Zorgt voor communicatie naar bestuur, docenten
en leden betreffende de activiteit.
• Doet voorstellen voor nieuwe activiteiten en legt
deze ter besluitvorming voor aan het bestuur.
Na afloop van een activiteit wordt een kort evaluatierapport voor terugkoppeling naar bestuur gemaakt
met o.a.: kosten-opbrengsten/ aanpassingen voor
draaiboek/korte evaluatie
Gym coördinator:
De taken van de gym coördinator:

Bourgondische
Avond

Limmer
Ondernemers
Vereniging

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

Activiteiten in Limmen:

Van 1 tot en met 8 oktober is het de
Week tegen Eenzaamheid. Een week
om extra aandacht te hebben voor het
probleem eenzaamheid. Dit jaar met
appeltaart !
Bij Bakkerij Kerssens, Bakkerij Putter
en Albert Heijn in Limmen ontvang je
in deze week korting bij aankoop van
een appelgebakje of appeltaart, zodat
je dit weer kan delen met:
• Opa, omdat oma er niet meer is
• De buurvrouw die alleen is
• Een collega die ziek is
• ‘…..’ die wel een steuntje in de rug
kan gebruiken.
Werkgroep eenzaamheid
Corneliusparochie/PKN kerk Limmen

Lesrooster Tios 2019-2020
MAANDAG
15.10-16.00
16.00-17.00
17.00-19.00
19.00-20.00

Turnen groep 1+2 (Kleutergym) Caroline Welboren
Turnen groep 3-4-5 Caroline Welboren
Turnen selectie Caroline Welboren/ Samantha Droog/ Svea Rijnders
Bodyshape dames Angélique Liefting

DINSDAG
09.00-10.00 Bodyfit dames(Enterij) Lea Dam
19.00-20.00 Zumba/aerobic dames Susanne Huissen
20.00-21.00 Zumba dames Susanne Huissen
WOENSDAG
09.15-10.15 Ouder en kind gym Samantha Droog
16.00-17.00 Turnen groep 6-7 Ansjo Dokter
17.00-18.00 Turnen groep 7-8 VGO 1 Ansjo Dokter
18.00-19.30 Dancehall groep 1-4 VGO Kiki de Groot
19.30-21.00 Dancehall groep 4 > VGO Kiki de Groot
21.00-22.00 Breakdance 15+ Falko de Graaf

Meldpunt Eenzaamheid Limmen

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Wij zijn op
zoek naar 2 nieuwe bestuursleden voor de volgende
functies;

Donderdag 14 november

Met dit verhaal heeft Micky
Biddlecombe de eenzaamheid een
‘gezicht’ willen gegeven zodat het
onderwerp uit de taboesfeer wordt
gehaald en bespreekbaar gemaakt.
Laten we in deze week en de dagen
daarna wat extra om ons heen kijken
en omzien naar elkaar, laten wij even
tijd nemen, een luisterend oor geven,
op de koffie bij onze buur gaan, een
helpende hand reiken als het gaat om
de tuin of ziekenhuisbezoek. Een bos
bloemen, een schouderklopje, een
goed gesprek. Het gevoel ‘Je mag er
zijn’ geeft de ander vertrouwen.

Appeltaart
Appeltaartsmaakt
smaaktnog
nog
beterals
alsjejehet
het
beter
sameneet!
eet!
samen

Wil je helpen bij TIOS?

Uitnodiging

DONDERDAG
08.45-09.45 Bodyfit dames Lea Dam
16.00-18.00 Turnen selectie jong talent/onderbouw Samantha Droog/ Svea
Rijnders
17.00-19.00 Turnen selectie bovenbouw Samantha Droog/ Svea Rijnders
ZATERDAG
09.00-10.00 Jongens freestyle gym Falko de Graaf
10.00-11.00 Breakdance (semi-gevorderd) Falko de Graaf
11.00-12.00 Breakdance (gevorderd) Falko de Graaf

• Is eerste aanspreekpunt voor de docenten voor alle
zaken.
• Bezoekt de docenten minimaal tweemaal per jaar
tijdens de les.
• Regelt arbeidsovereenkomst/contract met docent
i.s.m. penningmeester.
• Onderneemt actie n.a.v. de jaarlijkse evaluatie van Streetdance
Streetdance
de docenten.
• De afdelingscoördinator gym regelt aan het eind
Breakdance
Breakdance
Breakdance
Breakdance
van het seizoen dat de juryleden een cadeaubon
Dancehall
Dancehall
StreSSsss
StreSSsss
krijgen.
Bodyfit
Bodyfit
Dancehall
Dancehall
• Coördinator gym houdt planning voor het keuren
Bodyshape
Bodyshape
Bodyfit
Bodyfit
van de toestellen in de gaten.
Zumba
Zumba
Bodyshape
Bodyshape
• Zoekt indien nodig, samen met de huidige docenOuder Zumba
&
kindZumba
gym
Ouder
&
kind gym
ten, naar nieuwe docenten voor het op peil houden
Kleutergym
Kleutergym
Ouder &
Ouder
kind&
gym
kind gym
van het docentenbestand.

Turnen
Turnen
Kleutergym
Kleutergym
Free
Style
FreeGym
Style
Gym
Turnen
Turnen
Sluit je aan bij TIOS, een fijne sportvereniging voor

jong en oud. Wie heeft er belangstelling om ook
Meer informatie
Meer informatie
vind u vind u
bestuurslid te worden binnen onze vereniging? Mocht
op informatie
opu vind u
Meer informatie
Meer
vind
je belangstelling hebben en meer voor de verenigingopwww.tioslimmen.nl
www.tioslimmen.nl
opwww.tioslimmen.nl
www.tioslimmen.nl
willen doen, mail dan voor meer informatie naar onze
voorzitter Franck de Winter: voorzitter@tioslimmen.nl

Kom
Kom
je injeoktober
in oktober
sporten
sporten
bij bij
TIOS
Limmen
TIOS
Limmen
voorvoor
€5 €5
BON: 4BON:
lessen4voor
lessen
€5 voor
bij TIOS
€5 bijLimmen
TIOS Limmen
Ik/mijn kind
Ik/mijn
wil kind
graagwil
4 lessen
graag afnemen
4 lessen afnemen
voor € 5,00.
voor € 5,00.
Lesgroep………………………………………………………………….
Lesgroep………………………………………………………………….
Op………………………………………………………………….....dag
Op………………………………………………………………….....dag
Naam Naam
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Leeftijd Leeftijd
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Telefoonnummer………………………………………………..…..
Telefoonnummer………………………………………………..…..
Email Email
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Een fijne
Een
sportvereniging
fijne
sportvereniging
voor jongvoor
en oud.
jong en oud.
Handtekening
Handtekening
…………………………………………
…………………………………………
Deze bonDeze
is geldig
bon isvan
geldig
07 oktober
van 07 oktober
t/m 03 november
t/m 03 november
2019. 2019.
De bon ingevuld
inlevereninleveren
tijdens de
eerstede
leseerste
met geld
in contanten
De bon ingevuld
tijdens
les met
geld in contanten
bij de docent.
bij de docent.
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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

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

DIBO

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

Om de beste prijs voor uw huis
te krijgen, gaan we nogal ver
Om uw huis voor de beste prijs te kunnen verkopen, willen we er alles van
weten. Hoe zijn de omgevingsgeluiden, zowel overdag als ‘s nachts. Hoe is
de sfeer in huis? Wat zijn de unieke aspecten ervan? Is er groen in de buurt?
Openbaar vervoer? Scholen? Om al deze aspecten zelf te ervaren, komen
we eventueel koken. Wilt ook u de beste prijs voor uw huis, bel dan met
Rogier Haartman 072 505 14 64.

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

Sterk in huiswerk
■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

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

■

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

REPRESENTATIEVE

TE HUUR:

KANTOORRUIMTE
SCHIPPERSLAAN 9, LIMMEN

Kantoorruimte beschikbaar op de 1e verdieping aan de Schipperslaan 9 te
Limmen. Deze mooie ruimte heeft een eigen opgang en alle voorzieningen en is
78 m2 groot met parkeerplaatsen voor de deur. Meerdere opties bespreekbaar.

HUURPRIJS € 499,- p.m. all-in
Inclusief: gas, electriciteit, alarm, razendsnel internet en servicekosten.
Stuur voor meer informatie een email naar: info@studiowelgraven.nl

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

6 dagen per week geopend

Secondlife
cartridges

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

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

