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Voorbereidingen in volle gang...

Kermisrun 2017
De Kermisrun viert dit jaar haar 5e
verjaardag. Een jubileumjaar dat uiteraard extra feestelijk gevierd zal
worden. Vijf jaar geleden werd de Kermisrun voor het eerst georganiseerd
vanuit het enthousiaste initiatief van
Erik Lute en Mark Bonne. Samen met
een groep handige vrienden, waarvan
de meesten nu nog de hoofdorganisatie vormen, bouwden ze zelf alle hindernissen. Sommige zeer geslaagd,
en andere ook wel voor verbetering
vatbaar. Sindsdien hebben veel ondernemers uit Limmen en omgeving zich
aangesloten en bedenken en bouwen
zij samen met de organisatie hun eigen hindernissen - nog weer beter, hilarischer, grootser. Alle jaren kunnen
we rekenen op de inzet van Zandbergen Transport en glijden alle runners
weer soepel het Stet in. Rem Pronk
(Albatros) heeft altijd de wildste ideeën voor hindernissen op het water en
weet het Stet fantastisch te benutten. Gerard de Nijs zorgt samen met
Piet Baltus ook ieder jaar weer voor

een vernieuwde hindernis. Bedrijven
waar we op kunnen rekenen zijn Winder Limmen, Nuko Electrotechniek,
Van der Steen autobedrijf, Markus,
Kerssens Montage en Handelsonderneming Ed van Duin. Dit jaar heeft
ook Maarten Min Glazenwassersbedrijf zich tot de bouwgroep gevoegd.
Naast de bouwers zijn we ook altijd
heel blij met de prachtige foto’s van
Marleen Bos. De filmpjes van Alex
Lute geven een fantastische terugblik
en helpen om weer een boost te krijgen voor het nieuwe jaar. Tunico verzorgt onze grafische vormgeving, de
website en mailingen. De brandweer
staat ook dit jaar weer klaar om alle
deelnemers met veel plezier schoon
te spuiten en te ontdoen van kroos,
modder en zweet. De muziek van Excelsior, Ferry Zomerdijk van Tunico,
Jeff Veld, en Dennis en Dion Beentjes
zorgen voor een muzikale drive voor
de lopers en een vrolijke sfeer voor de
aanmoedigers. Pastor Olling is altijd
te porren voor onze ideeën. De Kerkuil is dit jaar betrokken, maar daar
vertellen we nog niks over. Alle verkeersregelaars, BHV-ers, dames bij de
inschrijving helpen weer mee. Ronnie
Koevoets zal dit jaar onze spreker en
gangmaker zijn. Caroline Glorie van
de Lantaarn heeft eveneens weer alle
medewerking getoond en zal deelnemers en publiek hartelijk ontvangen

Kermis in
Café de Lantaarn
Vrijdag 8 september starten we om
17.00 met het kip eten: voor € 10,- krijg
je een halve kip diverse salades en patat schrijf je in via caroline@lantaarnlimmen.nl, info@kookkonst.nl of via
06542365682 zodat wij weten hoeveel
kippen we moeten vangen!
s’Avonds in de TENT de formatie Cold
Turkey. In het café is het partytime
met DJ Michael.
Zaterdag 9 september gaan we van
start met de kermisrun met de muzikale omlijsting van Richard Jordan.
s’Avonds hebben we DJ Dolphin in het
café en in de tent de topband Broad-

way, een combinatie van ontzettend
veel ervaring, heel veel enthousiasme,
een hoog muzikaal niveau, een zeer
verrassend repertoire vol Guilty Pleasures en een feest van herkenning!!!
In de zaal de NOOIT MEER NAAR HUIS
TOUR!! Deze staat garant voor feest,
sensatie & entertainment, zo komen
er bekende feestzangers langs en
draait Feest DJ Barry de voegen uit de
muur!
Zondag 10 september in de tent THE
PIANO SHOW met op het podium een
echte piano met daarachter Sven the
pianoman. Daarnaast wordt de show

Kermis en Bierfest
bij de Burgerij
Het kermis weekend staat weer voor
de deur en dat betekend volop gezelligheid bij de Burgerij.
Zaterdag zijn wij open voor een gezellige kermisborrel. Bij ons kunt u onder
het genot van een drankje de deelnemers van de Kermisrun aanmoedigen.
Op zondag is ons terras de start en finish van de Katerloop, georganiseerd
door de Limmer IJsclub. Inschrijven
voor deze loop is in de Burgerij. Natuurlijk staat de koffie met kermis
gebak klaar.

Zondag en maandag is er live muziek
bij ons op het podium.
Maandag zijn wij vanaf half tien geopend. Wij trappen de kermisdeun af
met Die verrückte Stunden!! Bekend
van de Edwin Evers show op radio 538.
Rond de klok van half 12 hebben wij
een gast optreden van Leen Towers!!
Even lekker terug in de tijd!! ‘s middag
treed de band Fantastic 3 op.
In oktober is het bij ons biermaand:
Kom op zondag 1 oktober lekker bierproeven van diverse brouwerijen die

bij start, finish en de feestelijkheden
daarna. Het diner van Toon Konst is
een feestmaal en helpt ons om weer
op krachten te komen voor de rest
van de avond. Op dit moment zijn
alle plannen duidelijk, wordt er flink
voorbereid en zal vrijdag en zaterdag
met veel energie de opbouw gaan
plaatsvinden. Wij willen iedereen die
meewerkt alvast enorm bedanken, en
wensen de deelnemers en aanmoedigers heel veel plezier! Enne...mocht je
je nog niet ingeschreven hebben, dit
kan nog tot en met dinsdag 5 september via www.kermisrun.nl

De Kermisrun-organisatie: Erik Lute, Mark
Bonne, Joeri Bakker, Dominiek Pronk, Rob
Beentjes, Emile Dekker, Bas Mooij, Erik Lamers, Ron Hof, Mirjam Both.

uitgebreid met een allround zangeres die samen perfect inspelen op het
publiek en door de toevoeging van
drummer en gitarist staat er gewoon
een complete band. Om 20.00 uur een
optreden van OJKB!!!
In de zaal de VANDERVENS. Een mix
van rhythm and blues met een vleugje Ska en twee teentjes rock and roll.
Stil staan is geen optie!! In het Café
Party DJ BART!
Maandag het eerste deuntje starten
we in de tent met de BARNBEES. Hierop volgt de SPOT band en het Deuntje
word afgesloten door DJ BART!
In het café beginnen we traditie-getrouw met feest DJ MAARTEN hierna
volgt DJ Jordy.
Wij wensen iedereen een gezellige
kermis toe en.... onder de 18 jaar geen
toegang! ID-KAART VERPLICHT! 18+18+
elk een eigen bar hebben staan in de
Burgerij. Er speelt deze middag live
muziek van Nederlandse bodem.
Zaterdag 14 oktober is er een groots
Oktober Bayerisch Bierfest met
medewerking van ‘Die Münchener
Schmachtfetzen’ (Flair). Pullen bier,
Sauerkraut und Bratwurst en schöne
Mädchen zullen natuurlijk aanwezig
zijn. Kom in je lederhozen of dirndl
jurk naar “de Burgerij” om mee te
zingen op de Duitse schlagers. Kaarten zijn vanaf nu verkrijgbaar bij ‘de
Burgerij’.
Natuurlijk is 21 oktober de traditionele bokkentocht er weer waar wij een
aantal lekkere bokjes zullen tappen.
Het team van “de Burgerij” wenst
iedereen een gezellige kermis toe.
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voor Limmers, door Limmers

KERMIS LIMMEN

GROOTS VUURWERK
VRIJDAG 8 SEPTEMBER

AANVANG 21.30 UUR AAN DE ACHTERWEG IN LIMMEN

OPENINGSTIJDEN KERMIS LIMMEN:
VRIJDAG 8 SEPTEMBER VANAF 15.00 UUR
ZATERDAG 9 SEPTEMBER VANAF 14.00 UUR
ZONDAG 10 SEPTEMBER VANAF 14.00 UUR

De avonturen van
zweefvlieger Jan van Os
Limmen telt een goed aantal markante inwoners. Jan van Os (87) is
daar met recht een van. Deze immer
jeugdige zweefvlieger heeft meer
dan 10.000 vluchten op z’n naam
staan. Het is z’n lust en z’n leven.
We gingen bij hem op bezoek aan de
Westerweg. Wellicht bent u wel eens
langs gefietst. Het is het huis net over
het spoor bij het Dronenlaantje waar
het atelier altijd open is. Jan woont
daar ruim 40 jaar met z’n vrouw, de
kunstenares. Drie dochters en een
zoon zijn het nest al geruime tijd
uitgevlogen. Het gezin is opgegroeid
met de uit de hand gelopen hobby.
‘De zweefvliegtuigen stonden soms
in de keuken om gepoetst te worden’
zo vertelt Jan.
Jan is in 1930 geboren in Amsterdam.
Vader was scheepswerktuigbouwkundige, moeder was huisvrouw. De fascinatie voor vliegtuigen ontstond in
de Tweede Wereldoorlog. Jonge bink,
Dakota’s in de lucht, spannende tijden. Hij kende alle vliegtuigen uit z’n
hoofd. Het duurde echter enige tijd
voordat de fascinatie tot uiting kwam.
Jan ging studeren aan de Elektrotechnische School in Amsterdam (ETS) en
begon z’n professionele loopbaan bij
IBM. Voor z’n werk moest hij naar Den
Helder en daar kwam de passie weer
tot leven. Hij zag de (zweef)vliegtuigen op vliegveld De Kooy. Dat wilde
Jan ook. Het was destijds vrij duur om
zo’n opleiding te doen en toch kroop
het bloed waar het niet gaan kon. In

1960 is hij begonnen met les. In 1961
mocht hij solo.
Inmiddels is Jan op ruim 60 vliegvelden geland en opgestegen (waarvan
ook een aantal illegale landingen),
heeft hij 10.000 vluchten op z’n cv en
heeft hij vele piloten opgeleid. Hij is
Mister Zweefvliegtuig. Op de vraag
of hij dan niet liever ‘echt’ wilde gaan
vliegen met motorkisten antwoordt
hij laconiek:’ Ik heb ze wel gevlogen
maar ik vind het niet uitdagend genoeg.’ De langste vlucht ooit was 6
uur met een afstand van 510 kilometer van Parijs naar Chatres. Naast de
techniek is hij door het zweven in
de lucht gefascineerd geraakt door
landschapsgeschiedenis. Dat het vliegen in de familie zit mag wel blijken.
Dochter Martine is instructrice bij de
Nationale Luchtvaartschool en geeft
les aan piloten. Zij doet het grotere
werk: helikopters.
In juli 2016 vloog Jan z’n laatste vlucht
als piloot. Jan: “Ik moet het vliegen
leren missen, ik moet een andere invulling vinden voor m’n dagen, maar
ik ga binnenkort weer als medepassagier mee met een vriend!’ Gelukkig heeft Jan nog een talent. Hij is
een storyteller pur sang. Hij heeft z’n
avonturen opgeschreven en gebundeld.
In de komende LOV-edities kunt u
over enkele van z’n avonturen lezen.
Zoals het verhaal: Toevalvlucht, waar
Jan per abuis in de tuin van een chique Fransman landde.
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Wij wensen u een gezellige kermis!!

SEPTEMBER 2017

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

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

Recreatief Badminton in Limmen
Heeft u zin om te gaan sporten en te bewegen? Dan is badminton de ideale sport
om bewegen en gezelligheid te combineren. Je kunt prima aan je conditie werken, waarbij leeftijd niet zo belangrijk is.
Dit jaar bestaat de Badmintonclub Limmen 40 jaar.
We zijn een vereniging met een recreatieve doelstelling, dus geen competitie. Na
het spelen drinken we vaak gezellig een kopje koffie of thee in de kantine van de
sporthal. En op het einde van het seizoen hebben we ons jaarlijks uitje, waar je
eventueel aan mee kan doen.
Het badmintonseizoen is van 12 september tot april. We spelen op dinsdagochtend en/of op vrijdagochtend van 9.00 uur tot en met 10.30 uur in
Sporthal de Enterij in Limmen.
Kom ook eens langs en doe mee!!!

Graszoden

Tuinaarde - Tuinturf

Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

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

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

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

e n ró l s p e e lt ..
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VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

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

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505‑1751

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.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 de ouders met de geboorte van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Kick Metselaar ‘Baby van de maand’ geworden! Extra geluk is dat er drie extra prijzen zijn
gewonnen. Vanaf heden wint de baby van de maand naast de waardebon van 50 euro 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 en een waardebon voor een unieke verjaardagstaart speciaal voor de baby van de maand
gemaakt als uw baby van de maand 1 jaar oud wordt!
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‘BABY VAN DE
MAAND’

De rubriek
Limmer Kroost
is powered by:

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

Kick Metselaar
– Geboren op 18 juli 2017–
Zoon van Gijs Metselaar
en Debbie van Trigt

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!
IJssalon

Rijksweg 31A

Nina Hollander

Joep Beau Stoop

C-Jay Mason Beentjes

– Geboren op 7 april 2017 –

– Geboren op 2 augustus 2017–

– Geboren op 4 juli 2017 –

Dochter van Stan en Evelien Hollander,
zusje van Loïs en Julia

Zoon van Stefan en Chantal Stoop,
broertje van Anouk en Daan

Zoon van Twan en Mary Beentjes,
broertje van Danny en Ryan

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

Loé Geaulie Ruiter

Reva Groot

Mees Winder

Jurre Joseph Benjamin Castricum

Stan Hoogeboom

– Geboren op 15 augustus 2017 –

– Geboren op 11 juli 2017–

– Geboren op 27 juni 2017 –

– Geboren op 17 augustus 2017 –

– Geboren op 17 juli 2017 –

Dochter van Jim en Britt Ruiter,
zusje van Xev

Dochter van Ruud en Marieke Groot,
zusje van Owen en Lorynn

Zoon van Menno Winder en Sophie
Admiraal, broertje van Sepp

Zoon van Bas Castricum en Sandra Snel

Zoon van Wim en Wendy Hoogeboom

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’.

Hoogst haalbaar kwaliteitscertificaat voor Kinderopvang

Open huis SWOL
‘Vredeburg’
geslaagd!

Op dit moment is Kinderopvang Kits
Oonlie de enige opvangorganisaties
in Limmen die in het bezit is van hét
kwaliteitscertificaat voor de kinderopvang.
Eind 2016 zijn de normen voor het
kwaliteitscertificaat door Stichting
HKZ aangescherpt en Kits Oonlie
zou in november 2018 aan deze norm
moeten voldoen. Kits Oonlie heeft ervoor gekozen om dit jaar al getoetst
te worden op de nieuwe normen om
zo als één van de eerste in het bezit
te zijn van het hoogst haalbaar kwaliteitscertificaat in de kinderopvang.

teitsysteem onder de loep is genomen. Het Keurmerkinstituut geeft in
haar rapport aan dat de opvang van
de kinderen zorgvuldig wordt uitgevoerd en dat er tevens sprake is van
een zorgvuldig uitgevoerd kwaliteitsysteem.

Op 15 juni 2017 is Kits Oonlie bezocht
door het onafhankelijke Keurmerkinstituut, waarbij het volledige kwali-

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met Kits Oonlie, 0725323576.

Limmer Kampioenschappen
Palingroken
Zaterdag 26 augustus was het gezellig druk op de parkeerstrook nabij
café “De Lantaarn”. Uitbaatster Caroline Kaaij organiseerde opnieuw een
palingrookwedstrijd waaraan door
diverse teams werd deelgenomen.
Met grote professionaliteit en zorg
werden de rookovens geplaatst. Zorgvuldig was er verse paling ingekocht
en werden door de stookmeesters de
vuren aangelegd, een uiterst serieus
en secuur werk. Niet te hard, niet te
heet, het hout op de juiste maat en
vochtigheid. Je palingen erin hangen
en de oven sluiten. Intussen werd er
uiteraard een goed glas bier geschonken. Elk team heeft zich een eigen
techniek meester gemaakt en houdt
dit strikt geheim. Een beetje meer
lucht, soms een kleine toevoeging
van houtmot, wel op de juiste hout-

soort letten, alles kan de smaak en de
garing beïnvloeden. En de thermometer nauwlettend in de gaten houden!
Uiteindelijk wordt de paling deskundig beoordeeld, geproefd etc.
En dan de uitslagen, altijd weer een
verrassing. Dit jaar luidt die:
1e prijs het team: Klaas, Cees en Sem
Winter en Ko Min
2e prijs het team: Marco en Dennis
Pepping, Erik Jaap Kroone en Cristian
Schilder
3e prijs Smokey Johan Scheepmaker,
bekend van vele zalm-, paling- en
vooral makreelrookwedstrijden. Ook
vaak vertegenwoordigd op jaarmarkten.
Een mooi evenement, met veel belangstelling en volop gezelligheid in
en nabij het café. ‘De Lantaarn’ maakt
zich nu op voor de Limmer Kermis.

Vrijdagmiddag 25 augustus jl.
was er een Open Huis en inloop
in de benedenverdieping van “Vredeburg”, daar waar de Stichting
Welzijn Ouderen alles faciliteert
voor activiteiten voor ouderen.
Binnen presenteerden zich de gebruikersgroepen, zoals KBO (Katholieke Bond voor Ouderen), met
keezen, klaverjassen, kienen. Er
was informatie over yoga, diverse
bridgeclubs, biljarten, schaken.
Buiten werd er volop Jeu de Boules
gespeeld. Er was heel veel belangstelling voor de activiteiten en er
werden goede kontakten gelegd,
nieuwe leden ingeschreven en veel
informatie verstrekt. Ook kwamen
er mensen met nieuwe ideeën, die
de besturen zeker zullen meenemen.
Na 18.00 uur begaf een groot gedeelte van de aanwezigen (bijna 80
personen!) zich naar de sfeervolle
bovenverdieping, waar een echt
Zomerfeest en Zomerbuffet plaatsvond, met muzikale omlijsting van
Jan van der Schaaf, een bekend regionaal pianist. Er was een collegiale samenwerking tussen Horeca
“Vredeburg” en de “overbuurman”,
KookKönst. Samen hebben zij een
top buffet neergezet, waar iedereen
van genoot, de drankjes werden als
altijd prima verzorgd door het horecateam: Ria, Dorien en Atie...
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Beyuna Energy
We hebben weer de eer om met onze gezonde Energie
drank van Beyuna te mogen staan en te schenken met
de Kermisrun op zaterdag 9 september. Wij zullen staan
bij de burgerij, dus missen kan je ons niet!

LIMMERKERMIS 2017
VRIJDAG 8 SEPTEMBER
Vanaf 17.00 kip eten
Tent: COLD TURKEY
Café: DJ MICHAEL

ZATERDAG 9 SEPTEMBER
s’Middags kermisrun met RICHARD JORDAN.
Tent: BROADWAY
Café: DJ DOLPHIN
Zaal: NOOIT MEER NAAR HUIS TOUR MET DJ BARRY

ZONDAG 10 SEPTEMBER
Tent: THE PIANOSHOW met een optreden van OJKB
Café: DJ BART
Zaal: VANDERVENS

MAANDAG 11 SEPTEMBER
HET EERSTE DEUNTJE
Tent: BARNBEES vervolgens de SPOT BAND en het
laatste kreuntje met de DJ BART
Café: FEEST DJ MAARTEN
DJ JORDY sluit af.

Wij wensen iedereen een gezellige kermis toe!
Onder de 18 jaar geen toegang! LET OP: ID-KAART VERPLICHT!!
18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+

Kermis

2017

Verwacht:
Donderdag 12 oktober: 1ste Popquiz van het seizoen
Zaterdag 14 oktober: koppeldarttoernooi
Herfstbokkentocht 21 oktober

Limmen
E v e n e m e n t e n l o c a t i e

Zaterdag 9 september
Wij zijn open voor een gezellige kermisborrel!
Zondag 10 september
10.00 uur start Katerloop Limmer IJsclub. Inschrijven in De Burgerij.
Natuurlijk hebben wij koffie met kermisgebak klaar staan!
Geniet tijdens de kermis van live-muziek op ons podium.
Maandag 11 september
VANAF 09.30 UUR DEUNEN MET ‘DIE VERRÜCKTE STUNDEN’
(BEKEND VAN EDWIN EVERS) met rond de klok van half 12
gastoptreden van LEEN TOWERS!
en ‘smiddags de band Fantastic3.
Wij wensen iedereen een gezellige kermis!

Oktober = Biermaand
Zondag 1 oktober:
Bierproeven bij verschillende stands van
bierbrouwerijen met live muziek van eigen bodem.

Bij De Burgerij Limmen kunt
u terecht voor feest, bruiloft
en vergadering!

Zaterdag 14 oktober:
GROOTS BAYERISCH BIERFEST met ‘Die Münchener
Schmachtfetzen’ (Flair). Pullen bier, Sauerkraut
und Bratwurst! Kaarten nu verkrijgbaar!
Zaterdag 21 oktober:
De traditionele Bokkentocht. Kom genieten!

072 505 5220

Het is een veelgehoorde klacht: energy dranken werken eerder uitputtend dan opbouwend. Vaak geven de
aanwezige, stimulerende ingrediënten een verhoogde
hart-frequentie. Dit lijkt op energie, maar in feite put
het je lichaam eerder uit. Ook het hoge suikergehalte
van deze drankjes heeft een negatief effect: het maakt
dik en is maar moeizaam af te breken door het lichaam.

Er zitten geen chemische vitamines, of rare E-nummers
in. Deze Energy is GMO-vrij, is terug te vinden op de Zindex (voor artsen en apothekers), is NZVT gekeurd, dus
doping- en medicijnresten vrij en alles is goedgekeurd
door de EFSA.
Dus sporters, wil je een energie boost hebben, kom dan
een energie drank bij ons halen op het parcours. Tot zaterdag 9 september, wij wensen jullie heel veel plezier
en succes met de Kermisrun!
Laura Meijland en team

Beyuna Energy is ontwikkeld vanuit het besef dat alleen
gezonde ingrediënten goed genoeg zijn om energie op
te bouwen. Bij de ontwikkeling van dit nieuwe product
is er daarom nadrukkelijk voor gekozen om ingrediënten te gebruiken die plantaardig zijn. Beyuna Energy
bevat daarom Powergrape, Cereboost, Agerola kers en
de Vliesjes van rijst, die verwerkt zijn in Nu-Flow.
Beyuna Energy ondersteunt het energieniveau en de
aanmaak van rode/witte bloedlichaampjes. Draagt bij
tot normale mentale prestaties. Zorgt mede voor een
goede weerstand. Draagt bij tot de bescherming van
cellen tegen oxidatieve schade. Heeft een positieve
invloed op de werking van het zenuwstelsel en helpt
het immuunsysteem. Het geeft een goede focus, concentratie, betere zuurstofopname en een beter herstel
na een sportieve activiteit. Dus een echte aanrader om
te drinken, voor, tijdens en na de geduchte Kermisrun.

Waarom is iedereen zo enthousiast
over bridge?
Zowel in Limmen als in Akersloot bevindt zich een
gezellige en enthousiaste bridgeclub waar, ongeacht
het niveau, dit prachtige spel kan worden gespeeld.
Beide verenigingen zijn aangesloten bij de Nederlandse
Bridgebond.
De clubavond in Limmen is op woensdag en vindt
plaats in een prachtige locatie op de zolder van de monumentale boerderij ‘Vredeburg’ aan de Dusseldorperweg. In Akersloot wordt op de dinsdagavond de clubavond gehouden in het gezellige ‘Het Achterom’.
Uiteraard gaat het bij een speelavond om gezelligheid
en ontspanning. Er wordt gespeeld volgens regels, die
overal ter wereld precies hetzelfde zijn. Naast het doel
van ontspanning zijn er aardig wat leden die proberen
zichzelf te blijven verbeteren.
Aan het eind van een speelavond worden de uitslagen
direct bekend gemaakt, maar ook nog eens met spelverdelingen gepubliceerd op de website van de Bridgebond.
Enthousiastelingen kunnen daarmee nog eens nakijken op welk spel er wel en (bovenal) niet gescoord werd
en waarom. Dit kan mede leiden tot meer inzicht en
spelverbetering.

Veel sportclubs hebben te maken met teruglopende
ledenaantallen, zo ook bridgeclubs. Om die reden hebben de besturen van beide verenigingen besloten om
dit probleem gezamenlijk een halt toe te roepen en dit
mooie spel onder uw aandacht te brengen. Het bezorgt
u niet alleen een geweldig tijdverdrijf met veel gelijkgestemden, maar is bovendien een uitstekende geheugentraining.
Inmiddels hebben wij de bekende en ervaren bridgedocent Gerard Limmen bereid gevonden om in het najaar,
in samenwerking met beide bridgeclubs, een beginnerscursus te starten. Hij zal u daarbij op een prettige
wijze in te wijden in de geheimen van bridge. Er wordt
van uit gegaan, dat u nog niets van dit spel weet.
Wat let u nog? Twijfel niet langer en meldt u aan. U zult
er geen spijt van hebben.
De cursus zal worden gegeven in Castricum vanaf donderdag 14 september van 13.30 tot 16.00 uur en bestaat
uit 12 wekelijkse lessen.
Informatie en aanmelding voor de cursus bij Gerard
Limmen: info@gerardlimmen.nl of 072-5051539.

Verhuisplannen? Rietveld Makelaars
begeleidt u van A tot Z..!
Bent u net terug van zomervakantie? Misschien heeft u
tijdens deze vakantie nagedacht over een nieuwe woning. Is het verstandig om nú een nieuw huis te kopen?
Dat hangt uiteraard af van uw persoonlijke omstandigheden en wensen.
Wij zien nog steeds aantrekkelijke omstandigheden om
een huis te kopen. Zo is de hypotheekrente historisch
laag, de overdrachtsbelasting voor woningen bedraagt
nog steeds 2% en de aankoop van een woning blijkt
op lange termijn vrijwel altijd een goede investering te
zijn. Daarnaast biedt verhuizen u vaak de mogelijkheid
om uw hypotheek boetevrij af te lossen. Op deze manier is het mogelijk om van een duur rentecontract af
te komen en een goedkopere hypotheek af te sluiten
voor de nieuwe woning waardoor uw maandlasten lager uitvallen of met dezelfde maandlasten een grotere
woning te kopen.
Dan is het uiteraard van belang om de juiste woning te
vinden die aan uw wensen voldoet. En daar kan Rietveld
Makelaars u uitstekend bij helpen; Rietveld Makelaars
is sinds jaren marktleider in Limmen. Rietveld kan ook
optreden als aankoopmakelaar. Een aankoopmakelaar
kan voor u veel werk uit handen nemen in het aankoopproces. Daarbij kent Rietveld de lokale huizenmarkt als
geen ander, kan voor u onderhandelen en tenslotte helpen bij het opstellen van de koopovereenkomst.
Loopt u met (ver)koopplannen voor een nieuwe woning, dan kunt u nu een gratis waardebepaling van uw

huidige woning aanvragen bij Rietveld Makelaars. Deze
is geheel vrijblijvend en kan de start zijn van de aankoop van uw droomhuis.
Wilt u meer weten over de huizenmarkt in Limmen,
toekomstige nieuwbouwprojecten in Limmen of in het
Zandzoomgebied (Limmer Linten, Zuiderloo) of wilt u
een gratis waardebepaling aanvragen ? Neem dan contact op met dé makelaar van Limmen, Rietveld Makelaars en kom langs aan de Drie Linden 1 in Limmen voor
een vrijblijvend oriënterend gesprek. Ook het adres
voor uw financieel advies op dit gebied bij Gerard Tool.
Rietveld makelaars; deskundig, betrouwbaar en
betrokken in Limmen en de regio.
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Jeugdkoor Corneliusparochie maakt een musical rond
het nieuwe jaarthema:

‘Omzien naar de ander’
Al dertien jaar bestaat er een jeugdkoor binnen de Corneliusparochie. Als
je van zingen, toneelspelen en musicals houdt en je bent te oud geworden
voor het kinderkoor en valt onder de
leeftijdsgroep van ongeveer 12 tot 18
jaar, dan is er de mogelijkheid lid te
worden van het jeugdkoor.
Het komend seizoen zal er namelijk
door de leden van het jeugdkoor twee
musical-vieringen in elkaar gezet
worden. De eerste jeugdviering is op
zaterdag 25 november die daarna ook
gehouden zal worden op verschillende kerklocaties in de regio. De tweede
musical-viering is gepland op zaterdag 14 april 2018. Vóór eind november worden er zo’n 8 bijeenkomsten
gepland en in 2018 zal er een nieuwe
serie van voorbereidings-bijeenkomsten gehouden worden. Dit jaar wordt
geprobeerd met het jaarthema: ‘Omzien naar de ander’ en ‘eenzaamheid’
aan de slag te gaan. In een veilige en
vertrouwde sfeer komt de groep van
zo’n tiental jongeren op vrijdagavon-

den in de pastorie van de Corneliusparochie samen. Thema’s worden
besproken, teksten geschreven, muzieknummers beluisterd, gezongen
en gerepeteerd. Elk jaar weer wordt je
verrast door het enthousiasme, creativiteit en betrokkenheid van de groep
jongeren. De eerste bijeenkomst staat
gepland voor vrijdag 15 september van
19.00 tot 20.00 uur in de pastorie van
de Corneliusparochie. Als je interesse
hebt neem dan contact op met Mia
Ploegaert of pastor Johan Olling. fhploegaert@kpnplanet.nl of pastor@
corneliuskerk-limmen.nl

De Katerloop en Limmer
Kermis onlosmakelijk
met elkaar verbonden...
De Limmer IJsclub organiseert, dit
jaar in samenwerking met de Burgerij,
alweer voor de 37e keer de Katerloop.

In de route van dit jaar zijn wat kleine
aanpassingen aangebracht met de
start en finish bij de Burgerij.

Modevakschool
gaat weer
beginnen!
Half september starten de lessen,
kleding maken, weer bij Modevakschool Ria Mooij-Hoogeboom. De
lessen worden gegeven aan beginnende en gevorderde naaisters. Ieder maakt wat ze wil, kinder- en/
of dameskleding, op eigen niveau.
Er wordt ’s morgens van 9.30 uur
tot 11.30 uur en ’s avonds van 19.30
uur tot 21.30 uur les gegeven. De
groepjes bestaan uit maximaal 5
personen en worden, voor zover
mogelijk, samengesteld uit personen met eenzelfde interesse,
bijvoorbeeld jonge moeders of
ouderen. Voor iedere leerling is
er een machine beschikbaar. Als
extra, organiseren we een paar
maal per jaar een bezoek aan een
stoffenmarkt. Heeft U interesse
en wilt U meer weten, bel dan met
Ria Mooij-Hoogeboom, telefoonnummer 072 5053174.

Voor de kinderen is er een leuke route
bedacht met een verrassingselement.
De kinderen lopen in 2 sessies: kinderen tot en met 8 jaar en kinderen van
9 tot en met 12 jaar. Uiteraard zijn er
ook prijzen voor de beste drie lopertjes per leeftijdscategorie.
De kinderen hoeven zich niet in te
schrijven maar kunnen zich gewoon
melden bij de Burgerij.
De Katerloop kan in 5 of 10 km gelopen worden en ook hier zijn weer
prijzen te winnen door de beste drie
lopers per categorie.
Datum: Zondag 10 september 2017.
Jeugdloop: melden vanaf 09:30 bij de
Burgerij. Start 10:00 uur bij de Burgerij. Deelname gratis.
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Een muzikaal verhaal door Peter Rijs en Wilma Ploegaert

De magie van Erik Satie
Een concert met als centraal thema
“Het leven en werk van Erik Satie” In
de Protestantse kerk te Limmen.
Over Erik Satie valt veel te genieten
en te vertellen. Zijn verstilde pianomuziek, zijn liederen en zijn excentrieke manier van leven zijn voor veel
mensen een bron van inspiratie.
Peter Rijs (piano/verteller) en Wilma
Ploegaert (zang) hebben daar een
prachtig programma over gemaakt
vol afwisseling in beeld en muziek.
Wilma Ploegaert studeerde zang aan
de Musicalafdeling van het conservatorium van de Hogeschool InHolland
in Haarlem. Peter Rijs heeft les gegeven aan de conservatoria van Alkmaar
en Enschede en is dirigent/organist in
de Corneliuskerk te Limmen.
Wilt U deze bijzondere en interessante avond meemaken en U laten
verrassen in de wereld van “klank geworden onthaasting” in Parijs eind
19e eeuw dan kunt u kaarten bestellen via: psrijs@kpnmail.nl of telefoon:
0725051321 / 0613585502

Protestantse kerk te Limmen
Zuidkerkenlaan 25
Vrijdag 20 oktober 2017
Aanvang: 20.15uur (kerk open 19.30)
Entree: 10 euro (incl. koffie).

Oproep aan kinderen in Limmen...

Doe mee aan Passion 2018
Op zaterdagmiddag 23 maart 2018
(Palmpasenweekend) om 16.00 uur
willen we in de tuin van o.l.v. ter Nood
tussen Heiloo en Limmen een Passion
organiseren die gehouden wordt door
de kinderkoren van onze regio. We
kennen allemaal de jaarlijkse Passion
die op Witte Donderdag elke jaar in
een andere stad op de TV wordt uitgezonden. En velen herinneren zich
nog de Passion Limmen een paar jaar
geleden. Nu gaat het om een Passion
met al onze kinderkoren. We hebben
kinderkoren in Heiloo, Akersloot en

Limmen die mee willen doen. Ook de
Egmonden willen we betrekken bij dit
prachtige initiatief. Voor Kerst zullen
de koren al liederen instuderen en in
2018 zullen er ook gezamenlijke repetities worden gehouden. Er zullen ook
kleren worden gemaakt en gepast,
teksten geleerd en het spel geoefend.
Heb je belangstelling om mee te doen
met dit project? Meld je dan aan!
Mia Ploegaert en pastor Johan
Olling. fhploegaert@kpnplanet.nl of
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Katerloop: inschrijven vanaf 09:30
uur bij de Burgerij. Start 10:30 bij de
Burgerij. Inschrijfgeld: € 3,Tot zondag 10 september... de Limmer
IJsclub rekent weer op jullie komst!

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

onderwijs kunnen komend jaar theaterlessen volgen bij de Burgerij. Deze
lessen worden gegeven door een ervaren docent en zullen plaatsvinden op
dinsdagmiddag. Er wordt op een leuke

manier kennis gemaakt met theater
waarbij samenwerking erg belangrijk
is. Na 20 lessen zal er een spetterend
theaterstuk worden opgevoerd.
Lijkt het je leuk hieraan mee te werken?
Kom dan naar de audities op dinsdag
19 en 26 september van 16.00 tot 17.30
uur in de Burgerij waarbij je kan sfeer
proeven.

Nooit meer zonder power!

ROBUUSTE POWERBANK
MET ZONNECEL

slechts

25,• 8000maH
• 4-5x iPhone opladen
• met handige led-lamp
• zonnepaneel voor nood
• ideaal voor camping/trekking
• met handige clip
• met laad-indicator
• geschikt voor (bijna) alle USB apparaten

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

Stichting Oud Limmen

Wie - o - Wie ?
Deze keer een foto uit de oude doos. De bollen zijn weer gepeld en gaan komende
tijd weer de grond in. Wie heeft er niet zijn kermis centje verdiend met het pellen
van bollen. Hier een foto genomen in de schuur van Valkering. Wie herkent de bollenpelsters en uit welk jaar komt deze foto? Misschien kunt u ons helpen !
Reacties graag naar: oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig langs op maandagochtend van 10.00-12.00 uur, of maandagavond van 19.00-21.00 uur. Wij zijn
weer open vanaf maandag 4 september en zoals gewoonlijk staat de koffie klaar.
Op de vorige foto van de bloemendagen-editie stond een mozaïek afgebeeld. Cees
Struijlaart van de Westerweg heeft gereageerd dat dit mozaïek bij hun in de tuin
stond en het jaar was 1968. Cees bedankt voor de leuke reactie die we mochten
ontvangen.
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Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen
• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09

Laat ons
maar tellen...
Maatlat 1
1906 BL Limmen

...U kunt onstpannen...
uw verzekeringen
zijn goed geregeld!

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

OPENINGSTIJDEN: Ma. t/m wo. 08.00-21.00 uur.
Do. t/m za. 08.00-22.00 uur.
Op zondag van 09.00 tot 21.00 uur.

www.appelenbeers.nl

Bel nu 06-506 484 99

appesl.
beer

s?

ewij
Snel en betaalbaar je rijb

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

atis
Gebruik motorkleding Gr

De Drie Linden 4,
1906 EM Limmen
Tel.: 072 505 48 78
info@appelenbeers.nl
Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

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

Maatlat 9 • Limmen

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

ONTWERP INMETEN

MONTAGE

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

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

072 - 505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen
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TIOS en AH gaan samen
met Nederland in beweging
NOC*NSF en Albert Heijn hebben
een gezamenlijk doel: een actievere
levensstijl toegankelijk maken voor
alle Nederlanders, door de drem-pel
tot sport en beweging te verlagen. Om
dit doel te bereiken organi-seren zij
samen de AH Sportactie. En je sportvereniging TIOS Limmen doet hier ook
aan mee!
Een landelijke spaaractie waarbij klanten bij AH bij iedere €10 aan boodschappen een AH Sportzegel ontvangen. Bij 10 zegels is de spaarkaart vol
en dit geeft toegang tot 5 keer gratis
sporten.

Ook TIOS Limmen doet mee met
deze actie en bij ons kun je kiezen
uit verschillende takken van sport-&
beweging: turnen/damesbodyshape/
dancehall/streetdance-hiphop/breakdance/zumba.
De spaaractie loopt van 4 t/m 24 september en je kunt gelijk meedoen vanaf de start t/m 3 december. Dus: Start
met Sparen en kijk op de TIOS Limmen
website welke lessen wij aan-bieden
en wat ook leuk is: in 2018 bestaan wij
als vereniging 60 jaar !!!!

MAANDAG
15.10-16.00
16.00-17.00
17.00-19.00
19.00-20.00

Kleutergym/Turnen groep 1+2
Turnen groep 3+4+5
Turnen selectie
Bodyshape dames

DINSDAG
09.00-10.00 Bodyfit dames
(onder voorbehoud)
16.30-18.00 Streetdance /HipHop groep 4-8
19.00-20.00 Zumba/Aerobics dames
20.00-21.00 Zumba dames

Op 2e Paasdag komt Denise met Gerard Tool in gesprek over een hypotheekadvies. Tijdens dit hypotheekgesprek vertelt Gerard op zoek te zijn
naar een nieuwe collega. Gerard zoekt
een collega die de verzekeringsportefeuille kan beheren en wil uitbreiden.
Na een goed gesprek blijken ze op één
lijn te zitten wat betreft de werkwijze
in het adviseren en beheren van verzekeringen.

Plezierig samen sporten voor jong en
oud in eigen dorp!!!

Lesrooster Sportvereniging TIOS
seizoen 2017-2018
Alle lessen worden gegeven in de gymzaal
aan de Hogeweg in Limmen

vele Limmers bekende dame. Na haar
MEAO gaat zij werken bij Proteq Verzekeringen in Alkmaar op de afdeling
schade.
In de loop der jaren haalt zij haar diploma’s en certificaten en bouwt zij
veel ervaring op.
Na Proteq volgen er nog een aantal
functies binnen het verzekeringswezen waar zij met veel plezier werkt.

WOENSDAG
09.15-10.15
18.00-19.30
19.30-21.00
21.00-22.00

Ouder en kind gym
Dancehall (Streetdance) 12-16 jr
Dancehall (Streetdance) 17+
Breakdance 15+

DONDERDAG
08.45-09.45 Bodyfit dames
16.30-18.30 Turnen jong talent/ selectie
18.30-19.30 Turnen 6+7+8
ZATERDAG
09.00-10.00 Breakdance beginners
10.00-11.00 Breakdance semi-gevorderden
11.00-12.00 Breakdance gevorderden

MEER INFORMATIE OP WWW.TIOSLIMMEN.NL

Úw verzekeringadviseur
voor Limmen en omgeving
Gerard Tool & Mark Boetje Financieel
Advies, al jarenlang een vertrouwde
partner op gebied van hypotheken
en verzekeringen in Limmen en omgeving!
Na het vertrek van Unívé verzekeringen is Gerard Tool & Mark Boetje Financieel Advies, samen met Rietveld
makelaardij, dé makelaar voor Limmen en omgeving, sinds 1 april van
dit jaar gevestigd aan Drie Linden 1 in
Limmen.

Nieuwe pedicuresalon in Limmen

Introductiekorting
bij Sanne’s Salon Limmen
Wat zit er toch in het drinkwater van Limmen? Het is een dorp van harde werkers en het bruist van de
ondernemers. Zo ook Sanne. Vijfentwintig lentes jong en na de volledige opleiding tot gediplomeerd
pedicure succesvol gevolgd te hebben is zij onlangs haar eigen salon aan het Kieftenland begonnen. Voor de
redactie van de LOVkrant reden om haar een aantal vragen te stellen...
Stel jezelf eens voor aan Limmen:
Mijn naam is Sanne Commandeur,
eigenaresse van Sanne’s Salon
Limmen. Ik ben 25 jaar en sinds 2014
woon ik samen met mijn vriend op ’t
Kieftenland te Limmen. En sinds juli
2017 ook gediplomeerd Pedicure.

Wat voor opleiding heb je gehad?
Op dit moment ben ik werkzaam in de
ouderenzorg, op de verpleegafdeling
van de Boogaert te Castricum. Hiervoor heb ik de opleiding Verzorgende
IG gevolgd aan het Nova College te
Haarlem.

Ik werk al jaren met plezier in de zorg.
Maar heb altijd de droom gehad om
een eigen salon te starten. Daarom
ben ik in september 2016 gestart met
de basisopleiding pedicure aan de La
Lique opleidingen te Heerhugowaard.
Deze opleiding heb ik afgelopen juli
afgerond. Vervolgens ben ik gestart
met mijn eigen salon aan huis.
Wat houdt het vak eigenlijk precies in?
Pedicure is eigenlijk een mooi woord
voor voetverzorger. Dit zegt eigenlijk
al genoeg over het vak. Je kunt bij
de pedicure terecht voor verzorging
van de nagels en voeten. Mochten er
probleemlocaties aanwezig zijn kan
de pedicure dit ook verhelpen, denk
hierbij aan eelt, likdoorns, kalknagels
of andere problemen aan de voeten.
Welke klanten/leeftijdsgroepen
ontvang je?
Iedereen jong of oud die behoefte
heeft aan verzorging van voeten en
of nagels is welkom bij mijn salon.
Of ze nou voor een hele behandeling,
een deelbehandeling of een mooi
kleurtje Gellak op zowel handen als
voeten komen. Alles is mogelijk qua
voetverzorging. Ook kunt u terecht
voor cadeaubonnen, om een heerlijke
behandeling cadeau te geven.
Wat vind je het leukste aan je beroep?
Het leukste aan mijn beroep is dat
ik mensen kan helpen. Als een klant
binnenkomt met een voetprobleem
en later met een glimlach de deur weer

Door de groei op de woningmarkt,
de daaraan gekoppelde hypotheken
en verzekeringen en het vertrek van
Univé uit Limmen is uitbreiding van
het team Gerard Tool & Mark Boetje
wenselijk gebleken. Per 1 juli is het
team daarom dan ook versterkt met
de komst van Denise Winter-Fisscher,
een enthousiaste, ervaren en klantgerichte assurantieadviseur.
Denise, geboren in 1973 te Alkmaar,
opgegroeid in de Egmonden, sinds
2001 woonachtig in Limmen, is een bij
uit gaat. Of dat mensen blij worden
van hun mooi verzorgde nagels.
Verder vind ik het sociale contact met
de klanten mooi. Even een praatje
en wat gezelligheid onder het genot
van een kopje koffie of thee. Dit vind
ik erg belangrijk als pedicure, dat de
klant zich op zijn gemak voelt als hij/
zij bij mijn in de stoel zit.
Wat is het grootste misverstand over
een pedicurebehandeling?
Eén van de grootste misverstanden
van een pedicurebehandeling vind
ik dat vaak gedacht wordt dat het
typisch voor vrouwen is. Dat alleen
de vrouw naar de pedicure mag/gaat
terwijl er veel mannen zijn waarbij
een pedicurebehandeling geen overbodige luxe is.

Voor zowel particulieren als het MKB
is het zeker interessant om eens vrijblijvend in gesprek te gaan met Denise. Met alle plezier neemt zij uw
verzekeringspakket door en doet zij u
een interessante aanbieding.
Graag vertelt zij u waarom u ook met
uw schadeverzekeringspakket bij Gerard Tool & Mark Boetje Financieel Advies aan het beste adres bent!
Denise is dagelijks telefonisch te bereiken, maar even langskomen aan De
Drie Linden 1 kan natuurlijk ook altijd,
de koffie en thee staan klaar!
Met vriendelijke groeten,
Gerard Tool & Denise Winter Fisscher
De Drie Linden 1, tel. 072-7433743.
Hoe kunnen mensen contact met je
opnemen, waar is je praktijk en wat
zijn de openingstijden?
Mijn praktijk is gevestigd aan ’t
Kieftenland 112 en de salon bevind
zich op de eerste etage. Aan de straat
is voldoende parkeergelegenheid.
Een afspraak is snel gemaakt via
telefoon, 06-23339993 of via mail,
sannessalonlimmen@hotmail.com.
Op dit moment zijn er geen vaste
openingstijden en is de salon
geopend op afspraak. Voor meer
informatie en acties ben ik te volgen
op Facebook en Instagram onder de
naam sannessalonlimmen.
Wij wensen Sanne veel succes met
haar salon!

Introductie-aanbieding:

5

EURO
KORTING!

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

S A L O N
L I M M E N

!
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‘t Kieftenland 112 - 1906 WH Limmen - tel. 06 2333 9993
sannessalonlimmen@hotmail.com
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Stap
eens
binnen
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
enreclame
ontwerp
Veelzijdig
in
Ouderwets
goede
service
20.00 uur
Stap
eensenin
binnen
Veelzĳdig
reclame
Opmaak
ontwerp
Bĳ u in de buurt
IN DE
Stap
eens
binnen
072 - 505 49 57 | oersterkreclame.nl
Stap
eens
binnen
MUSEALE
Veelzĳdig
in
reclame
Ouderwets goede service
HOEK VAN
Stap
eens
binnen
LIMMEN
Opmaak en ontwerp
Stap eens binnenburen
Veelzĳdig in reclame
bij de
‘Het gras ltijd
a
ziet niét ’
.
Stap eens binnen
groener..
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ZON 17 SEPT
PRESENTATIE

Check onze vernieuwde webshop!

IDEE ONTWERP PRINT/DRUKWERK INTERNET SIGN

Oersterk reclame, Rijksweg 42a, Limmen

Gadverdamme, wat lekker..!
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HERFSTBOCK

DAMPEGHEEST.NL

Hogeweg 94a | 1906 CV Limmen | 06 28407717 | info@el-jardinero.nl

OPENINGSTIJDEN KERMIS 2017 DAMPEGHEEST
VRIJDAG 8 SEPTEMBER VANAF 15.00 UUR.
ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 SEPTEMBER VANAF 14.00 UUR.
VUURWERK VRIJDAG 8 SEPTEMBER VANAF 21.30 UUR AAN DE ACHTERWEG!
Rijksweg 50 - 1906 BJ LIMMEN - Tel. 072 - 505 3066
E-mail: info@autobedrijfkaandorp.nl

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

KERMIS LIMMEN!
SPOUWERS

6.20
11.90

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

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

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

per stuk 0.65.................................................... 10 voor

KERMISVLAAI 4 smaken op 1 vlaai

halve vlaai 6.25..................................... hele vlaai

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

September..: de ‘R’ is weer in de maand!

ER IS WEER SPECULAAS!

Maandag 12 september is onze winkel op de Vuurbaak 3 de gehele dag gesloten.

KATTEN VERVOERSBOX
47x30x30 cm € 11,95

BIOCAT’S FRESH 20 KILO
€

10,95

5 stuks €

42,50

OP ALLE MANDEN EN KUSSENS
25% KORTING!
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

Terugkijken

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

1917 / 2017

gpgroot.nl/100jaar

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

Maarten Min

Het Palet 8
1906 CJ Limmen
Tel. (072) 505 30 72
Mobiel 06 53 23 23 47
m.min@quicknet.nl
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Zijlstra Collection in Limmen
breidt groots uit..!
Dinsdag 28 juni jl. was er een feestelijke gebeurtenis bij het bedrijf Zijlstra aan de Uitgeesterweg 15 in Limmen. Het
bedrijf, dat in 1941 door Ben Zijlstra in Castricum werd opgericht en later door zijn zoon Theo Zijlstra werd voortgezet
en sterk uitgebreid “sloeg” de eerste paal voor een uitbreiding van de bedrijfsruimte met maar liefst bijna 1.650m2. Het
nieuwe gedeelte zal straks uit twee verdiepingen bestaan en zal een zeer bijzondere uitstraling gaan krijgen aldus de
woordvoerder van Bouwbedrijf Groenland te Castricum dat de bouw uitvoert. Op dat moment was het bedrijf Vroom
Funderingstechniek bezig om 85 palen met een gemiddelde lengte van 14,5m. in de grond te boren. Bij deze techniek
gaat een sterke boor met veel druk de grond in en door de sterke druk gaat alle grond naar de zijkanten en ontstaat
er een stevige dikke mantel. In het boorgat gaat een gevlochten stalen kern die vervolgens met beton wordt gevuld.
Bij deze methode komt er grond noch water of modder naar buiten. Het bedrijf staat dan muurvast op een keiharde
zandlaag die bij ongeveer 12 meter begint. Op deze plek stond een voormalige timmerfabriek annex woonhuis. Er is
vanzelfsprekend gekeken naar mogelijkheden tot verbouw van het bestaande, dat bleek echter bouwtechnisch niet
mogelijk, zodat sloop restte en besloten werd voor totale nieuwbouw op deze locatie. Het voordeel van nieuwbouw is
dat je de regie qua uitwendige uitstraling en inwendige indeling geheel in eigen hand hebt.
Door het plotseling overlijden van Theo Zijlstra, in november 2010 op 65-jarige leeftijd en ook van zijn vrouw Margret,
in juli 2016 op 68-jarige leeftijd ontstond een vacuüm in de directie en bedrijfsvoering. Binnen de familie was geen
opvolging mogelijk.
Nieuwe eigenaar
Echter de 35 gedreven en gemotiveerde medewerkers stonden borg
voor een ongestoorde doorgang van
de werkzaamheden en het bedrijf
groeide sterk de laatste jaren. Inmiddels is het bedrijf overgenomen door
één van de medewerkers: de heer Jos
Aarts. In zijn openingsspeech bij het
boren van de eerste paal stond de huidige directeur/eigenaar uiteraard stil
bij de familie Zijlstra. Het boren zelf
ge-schiedde door de directeur en zijn
kinderen. De toekomst voor het
bedrijf ziet er zeer rooskleurig uit.
Er is nog steeds groei in omzet en
nieuwe projecten die mede door het
vakmanschap en de bijzondere specialisatie worden binnengehaald. Het
bedrijf beweegt zich zowel op de Nederlandse markt als internationaal
en doet o.a. diverse projecten op zeer
luxe jachten in alle internationale havens ter wereld. Ook werkt men voor
grote hotels, cruise-schepen en de
luchtvaartindustrie. Aan de Uitgeesterweg is ook een zeer fraai ingerichte
winkel gevestigd. Het bedrijf biedt
ook een zeer breed pakket aan woninginrichting en stoffering. Uw huis
kan volledig door Zijlstra worden ingericht incl. alle slaapcomfort!
De ochtend na de feestelijkheden
vertrokken de directeur en zijn rechterhand Marcel Klaver samen alweer
naar Beiroet in Libanon voor de inrichting van een luxe appartement.
Naar Limmen
26 Jaar geleden was het bedrijf Zijlstra
naarstig op zoek naar grotere bedrijfsruimte. Een kennis van Theo wees
hem op het leegstaande bedrijfspand
van een voormalig bloembollenexportbedrijf in Limmen en de koop was
binnen enkele dagen geregeld. Hier
had het bedrijf mogelijkheden te over
tot verbouw en uitbreiding zoals die
nu gerealiseerd wordt. Het bedrijf is
een aanwinst voor de bedrijvigheid in
Limmen en schept steeds meer werkgelegenheid.
Bouwbedrijf Groenland meldt dat als
alles volgens planning verloopt het
gebouw rond Kerstmis 2017 geheel
glas en waterdicht is en aan de binnenzijde kan worden afgewerkt.
Mede door het zeer fraaie weer kon de
feestelijke gebeurtenis buiten plaatsvinden en genoot men na afloop van
een hapje en een drankje.
Op bedrijfsbezoek
Onlangs is onze redactie op bezoek
geweest bij het bedrijf en had onder
het genot van heerlijke koffie een uitgebreid gesprek in de showroom op
de begane grond. De geboorde palen
zijn intussen voldoende uitgehard en
direct na de bouwvak-vakantie gaat
het bouwbedrijf met gezwinde spoed
verder aan de bouwwerkzaamheden. Tot nog toe heeft het weer alleen
maar meegewerkt. Hopelijk blijft het
zo, want voor je het weet is het Kerstmis…..

Voor zowel de eigenaar/directeur Jos
Aarts (49), als zijn rechterhand Marcel Klaver (50) hadden wij elk een
vijftal vragen in petto.
Jos, jij bent bij het bedrijf werkzaam
sinds 1989, dus al 28 jaar. Dat is een
respectabel aantal jaren. Nu ben je
eigenaar-directeur. Voelt dit als een
grote verantwoordelijkheid en is er
“veel” veranderd in je verhouding met
je medewerkers nu jij de leiding hebt?
De verantwoordelijkheid is erg groot,
het gaat toch om een behoorlijk aantal mensen waar je verantwoordelijk
voor bent. De verhouding met de medewerkers is gelukkig niet veranderd.
Wij mogen bogen op een sterk en
hecht team, stuk voor stuk gemotiveerd en zij zorgen voor een top kwaliteitsproduct als eindresultaat. Ik ben
trots op ze.
Wat is voor jou het mooie aan je beroep in dit wel heel gespecialiseerde
bedrijf?
Het mooie is dat je prachtige producten mag maken/leveren aan klanten.
En dat wij als bedrijf daarvoor gevraagd worden. We kunnen ons hier
helemaal in uitleven.
Je noemde o.a. dat de particuliere woninginrichting nog niet voldoende
naamsbekendheid heeft in onze regio,
hoe zou je die meer onder de aandacht
van de mensen willen brengen?
We adverteren weleens in regio-magazines, en staan dit jaar ook op
de luxurybeurs, maar ook mond op
mond reclame doet natuurlijk veel.
Verder zou ik het niet weten. Mensen
moeten eigenlijk gewoon een keer
binnen stappen. En dat er soms gezegd wordt: “duur” is een absoluut
misverstand!
Wat zijn je speerpunten voor de komende jaren qua groei van het bedrijf
en eventuele verdere internationalisering?
De speerpunten zijn natuurlijk de
jachten die we hier in Nederland mogen inrichten, maar ook de aftersale
van de jachten is mooi om te doen en
natuurlijk refit (renovatie). Om dat
binnen te halen zullen we ook aanwezig zijn in Monaco op de jaarlijkse International Boatshow. Dat betekent
heel veel contacten met kapiteins onderhouden. Een breed netwerk in de
branche is dan ook noodzakelijk.
Wat is volgens jou de grote kracht van
het bedrijf ZIJLSTRA?
Dat is natuurlijk dat we de knowhow
en alles onder een dak hebben. Van
tapijt tot gordijnen, van stoffering tot
matrassen. En natuurlijk service en
kwaliteit. En voor zover men het nog
niet weet, alle productie is in eigen
beheer en eigen huis! En niet te vergeten onze medewerkers!
Marcel, wij kennen jou niet alleen van
Zijlstra maar ook als dé dirigent van

het beroemde koor “De Skulpers”. Is
je baan hier bij het bedrijf gemakkelijk te combineren met het koor en alles wat daarbij komt kijken.
Ondanks een drukke baan, geen 8 tot
5 mentaliteit, vind ik toch nog tijd
om er hobby’s bij te hebben. Je moet
het ook zien als ontspanning, je kunt
dan je hoofd leeg maken en je ook
weer opladen. En ja natuurlijk moeten “De Skulpers” het weleens zonder
mij doen, daar ik dan toch een keuze
moet maken.
Je hebt, dat straal je uit, heel veel plezier in je werk. Wat omvat in grote lijnen jouw werk?
Naast dat ik gewoon meewerk in de
stoffeerderij bestaat mijn werk verder
nog uit het aansturen van de productie in de stoffeerderij. Daarbij klantenbezoek, het maken van offertes,
inkoop en planning.

Feestelijke gebeurtenis tijdens het slaan van
de eerste paal. Op de foto Jos Aarts, directeur
van Zijlstra Collection.

tijd een deskundige aanwezig om u te
helpen bij uw wensen en vragen.
Zijlstra Collection, een veelzijdig
bedrijf ook voor uw woonwensen,
groot of klein. Op termijn komt de
redactie terug met meer nieuws bij
de “grand opening” van het nieuwe
bedrijfspand. Kijk ook eens op:
www.zijlstracollection.nl
Kees G. Kroone

Heb je speciale opleidingen gedaan
voor dit vak?
Ja opleiding meubelstoffeerder primair en meubelstoffeerder voort-gezet. Daarnaast heel veel geleerd in de
productie zowel bij mijn vorige werkgever als hier bij Zijlstra. Maar eigenlijk ben je nooit uitgeleerd. En in de
praktijk leer je eigenlijk het meeste.
Doen jullie ook aan verdere scholing
voor de medewerkers? Zo ja is dat intern of extern en in welke gerichte
vakken?
Verdere scholing gebeurt intern of
je gaat op bezoek bij bedrijven voor
workshops, of extern en dan praat
je over de vakken meubel- en woningstoffeerder.
Marcel, je bent hier nu 18 jaar. Dat betekent dat je het erg naar je zin hebt.
Wat zijn de aantrekkelijke kanten van
jouw beroep? Houdt je ook van internationale reizen om grote klussen op
locatie in het buitenland te doen?
Het aantrekkelijke voor mij is dat ik
leiding mag geven en werken in een
bedrijf dat de mooiste producten
maakt. Maar ook de particuliere branche vind ik leuk, om bij de mensen
thuis hun ideeën uit te werken. En natuurlijk is het prachtig om af en toe in
een zonnig land aan boord te stappen
van een jacht om daar een klus, vaak
onder tijdsdruk te mogen doen.
Een blik op de grote klok in de showroom zegt ons dat de tijd voor ons
aangename gesprek er op zit. Er komen potentiële klanten de showroom
binnen en ook de telefoon gaat alweer. Het werk moet doorgaan uiteraard.
Straks gaan de bouwvakkers aan de
slag, er komen ook energiebesparende maatregelen, als topisolatie,
warmte-pompen, zonnepanelen e.d.
Overigens voor zover u de showroom
nog nooit bezocht heeft, wandel gerust eens helemaal vrijblijvend binnen, de koffie staat klaar en er is al-

Er zit muziek in!
In september begint het nieuwe
seizoen bij Muziekvereniging Excelsior; de repetities beginnen en ook
de lessen gaan weer van start. Voor
toekomstige muzikanten zal er
wederom de mogelijkheid zijn om
kennis te maken met muziekinstrumenten. Na het succes van de vorige
cursus voor leerlingen van groep 5 tot
en met 8, wordt er weer een soort-gelijke cursus gestart in september/oktober. De leerlingen kunnen dan onder meer kennis maken met de instru-

menten die passen in de harmonie of
slagwerkgroep; zoals de klarinet, fluit,
saxofoon, hoorn, trompet, trombone,
bariton en drums. Ook voor ouders/
oudere leerlingen is deze kennismaking straks mogelijk. Heeft u altijd al
eens een instrument willen bespelen
maar u weet niet welk? Of wilde u altijd al een bepaald instrument spelen,
maar weet u niet hoe? Kijk dan naar
de lesmogelijkheden binnen Muziekvereniging Excelsior. Meer informatie
vindt u op www.excelsiorlimmen.nl

Uitslag prijsvraag
Stichting Oud Limmen
Afgelopen jaarmarkt hebben wederom
veel mensen onze kraam bezocht en
meegedaan aan de puzzelprijsvraag.
Dit jaar was hij redelijk moeilijk, met
name de reden waarom de boom in
het Dorpspark geplant was, gaf menig
persoon een diepe denkrimpel. Dat dit
vanwege 1250 jaar Limmen was, wisten erg weinig mensen.
Toch hebben wij drie prijswinnaars
eruit kunnen halen.
De heer J. Olling, de heer P. Stroet en
mevr. C. Theissling.

Vanwege de vakanties konden we
helaas niet op tijd alle foto’s aanleveren voor deze LOV-krant. Op de website www.oudlimmen.nl en facebook
kunt u de laatste informatie vinden.
Indien U iets meer wilt weten over de
geschiedenis van Limmen, hopen wij
u te kunnen begroeten in de Oude
school aan de Schoollaan 1 in Limmen.
Maandag van 10.00-12.00 en van
19.00-21.00 uur.
Stichting Oud Limmen

PA G . 1 0

LOV-KRANT

SEPTEMBER 2017

UITVAARTVERZORGING
FORMANOIJ
Voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart
SCHIPPERLAAN 4K | 1906 BG LIMMEN

Er is al een uitvaart vanaf € 1.475,-

Iedere uitvaart op maat
Ongeacht verzekering of lidmaatschap
Thuisopbaring of afscheidscentrum
Vrijblijvende voorbespreking
Uitvaartdeposito 3% rente

Uitvaartverzorging Formanoij

OPEN DEUR

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017
14.30 – 16.30 uur

www.uvdf.nl | 06 - 115 36 587 | info@uvdf.nl

Thema live muziek uitvaart

2007 - 10 JAAR - 2017

KOZIJNEN

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER

TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

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

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

Uw auto, onze schade.

vend
Informeer vrijblij
aties en
or
ec
dd
an
naar w
nieken
decoratieve tech

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

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
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Bewust bewegen
Bewegen, is het motto van Lea Dam. Net als van Simone Schneider. Soms
juist zeer bewust bewegen zelfs. Uit ervaring en vanuit opleiding kennen
beiden het belang hiervan; het positieve effect ervan helpt bij alledaagse
bezigheden.
Inspirator
Recht van spreken heeft Lea wel,
want onderhand is ze al bijna 45
jaar in dienst van TIOS, daarnaast
is ze inspirator van verschillende
gym- en wandelgroepen in Limmen.
Langzamerhand echter, wordt het tijd
het stokje over te geven, vindt ze zelf.
Maar niet te veel tegelijk: “want het
gaat me toch aan het hart“. In Simone
Schneider vond ze een kandidaat in wie
ze haar eigen gedrevenheid herkent.
Zodat Lea met een gerust hart een
begin kan maken met het afbouwen
van haar werkzaamheden. De groep
die door Stichting Welzijn voor
Ouderen Limmen wordt aangeboden
als Sportinstuif, zal voortaan worden
begeleid door Simone. Simone is al
een aantal jaren bezig op het gebied
van bewust bewegen, naast haar

werk als activiteitenbegeleider in
Strammerzoom in Akersloot.
Docent in Balans
Op zoek naar kennis die voor haar
werk binnen het verzorgingshuis
van toegevoegde waarde is, volgde
Simone de opleiding Meer Bewegen
voor Ouderen. Dat zette haar op het
spoor van aanvullende opleidingen,
onder andere is ze inmiddels
Docent in Balans. Valpreventie is
hoofdzakelijk de gedachte daarachter.
“ Maar veel meer dan dat is het.
Juist om blessures en valpartijen te
voorkomen, en zelfstandig gewone
werkzaamheden te kunnen blijven
volhouden, is het belangrijk af en
toe bewust te bewegen. Te voelen en
te weten wat je lichaam nodig heeft.
De conditie op peil en de spieren sterk

te houden”, weet ze. “soms tegen de
grenzen aan, maar soms een klein
beetje eroverheen. Wekelijks een
uurtje bewegen onder begeleiding,
werkt de rest van de week door bij
allerlei gewone activiteiten.”
Sportinstuif
Onder die naam is deze groep ooit
gestart. Het is de groep die mede
maakt dat men bijna zonder erg,
maar mét plezier, een uur lang goed
voor het lichaam zorgt. Een uur
waarin wordt gewerkt om het hele
lichaam los te maken. Daarna volgt
nog een half uur balsport, voor wie
dat wil. Net als Lea vindt Simone het
sociale aspect belangrijk. “Dat blijft
bij het oude. Net als het kopje koffie
na afloop van de lessen, dat zal als
vanzelfsprekend samen gedronken
blijven worden”, zegt Simone.
De groep bestaat voornamelijk uit
55+’ers, dertig deelnemers op dit
moment. Meer mannen dan vrouwen,
maar dat is toeval.

Lea Dam geeft het stokje over aan Simone Schneider.

Informatie
De lessen vinden plaats in Sporthal
De Enterij, op woensdagmiddag,
en starten om 14.00 uur. Lopen van
september tot en met april. De kosten
bedragen € 55,- per half jaar.

Foto: Simon Gaarthuis

Voor meer informatie of een gratis
proefles: Simone Schneider, docente:
06 55 77 42 48
E-mail: richsimo@quicknet.nl
[Auteur] Jeannette Gaarthuis

Samen Eten in de Week
tegen Eenzaamheid!
Eenzaamheid en sociaal isolement
staan de laatste jaren volop in de belangstelling en dat is een goede zaak.
Er is steeds meer bekend over de negatieve invloed die eenzaamheid op
het welzijn en gezondheid van mensen kan hebben. Dat maakt de strijd
tegen eenzaamheid urgent en belangrijk.
De oorzaken van eenzaamheid
verschillen van mens tot mens. In
veel gevallen is er iets aan te doen
en kunnen mensen gesteund worden
om hun gevoel van eenzaamheid te
reduceren.
In de Week tegen Eenzaamheid van 21
september tot 1 oktober zijn er door

het hele land honderden activiteiten
waar mensen nieuwe sociale contacten op kunnen doen en bestaande
contacten kunnen versterken.
In Limmen wordt een gezellige
maaltijd georganiseerd op woensdag
27 september in de Protestantse Kerk
aan de Zuidkerkenlaan 25.
De deur staat open vanaf 17.00 uur en
om 17.30 uur begint de maaltijd.
Graag opgave voor 22 september
i.v.m. de voorbereiding en het aantal
plaatsen:
tel: 5052871 of
per email
margreetdenekamp@outlook.com
U bent van harte welkom!

Dick en Ria Admiraal nemen afscheid...

We hebben inmiddels heel wat koffie en borrels met veel passie en liefde ingeschonken, maar na 12 jaar hebben wij besloten
om per 1 oktober te gaan stoppen bij Vredeburg Limmen om lekker van onze vrije tijd te gaan genieten! Wij willen iedereen
bedanken die wel eens bij ons aan de bar heeft gestaan. Groetjes Dick & Ria.

In Limmen komt een mooie dagbesteding!

Dementie,
een snel groeiende ziekte

17 september opening seizoen bij Jazz Session Club

The Think BIG Band
in ‘Vredeburg’
The Think BIG-band is een jonge bigband met een rijk verleden. De afgelopen jaren is de kwaliteit en de
muzikaliteit opgevallen en is de band
uitgegroeid tot een meer dan complete bigband. De band bestaat uit
ervaren muzikanten die hun sporen
in de blues, jazz en soul muziek ruimschoots hebben verdiend. Maar ook
de jonge garde, met ervaring op diverse festivals in het land, hebben zich
vol enthousiasme aangesloten bij de
band en zorgen voor funky solo’s en
jazzy zang.
Tijdens de Vredeburg jazzsessie speelt

The Think BIG-band een gevarieerd
programma. Natuurlijk staan bekende
jazz hits zoals “Watermelon man”,
“Cantaloupe Island” en “Caravan”
op de setlist. Het wereld beroemde
nummer “ Fantasy” van Earth Wind
& Fire zal worden uitgevoerd in
een heerlijk bigband arrangement.
Daarnaast speelt de band strakke
funky stukken en er zal onvervalste
Rock & Roll klinken met grommende
saxofoon solo’s.
Een mooie muzikale show waarbij The
Think BIG-band garant staat voor BIG
muzikaal plezier voor het publiek!

Dementie kent vele vormen, ook vele
stadia. Het staat niet stil, het begint
langzaam en kan uitgroeien tot een
groot probleem voor de omgeving en
de cliënt. Het zal je maar treffen. Je
denkt gezellig samen oud te worden,
allerlei leuke dingen te gaan doen en
dan is er iets met je, vergeetachtigheid, dingen tweemaal zeggen, iets
niet herkennen, kortom de eerste tekenen of verschijnselen van dementie
dienen zich aan. Men probeert het
te verbloemen, wil het niet zien, laat
staan horen, steekt eigenlijk de kop in
het zand.
Uiteindelijk wordt er toch een diagnose gesteld. Dementie. En wat dan?
Welke vorm? Het kan je ook al op jongere leeftijd treffen.
Iemand die heel veel weet van dementie is Anette Zeeman (49). Zij heeft al
meer dan 30 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Niet minder dan bijna
25 jaar was zij verbonden aan het Julianaklooster in Heiloo in de ouderenzorg. Zij heeft een HBO-opleiding in
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en heeft o.a. ook gewerkt in het
Rode Kruis Ziekenhuis en GGZ Dijk en
Duin.
Zeer binnenkort wordt zij zelfstandig

ondernemer onder de naam Thuisbij
en zal op 14 oktober a.s. het woonhuis aan de Schoolweg 15 feestelijk
openen. Een kleinschalige dagopvang
voor mensen met dementie. Dagbesteding Thuisbij biedt een knusse
huiselijke omgeving waar mensen
graag samen komen en een leuke zinvolle dag beleven. De ouderen worden
betrokken bij creatieve activiteiten,
huishoudelijke taken zoals tuinieren
en boodschappen doen, waarbij het
samen bereiden en nuttigen van een
verse gezonde maaltijd centraal staat.
Dagbesteding Thuisbij stimuleert een
gezonde levensstijl die lichaam en
geest actief houdt. Haar missie is geslaagd als mensen zich vertrouwd en
prettig voelen in een huiselijke sfeer
en met plezier naar Thuisbij Limmen
gaan.Cliënten komen middels verwijzing van de huisartsen. De zorgkosten worden vanuit de gemeente
Castricum betaald middels de WMO
gelden (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Anette en haar team,
waaronder ook vrijwilligers willen de
cliënten zoveel mogelijk in hun waarde laten, maatwerk leveren, immers
elke persoon is anders. Mensen worden ook niet weggestopt, maar juist

midden in een woonwijk gehuisvest,
opdat er contact met de omgeving is
en zij wellicht de buurt kennen of herkennen. Hierbij worden de mantelzorgers ook zeker niet vergeten! Anette
beschikt over alle benodigde vergunningen en is zelf een geregistreerd GZ
agoog. Vooralsnog is er geen 24 uurs
zorg mogelijk, maar de kans dat dit
komt zou kunnen in de toekomst. Er
is binnen de gemeente Castricum een
convenant getekend om een Dementie vriendelijke gemeente te zijn. Hierin willen zij weer terug met de zorg
naar de dorpskernen. Er is nu plaats
voor 6 tot 8 cliënten per dag, dit kan
nog uitgroeien tot 10 personen.
Wilt u nog meer weten of bent u die
vrijwilliger die een creatieve huiselijke inslag heeft, neem dan contact
op met Anette Zeeman, Thuisbij Limmen: 06 38 01 82 22, de website luidt:
www.thuisbij.eu. Thuisbij Uitgeest
heeft al bewezen dat deze formule is
geslaagd en uitgroeit tot een succesvolle onderneming en qua ondernemerschap een gezonde levensvatbare
onderneming is opgebouwd, flexibel
genoeg om in te kunnen spelen op de
veranderingen in de zorg. Anette zegt:
“Ondernemen is voor mij het verschil
willen maken. Wat kunnen we bereiken voor de ouderen met dementie en
mantelzorgers in Limmen en omstreken?”
Kees G. Kroone
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LOV-KRANT

RIETVELD
M A K E L A A R S

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

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

Ons team!

Yvonne van Dijk

Bel Rietveld: dé makelaar van Limmen!

M A K E L A A R S

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

Marion van Stralen

Huis aan- of verkopen?

RIETVELD

SEPTEMBER 2017

Nu verkrijgbaar in Limmen
bij: G&W de Aker
“Big10Free formule” vrij van:
• formaldehyde • formaldehyde hars • tolueen
• dibutylftalaat • TPHP • parabenen • xyleen
• ethyl tosylamide • kamfer • lood

vegan
dierproefvrij
nagellak

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.
Nieman

Gerard Tool
Ons team!

Marion van Stralen

controlebeyuna.nl

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

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:
Yvonne van Dijk

healthy
colors

studio

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

Erik Nieman

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

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:

Bel Gerard Tool: dé financieel adviseur van Limmen!

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

W www.gtmbfa.nl

Weer verkrijgbaar tijdens de Kermisrun
De gezonde Energy van Beyuna

Een veelgehoorde klacht: energydranken werken eerder uitputtend dan opbouwend.
Vaak geven de aanwezige, stimulerende ingrediënten een verhoogde hartfrequentie.
Dit lijkt op energie, maar in feite put het je lichaam eerder uit. Beyuna Energy is ontwikkeld vanuit het besef dat alleen gezonde ingrediënten goed genoeg zijn om energie
op te bouwen. Beyuna Energy bevat Powergrape, Ceraboost, Acerola kers.

Meer informatie? Bel Laura Meijland 06 54 69 63 28, www.lifecontrolebeyuna.nl

controlebeyuna.nl

OPENINGSACTIE!!!

Massagepraktijk Body Work opent op een
nieuwe locatie. Nieuwsgierig?
MAAK EEN AFSPRAAK VOOR DE MAAND
OKTOBER EN ONTVANG 5,- EURO KORTING
OP EEN BEHANDELING NAAR KEUZE.

Nieuw adres:
Burg. Nieuwenhuijsenstraat 79 - Limmen
06-46794798 - Kijk voor meer informatie op
www.massagebodywork.nl
SPORT- EN ONTSPANNINGSMASSAGE

