
APRIL 2007

Vaders in Limmen opgelet!
Verwen moeder met
EEN HEERLIJKE
GEZICHTSBEHANDELING € 41,50

DUSSELDORPERWEG 103 • 1906 AJ LIMMEN • T. 072 505 1519 • M. 06 2074 1511

INFO@DEBURGERIJLIMMEN.NL – WWW.DEBURGERIJLIMMEN.NL

ZATERDAG 9 JUNI
LIMMER KAMPIOENSCHAP

PALINGROKEN
Schrijf in uw

 agenda!

BloemendagenBloemendagen
LimmenLimmen
van 28 aprilvan 28 april
t/m 3 mei 2007t/m 3 mei 2007

U leest op maandag in de krant dat er de afgelo-
pen zondag een toernooi in Limmen is geweest 
waar u eigenlijk wel bij had willen zijn. Hoe vaak 
komt het niet voor dat er iets te beleven was waar 
u niets vanaf wist en misschien graag aan had 
willen deelnemen. Vanaf nu wordt het een stuk 
gemakkelijker om op de hoogte te blijven van wat 
er in Limmen allemaal georganiseerd wordt. Een 
uitgebreide lijst van alle evenementen die plaats
vinden kunt u nu vinden op www.lov-limmen.
nl onder de knop EVENEMENTEN. Deze lijst moet 
een zo compleet mogelijk overzicht gaan geven 
van alle dingen die de organisaties, verenigingen, 
instellingen en stichtingen in Limmen voor u or-
ganiseren. Help ons om deze lijst volledig te ma-
ken en geef alle ontbrekende toernooien, wed-
strijden, verkiezingen, voorstellingen enzovoorts
door op evenement@lov-limmen.nl en u zorgt op 
deze manier voor een gezellige drukte op uw eve-
nement.

Jaarmarkt Limmen
Op woensdag 4 juli 2007 wordt wederom onze 
zeer gewaardeerde jaarmarkt gehouden. De 
markt gaat officiëel van start om 17.30 en duurt 
tot 21.30 en vindt ook dit jaar weer plaats op de 
Dusseldorperweg, Kerkweg en Vuurbaak.
We doen ons best om weer een zo volledig moge-
lijk aanbod aan kraampjes te bieden. Wilt u ook 
met een kraam deelnemen kijk dan op www.lov-
limmen.nl en klik op de knop JAARMARKT.

Limmer Agenda
op Internet!!!

1998..... het eerste Motorweekend
Eindelijk; ze gaan met z’n allen een heel weekend 
op pad. Alweer een bestaande route, van de 
VIM (Vereniging Interessante Motoren), die 
ieder jaar dezelfde boerderij in Orvelte aandoet, 
dat hebben wij ook gedaan. Twee weken voor 
dit eerste weekend werd al snel duidelijk dat, 
door de grote opkomst, het niet meer mogelijk 
was om in één groep te starten, de animo was 
boven verwachting. Loek Rijs heeft toen op 
Koninginnedag in het dorpspark, Willem Jonker 
gevraagd om een tweede groep motorrijders voor 
te rijden... zo gezegd zo gedaan. Een busje van DiBo, 
een BBQ van slagerij Meegdes, drank van Henk 
Smit, Theo Hes en Gerard Dullemans in een truck 
van Winder Limmen, een mooie route van ca. 550 
km, een live-zanger, een huifkar, een stamtafel,  
diverse  salades, een tractor en een laatste diner 
in de Lantaarn, kortom.....het motorweekend is 
geboren, het werd een daverend succes!

1999 tot nu 
Vanaf dat moment worden de tochten geheel 
zelf gemaakt. Ruim een jaar van tevoren wordt 
een  locatie geboekt in steeds een ander stukje 

Het motorweekend
van ‘MC de Zuchtende man’
viert dit jaar haar 10e verjaardag

Nederland, middels gedetailleerde kaarten wordt 
de route thuis op papier/kaart uitgestippeld, 
panoramawegen en vooral mooie landschappen 
en dorpjes, waardoor iedereen heerlijk kan sturen 
en turen. In de winter wordt met de auto de tocht 
op papier gezet, Elles Rijs met pen en papier (1e li, 
direct re, VKL li, re aanhouden, vrw re....) en Loek met 
de kaart op het stuur en af en toe met een beetje 
hulp van de navigatie. Steden omzeilen, zo min 
mogelijk verkeerslichten, drinkplaatsen zoeken, 
potentiële filmplekken aangeven, onderhandelen 
over de lunches en ga zo maar door. De formule 
is in al die jaren nauwelijks veranderd, wat goed 
is... Door het lage inschrijfgeld kan iedereen mee,  
jong en oud, tandarts of timmerman, directeur 
of gepensioneerde. Dat is de kracht van het 
motorweekend, zeer gemêleerd, en ieder jaar 
toch weer anders, dat maakt het telkens weer 
boeiend en vooral dankbaar om te organiseren 
en natuurlijk om aan deel te nemen. 

Sponsoren
Het inschrijfbedrag is mede door de steun van 
sponsoren erg laag, er is inmiddels is er een 
respectabele lijst van vaste sponsoren waarvan 

het gros ook al jaren zelf meerijdt. De een geeft 
een bedrag, een andere geeft in natura of ze 
geven prijzen voor de jaarlijkse tombola die hard 
nodig is om in de zwarte cijfers te blijven “koopt 
allen loten”.  Sponsors bedankt!

Inschrijving en film-avond
Eind februari is traditiegetrouw de jaarlijkse 
inschrijfavond in ‘café bar de Lantaarn’, alle 

Het begon 12 jaar geleden, toen Hans van Ammers samen met Ruud Seignette en Loek Rijs 
aan de bar van café bar de Lantaarn een motortoertocht bedachten. De eerste tocht werd op 
papier gezet en was samengesteld uit verschillende bestaande routes die er nog lagen van de 
jaarlijkse avondvierdaagse voor motoren. Na alles aan elkaar te hebben geplakt, op papier 
te hebben gezet en te hebben proefgereden was het zover. Hans bedacht toen al dat het ‘all-
inclusive’ moest zijn; 1 entree prijs en de rest van de dag is alles voor nop. Dat eerste jaar reden 
ze een rondje Noord Holland met ca. 25 motoren.
Onder dat motto ging het verder, het jaar daarna weer een motortocht op zondag, natuurlijk 
werd ook dat weer een succes, 45 motoren! Hans had al eerder aangegeven een heel weekend 
weg te willen... hij bleef er maar over doorgaan. Uiteindelijk is er toen, na herhaaldelijke 
tegen-werking van Loek, de beslissing genomen om het een keer te proberen... het heeft goed 
uitgepakt!

Vervolg op pagina 5

Groepsfoto van de het eerste motorweekend genomen in Orvelte.
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Step into a better body:
Voel je goed door het lopen op MBT bij
• rugklachten 
• reuma 
• voet- en knieklachten 
• heupgewrichtsproblemen

 Stetlaantje 1, 1906 AN Limmen

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

  Telefoon 072 - 505 30 09

Bel voor afspraak:
072 505 27 25
Ratelaar 10 - Limmen

Pedicuresalon Heidy
Tip: Geef iemand eens een heerlijke 
voetenbehandeling cadeau!!

STUCADOORSBEDRIJF

Jacobs & Zn
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:

• plafondwerk
• pleisterwerk
• sierpleister
• sierlijsten

Telefoon: 072 - 507 09 18
Mobiel: 06-22 89 49 80

Fax: 072 - 507 09 18

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen

Tel. (072) 505-30-72 • Fax (072) 505-34-00

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

 U kunt nu ook uw (vakantie)foto’s direct vanaf alle 
types geheugenkaartjes bij ons inleveren om te laten afdrukken op 
echt fotopapier. Ook vanaf GSM met bluetooth of infrarood. In twee 
werkdagen professioneel verwerkt vanaf 16 cent per foto. Kijk voor 
extra informatie op onze internetsite www.stuifbergen.eu

Bel voor afspraak:
072 505 27 25
Ratelaar 10 - Limmen

Pedicuresalon Heidy
Tip: Geef iemand eens een heerlijke 
voetenbehandeling cadeau!!

Lopen is nog steeds proberen niet te val-
len. Met een nieuw soort schoeisel val je 
wel op, en soms bijna om, maar voor de 
houding van de loper beloven ze het 
walhalla.

De Zwitserse ingenieur Karl Müller wilde 
van zijn rugpijnen af en kwam uit bij de 
Masai. Volgens Müller hebben zij nooit 
rugklachten doordat ze blootsvoets 
over zacht, oneffen terrein lopen. Müller 
wilde die omstandigheden nabootsen 
met een nieuwe schoen. Dat leidde tot 
de MBT, wat staat voor 'Masai Barefoot 
Technology'. 
Het product bestaat al tien jaar, maar 
in Nederland zijn de schoenen nog nau-
welijks gesignaleerd. Wel in New York 
en Londen, zegt Maren Timm, die in 
Amsterdam bewegingstherapie geeft. 
Volgens haar geldt daar een gezonde 
levensstijl veel meer als 'hip'. " Hier zit 

het nog in de sfeer van de reformwinkels 
en gezondheidssandalen. Wij lopen echt 
achter op dit gebied."
Timm verkoopt MBT's. In een kamertje 
achter haar praktijkruimte staan schoe-
nendozen opgestapeld. Wie schoenen 
koopt, krijgt een korte instructie. Het is 
de eerste vijf minuten een wat zenuw-
achtig gezoek naar de juiste houding. 
Niet teveel naar voren, want dan wordt 
de belasting op de tenen te groot. En 
niet teveel naar achteren, want als je 
niet uitkijkt val je achterover. "Het is even 
wennen", erkent Timm. "Net als bij een 
fitness-apparaat."
Het draait allemaal om de zool. Die is 
drie keer zo dik als een normale zool en 
bovendien niet recht, maar licht ellips-
vormig. Het raakvlak met de bodem is 
veel kleiner dan normaal. Hierdoor moet 
de loper zoeken naar een evenwicht. 
Volgens MBT adepten worden hierdoor 

alle spiergroepen geactiveerd. Ook zou 
het de bloedsomloop stimuleren en cellu-
litus tegengaan. Op de website van MBT 
wordt verwezen naar een onderzoek van 
de universiteit van Calgary, maar daarop 
staat niets over cellulitis.

Na een minuut of tien begint het al te 
wennen. De zolen veren heerlijk zacht. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website www.mbt-nederland.nl 
of u kunt dus langskomen op 15 mei in 
Vredeburg!

Neem vantevoren wel even contact op 
met Debby van Bruchem-Meuleman. Zij 
is te bereiken onder nr. 505 4269 of via 
mail: dvanbruchem@onetelnet.nl

ERVAAR DE SENSATIE VAN HET
UNIEKE LOPEN EN KOM LANGS 

VOOR EEN GRATIS KENNISMAKING!!  
op 15 MEI van 15.30 - 17.30 uur of 19.00 - 21.00 uur.

Vredeburg Limmen (s.v.p. wel even reserveren!)

Zonder MBT    Met MBT

D. VAN BRUCHEM-MEULEMAN
Brugstraat 23, Limmen, 072-505 42 69

www.mbt-nederland.nl - dvanbruchem@onetelnet.nl

‘Walk like a Masai...’

Zaterdag 10 februari was er de 45+ 
avond van carnavalsvereniging de 
Uylenspieghels. De muziek was in 
vertrouwde handen van Dirk Brouwer en 
hij wist er weer een zeer gezellige avond 
van te maken. De sleuteloverdracht 
met Burgemeester mevr. A. Emmens-
Knol werd leuk omlijst d.m.v. een duet 
uit de Jantjes door Peter Crandel en 
Gerda Burgering, oer-Hollands dus 
en nog wat cabaret. Ook was er deze 

avond een gastvereniging namelijk de 
Tjibbe Tjobbers uit Heerhugowaard 
en ook zij hadden erg genoten deze 
avond. De volgende dag ging Tyl XII 
met zijn raad naar Castricum om daar 
het sociaal carnaval voor mensen met 
een geestelijke en/of lichamelijke 
beperking bij te wonen. Het was een 
pracht middag waar de mensen, voor 
wie het werd georganiseerd, ontzettend 
genoten. De Uylenspieghels waren blij 
dat ook zij deze middag hun steentje 
mochten bijdragen. Op vrijdag 16 febr. 
werd het startsein gegeven voor het 
grote carnavalsweekend in Gorteldonk 
met het kindercarnaval voor de 
basisscholen. ’s Morgens was er voor de 
onder- en middenbouw een optreden 
van clown Ellebel. In de middag was er 
de playbackshow voor de bovenbouw 
m.m.v. dj. Harold van Specials Drive-In 
Shows. Een zeer geslaagde dag voor al de 

basisschoolleerlingen uit Gorteldonk. 
Zaterdagmiddag werd er meegereden 
in de optocht van Pieperduin en om 
19.00uur zat Prins Tyl XII en zijn raad 
met vele grote en kleine Gorteldonkers 
in de H. Corneliuskerk voor een 
gezellige kinderviering. ’s Avonds met 
de “foute avond” ging het dak er af in 
de Burgerij met de band Bad Medicine 
en bij het optreden van Jannes. Ruim 
400 bezoekers, waar van er heel wat 
“fout” gekleed, gingen heerlijk even 
lekker los. De samenwerking tussen 
de Uylenspieghels, de Burgerij en café 
bar de Lantaarn was zeker een succes 
deze avond. Zondag ochtend was het 
rondom het park bij de Vuurbaak heel 
gezellig druk. Daar startte om 13.30uur 
de prachtig lang gekleurde optocht met 
zo’n 22 karren. De prinsenkar had zelfs 
live muziek met Patrick Bouquet aan 
boord. Er waren een aantal kinderen 

die mee rolden en ook waren er diverse 
loopgroepen. Tijdens de optocht sloten 
er nog vele Gorteldonkers aan en werd 
de stoet langer en nog kleurrijker. Rond 
de klok van 14.45uur was het eindpunt 
bij de leutbunker de Burgerij bereikt, 
kreeg een ieder een medaille en werd 
het feest door jong en oud binnen 
voortgezet o.l.v. dj Harold met een 
extra optreden van Patrick Bouquet. 
Natuurlijk werden er weer prijzen 
uitgedeeld voor de mooiste karren en 
dit jaar waren er ook prijzen voor jonge 
“rollers” en loopgroepen. Hierna werd 
Stichting het Dorpshart geridderd met 
de Zilveren Gortzak omdat zij twaalf en 
een half jaar geleden de Burgerij van 
sloop hebben behoed. Hierdoor kunnen 

o.a. de Uylenspieghels nog steeds hun 
feesten daar houden. Na afloop werd de 
zaal klaargemaakt voor de Disco. Rond 
de 400 jeugdige gasten uit Gorteldonk 
en ommeland bezochten dit feest waar 
de muziek in handen was van dj. Harold 
van Special Drive-in Shows en gast dj. 

Dave. Een heel aantal bezoekers waren 
oer-Hollands gekleed iets wat prins 
Tyl XII en zijn raad zeker waardeerden. 
Iedere bezoeker genoot weer volop 
deze avond. Maandagmiddag werd er 
een bezoek aan Camerdonk gebracht. 
De mensen werden er op koffie, een 
borreltje en muzikaal getrakteerd. 
Onder andere met een optreden van 
een groep 8 van basisschool St. Maarten 
die een Amsterdamse medley kwamen 
zingen, bekende wijsjes voor de 
bewoners die dus ook zelf meezongen. 
Tevens werd er met de bewoners bingo, 
met leuke prijsjes, gespeeld. Dinsdag 
was er het afsluitende Boerenkielenbal 
met Patrick Bouquet. Al was het een 
rustige avond, deze artiest wist het 
heel gezellig te maken. Alle bezoekers 
waren zeer over hem te spreken en 
hadden een gezellige avond gehad. 
De hoffotografe Esther de Wildt heeft 
tijdens deze festiviteiten heel wat leuke 
en grappige foto’s gemaakt. Deze zijn te 
bewonderen in de etalage van Bakkerij 
Bakker aan de Dusseldorperweg 60. 
Natuurlijk zijn ze te bestellen, uw 
envelop met bestelling kunt u in de 
bus doen op Roelat 37 of Rijksweg 44. 
Hoe het precies moet worden gedaan 
staat bij de foto’s vermeld. Ook zijn 
er nog andere foto’s te zien op de 
website, www.uylenspieghels.nl, van de 
vereniging. Prins Tyl XII kan in zijn 1e jaar, 
samen met zijn raad, terugkijken op 
een zeer geslaagd seizoen. Op de datum 
10 november 2007 kan u alvast het 
Prinsenbal voor het seizoen 2007/2008 
invullen. Nu gaan de Uylenspieghels 
even van een welverdiende rustperiode 
genieten. Tot 10-11-2007.

TERUGBLIK OER-HOLLANDS CARNAVAL DE UYLENSPIEGHELS

TERUGBLIK OER-HOLLANDS CARNAVAL DE UYLENSPIEGHELS
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L I M M E R  K R O O S T
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!

‘ BABY VAN DE MAAND’

Milan Snel
– Geboren op 29 maart 2007 –

Zoon van Marco en Angelique Snel, broertje van Anouk

Voor de volgende edities kunt u een digitale 
foto van uw baby doorsturen naar redactie@
lovkrant.nl. Voor vragen kunt u contact opne-
men met Michel Welgraven, telefoonnummer 
072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst, 
maar slechts één van hen wordt - middels 
loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de 
Maand”.

Seth en Tjez Koster
– Geboren op 23 december 2006 –

Zoons van Kevin Koster en Annuska Glorie

Door loting is Milan Snel “Baby van de maand” geworden. Voor de 
“Baby van de maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike 
fietszitje beschikbaar!! Deze kan de winnaar op vertoon van deze krant 
in ontvangst nemen in de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen. 

Achterweg 4
1906 AG Limmen
Tel. (072) 505-33-77
•  Nieuwbouw
•  Verbouw
•  Onderhoud

U zult zich misschien wel eens afgevraagd hebben 
hoe dat nou eigenlijk is afgelopen met die acties die 
Scouting Limmen verleden jaar heeft gedaan om 
een verdieping te laten bouwen bij een weeshuis 
in Ghana. Nou we kunnen u geweldig nieuws 
meedelen! Het geld is binnen voor de realisering 
van de bouw! Er wordt nu volop gebouwd bij King 
Jesus Charity Home en hopelijk is de verdieping 
rond de zomer klaar! Er zullen dan zo’n 10 
lokalen bijkomen die ingericht gaan worden tot 
slaapkamer dan wel klaslokaal. In het aflopen 
paar jaar is het aantal weeskinderen gegroeid van 
80 naar 140, dus deze extra ruimte gaat erg goed 
van pas komen. 
 

Het afgelopen jaar heeft Scouting Limmen met 
haar leden verschillende acties gehouden om geld 
in te zamelen. We begonnen met een oliebollenactie 
ism Bakker Bakker, vervolgens een kerkmis en 

Hoe zit dat nu eigenlijk met die bouw van dat 
weeshuis van Scouting Limmen?

Keer op keer in Heiloo is een kringloop voor het 
goede doel. Hun concept is: “we krijgen alles, 
we werken voor niets en vervolgens geven we 
het geld aan goede doelen.” Een geweldig goed 
initiatief! 
Scouting Limmen is met zijn leden bezig een 
verdieping te laten bouwen bij een weeshuis in 
Ghana, West Afrika. Dit weeshuis met basisschool, 
het King Jesus Charity Home, is in korte tijd 
gegroeid van 80 kinderen naar 140 weeskinderen. 
Er was dus een groot gebrek aan slaapzalen en 
klaslokalen ontstaan! Afgelopen jaar heeft de 
Scouting met verschillende acties het geld bij 
elkaar weten te sprokkelen om de verdieping 
te kunnen bouwen. Daar wordt nu volop aan 
gewerkt en is hopelijk voor de zomer klaar. 
Alleen…..de verdieping is dan nog leeg. Geen 
tafels, stoelen en schoolborden voor in de 
klaslokalen en geen bedden en matrassen voor in 
de slaapkamers. Nu kreeg Scouting Limmen het 
geweldige nieuws dat de Keer op Keer ons wilde 
steunen om de verdieping ook gebruiksklaar 
te maken! Donderdag 22 maart mocht Lenneke 
Winder, scoutinglid en gewerkt in het weeshuis, 
de cheque van €3000,- bij de Keer op Keer in 
ontvangst nemen! Met dit geld kunnen de 
plaatselijke timmermannen heel veel bedden, 
tafels en stoelen maken en kan de verdieping 

De muntjesactie die Bakkerij Bakker half februari is begonnen is een groot succes! Zelfs zo groot dat 
hij muntjes tekort komt! De muntjes zijn bijna op en het duurt even voordat deze zijn bijbesteld... 
Daarom heeft Bakkerij Bakker het volgende bedacht voor zijn klanten:

Bij inlevering van 30 muntjes (geldig van maandag 23 april t/m zaterdag 28 april) ontvangt u een 
doosje met 8 petit fours gratis!

Lekker makkelijk voor de bloemendagen, zo heeft u iets lekkers in huis als u onverwacht visite krijgt. 
Wij hopen dat de muntjes massaal ingeleverd worden zodat we door kunnen gaan met de actie die 
nog duurt tot volgend jaar februari.
Misschien moeten we halverwege het jaar wel weer een extra actie inlassen... Dat doen we dan met 
veel plezier aangezien wij er trots op zijn dat onze actie zo aanslaat bij onze trouwe spaarders. 

Tot ziens in de winkel!

Vrijdag 9 maart mochten 260 kinderen van de 
groepen 6, 7 en 8 van de Pax Christi school en de 
Sint Maartenschool in Limmen, op uitnodiging 
van de Limmer IJsclub een middagje schaatsen 
op IJsbaan de Meent. Als het een winter zonder 
natuurijs is, verzorgt de Limmer IJsclub tradi-
tiegetrouw een schaatsmiddag voor de Limmer 
jeugd. 

Met 2 bussen werden de kinderen gebracht en 
weer opgehaald. Bij aankomst kregen zij een Elf-

Keer op Keer steunt Scouting met
€ 3.000,- voor realisering weeshuis!

echt gebruikt gaan worden!! Wij willen de Keer 
op Keer nogmaals hartelijk bedanken voor deze 
donatie en hun tomeloze inzet om ons goede 
doelproject ook tot een goed einde te brengen, 
bedankt!!

spectaculaire playbackshow met Afrikaanse 
dans. Daarna volgde een Mega Stoelendans waar 
menig Limmer op het Limmerpark zijn longen 
uit het lijf heeft gerend om de laatste vrije stoel 
te bemachtigen. We eindigden het jaar met de 
Musical Scrooge in de Burgerij, opgevoerd door 
leden en leiding van de scouting. Een daverend 
succes was dat geworden, we hebben twee avonden 
voor een volle zaal opgetreden en er wordt nu nog 
steeds over gepraat! 

Tijdens de musical konden we het geweldige 
nieuws vertellen dat de NCDO (Nationale 
Commissie voor Internationale Samenwerking en 
Duurzame Ontwikkeling) het ingezamelde bedrag 
gaat verdubbelen! De NCDO is een Nederlandse 
stichting met de volgende missie: NCDO streeft naar 
een grotere betrokkenheid van de Nederlandse 
bevolking bij internationale samenwerking en 
de realisering van de millenniumdoelen. NCDO 
doet dat door middel van campagnes, debatten, 
onderwijsactiviteiten, exposities, mediaproducties 
en culturele projecten. NCDO ondersteunt 
daarnaast mensen en organisaties in Nederland 
die zich inzetten voor de verbetering van de 
positie van mensen in ontwikkelingslanden. Dat 
doet zij door het leveren van advies en geld en 
door het bevorderen van samenwerking. Door 
het ondersteunen van particuliere initiatieven 
wil NCDO de betrokkenheid van Nederlanders bij 
ontwikkelingssamenwerking vergroten. 
Met onze verschillende activiteiten hebben wij 
voldaan aan het vergroten van de bewustwording 
van de derde wereldproblematiek. Het 
administratieve gedeelte (aantonen van de 
inkomsten) is ingediend, waarna het bedrag 
verdubbeld gaat worden. 

Voor de bouw van de verdieping is in totaal € 

21.000,- nodig. Voordeel is natuurlijk dat elke 
euro rechtstreeks naar het weeshuis gaat en we 
precies weten waaraan het uitgegeven wordt. 

Het betekende dat er € 10.500,- ingezameld 
moest worden. En dit is gelukt met behulp van 
iedereen die heeft meegedaan of is gekomen op 
onze verschillende activiteiten en door iedereen 

die een donatie heeft gedaan!!! Wij willen dan ook 
iedereen heel erg hartelijk bedanken! U zult op de 
hoogte gehouden worden van de vorderingen van 
de bouw. Bedankt allemaal!

Muntjes tekort...

Elfstedentocht schaatsen
met de Limmer IJsclub

stedentocht stempelkaart, waarop de elf steden 
vermeld stonden. Na iedere ronde schaatsen kre-
gen ze een stempel, waarmee ze een Elfsteden 
paspoort verdienden.

De meesten deden hun uiterste best om de 
stempelkaart vol te krijgen. Degenen die rondjes 
schaatsen niet zo leuk vonden, konden schaatsen 
in de ijshal. 

Het was een geslaagde middag met enthousiaste 
kinderen. Als er kinderen zijn, die naar aanleiding 
van deze middag beter willen leren schaatsen; 
vanaf 13 oktober 2007 start de Limmer IJsclub 
weer met het jeugdschaatsen op zaterdagoch-
tend op De Meent in Alkmaar. Hiervoor dient 
al tijdig (in het voorjaar) te worden opgegeven. 
Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Mink 
0251-656434 of Sandra Koot 072-5053768.

Collecte voor
‘Jantje Beton’
 

Onlangs werd er gecollecteerd voor het nationaal 
Jeugdfonds “Jantje Beton”.
Van de Limmer IJsclub gingen ruim 50 kinderen 
op pad om in Limmen te collecteren.
Zij haalden samen het mooie bedrag op van
€ 1573,56, waarvan de helft voor de vereniging is.
Alle gulle gevers worden hartelijk bedankt.
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● CV-installatie en -onderhoud
● Dakbedekkingen / dakgoten
● Sanitaire installaties
● Loodgieterswerkzaamheden

Schipperslaan 3, 1906 BG Limmen
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

Dusseldorperweg 105a, Limmen
tel. 072- 505 33 16
fax. 072- 505 39 03

De ‘oude’ nummers
nog eens zien?
Kijk op www.lovkrant.nl

Middenweg 41a   –   1906 AP  LIMMEN  –  Tel. (072) 505 12 26

Bouwbedrijf C. Bos b.v.
• NIEUWBOUW
• VERBOUW 
• ONDERHOUD

Slijterij R. Booms
Vuurbaak 7 - Tel.: (072) 505 48 80

Dujardin 
Vieux
1 liter ______________________12,29 9,99

Famous Grouse
Whisky
1 liter ______________________20,59 17,99

Sonnema
Beerenburg
1 liter ______________________12,19 10,49

Pinot Blanc Pfister
Elzas 
75 centiliter __________________ 5,99 3,99

' L E K K E R  B I J  D E  A S P E R G E S ! '

Aanbiedingen geldig t/m 5 mei 07
Voor haar

en zijn haar...

Dusseldorperweg 105 • Limmen • Tel. 072-505 24 56

De kapsalon is wegens vakantie 
gesloten van 30 juni t/m 7 juli

Kom langs of neem contact met ons op: 
Kerkweg 2 Limmen
072-5053456 limmen@zonvaart.nl

Zonovergoten eiland met veel 
bloemenpracht

• slechts 4 uur vliegen vanuit Amsterdam
• prachtige natuur en omgeving
 • ruime keuze in verblijfplaatsen
• karakteristieke culinaire keuken

• uiterst vriendelijke bevolking
• vele wandelmogelijkheden

KLINKT DIT GOED?
Kom bij ons langs voor meer 

informatie

B L O E M E N E I L A N D

M A D E I R A

MUNTJES-STUNT!!!
Deze week bij inlevering van 30 MUNTJES

DOOSJE MET
8 PETIT FOURS
GRATIS!
Geldig van maandag 23 april t/m zaterdag 28 april.

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

P A G .  1 2  

L O V - K R A N T  –  F E B R U

Bakker
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Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, worden tijdens de bloemendagen de etalages van de Limmer 
ondernemers met schilderijen extra opgefleurd. Dit jaar besloten wij, om in verschillende huis-
aan-huisbladen een oproep te doen aan de Limmer kunstenaars, om zodoende de mensen, die nog 
aarzelden, over de streep te trekken. En dat is gelukt: wij kregen volop aanmeldingen, dus er is 
straks naast alle bloemwerkstukken langs de route weer veel kunst in de etalages te bewonderen! 
Bij Slaapkenner Lute zullen bovendien mooie beeldjes van Ellen van der Dussen staan.
Dit jaar doet de bibliotheek ook mee, alsmede de Cameren, zodat de bewoners daar kunnen 
genieten van mooie bloemenschilderijen. In de Cameren exposeert Inge van der Heijdt. 
Kunstenaars, volgend jaar zullen wij in de LOV krant van feb/maart weer een oproep doen  voor de 
expositie, dus hou deze krant in de gaten.

Ondernemer Kunstenaar
Intrasol Ton Mutsaers
Administratiekantoor Limmen B.V. Ina de Wit
Trudy Meijer Wim Krijn
Loodgieters- en Installatiebedrijf Jak VOF Ted Post
Rina’s Groenten en Fruit Christien v.d. Akker
Martin Spijker Ton Mutsaers
Rietveld ERA Makelaars o.g. Sandra Strijk
Slaapkenner Lute Ellen v.d. Dussen, Mary van Geldorp,
 Alice Castelein
Keurslagerij Snel Christien v.d. Akker
Toerkoop Reisbureau Zonvaart Anneke Beentjes
Drogisterij Aker Tinie Hanck
Stuifbergen Ellen Dekker
Pineapples Ina Nieuwenhuizen
Limmer Lodge Tineke Kramer, Ria Pijnappel
Gerton Interieur Sandra Strijk
Garage Dirk van der Steen Annelies Koopmans, Simone Schneider
Bakkerij Commandeur Rie Leek
Kleverlaan B.V. Vera Verzijlenberg, Willy Min
S. Kuijper Groenten en Fruit Joke v.d. Park
Diervoeders Admiraal Ellen Dekker
Bakkerij P. Bakker Marianne Apeldoorn
Apotheek Limmen Jacob Castricum
Gall & Gall Alice Castelein
Bibliotheek Limmen Margo Natte, Thea Krom, Tiny Baltus

Kunst in de etalage tijdens de 
bloemendagen 2007

Het is feest bij Keurslagerij Snel! Maar liefst 8x 
goud werd in de wacht gesleept tijdens de nati-
onale vakwedstrijden. De in onze eigen keuken 
geproduceerde specialiteiten werden door de 
vakjury bekroond. Kom naar de winkel en ervaar 
zelf hoe heerlijk zij zijn! Om het te vieren hebben 

Keurslager Snel krijgt 8x goud!

Spaaractie bij Slagerij Snel
wij een leuke spaaractie georganiseerd waarbij 
u kunt sparen voor 5 gratis producten, t.w.: 100 
gram grillworst, 100 gram paté, 100 gram ach-
terham, 100 gram filet americain en 3 barbeque-
worstjes. Kom naar de slagerij en profiteer!

Rijksweg 141, 1906 BG Limmen
Telefoon (072) 505 32 66
Fax (072) 505 12 31
E-mail: info@dirkvandersteen.nl

Tijdens de Bloemendagen

zijn wij ook op zondag geopend!

deelnemers van de twee voorgaande jaren 
ontvangen hiervoor rond kerst een uitnodiging. 
Op deze avond wordt tevens de film van het jaar 
daarvoor vertoont. De film wordt al een aantal 
jaren, tot grote tevredenheid van iedereen en 
op een heel professionele manier gemaakt door 
René Commandeur. Het laatste jaar heeft René 
hulp gekregen van Jeroen Drenth die als tweede 
cameraman aan het filmteam is toegevoegd. De 
heren hadden er vorig jaar ca. 200 uur montage 
voor nodig en waren tot de laatste dag hard bezig 
om alles te vervolmaken. Inmiddels hebben alle 
inschrijvers het resultaat kunnen aanschouwen, 
het is een waar kunstwerk geworden. In 2007 
zullen zij weer van de partij zijn en ze hebben al 
aangegeven dat zij vooraf de route willen rijden 
om de cameraposities nog beter te kunnen 
bepalen... waar gaat dit eindigen?

De organisatie
Tegenwoordig gaat het er heel wat gestructu-
reerder aan toe dan in 1998, da’s een 
logisch gevolg van het bewustzijn van de 
verantwoordelijkheden die je als organisatie op 
je nek neemt, een ongeluk(je) zit in een klein 
hoekje. Een inmiddels vast en vertrouwd bestuur 
buigt zich ieder jaar, vanaf eind december, weer 
over de materie. Loek en Elles Rijs, Willem en Jose 
Jonker, Nico en Annet Commandeur, Peter en 
Jeanette Pronk, Pieter Mors en Hans van Ammers 
starten vanaf dat moment de voorbereidingen op 
het nieuwe motorweekend. Op de maandelijkse 
vergaderingen wordt alles tot in de puntjes 
doorgenomen, gecontroleerd en uitgewerkt. Een 
vast draaiboek ligt er natuurlijk wel maar ieder 
jaar is anders, je gaat immers twee dagen lang, 
met ca. 110 man achter je aan op de motor zo’n 
550 km dwars door Nederland, langs bijna alleen 
maar binnenwegen, een motorritje maken. 
Daarom wordt een week van tevoren de gehele 
route nog een laatste keer gecheckt. Iedere groep 
heeft een voor en een achterrijder, bij groep één 
rijden Loek en Elles voor en zijn de Bart en Dick 
Sassen de vaste achterrijders, bij groep twee 
is Nico Commandeur de voorrijder en Pieter 
Mors de drager van de rode lantaarn, Nico krijgt 
daarbij ook nog ondersteuning van onze nestors 
‘Willem” en ‘’Mam’’. De communicatie anno 2007 
is iets anders dan tien jaar geleden. Alle voor- 
en achterrijders staan telefonisch met elkaar 
in verbinding, Loek heeft tijdens de tocht ook 
contact met: cameraploeg 1 en 2, de vrachtwagen 
en natuurlijk de restaurants voor de lunches. De 
chauffeurs op de vrachtwagen met aan boord alle 
bagage, tapinstallatie, drank, muziek, eten etc., 
rijden hun eigen route, de twee cameraploegen 
rijden allebei ook weer een aparte route om 
groep één en twee onderweg zo veel mogelijk te 
kunnen spotten. 
Sinds vijf jaar wordt de ‘Klussenkaart’ gehanteerd, 
bijna iedere aanwezige krijgt tijdens het weekend 
een klus toebedeeld, wat kan variëren van het 
inschenken van drankjes tot het klaarmaken van 
het ontbijt.

Vervolg van pagina 1 De Locatie
Op de locatie zelf  wordt het elk jaar weer (op de 
zaterdagmiddag en -avond) een gezellig feest. 
Mede door de inzet van  een zorgvuldig uitgekozen 
locale cateraar wordt inmiddels traditiegetrouw 
een voortreffelijk buffet klaargemaakt en wordt  
’s avonds voor een goed stuk muziek gezorgd. 
Vorig jaar werd de muziek verzorgd door ‘DJ Dolf’, 
ook wel bekend als Ruud Seignette, die de avond 
vulde met stevige bikers-muziek. Het laatste jaar 
viel zijn optreden echter, door het prachtige weer 
deels in ‘’het water’’, iedereen bleef buiten staan... 
pas later op de avond kwam het succes! Enfin, 
als op zondag de terugtocht is gereden en alles 
weer heelhuids in Limmen is aangekomen kijkt 
een ieder terug op een geslaagd weekend. Nadat 
iedereen thuis de laatste sporen van de tocht 
van zich heeft afgewassen rest nog een heerlijk 
afsluitend diner bij Hans, in café bar de Lantaarn, 
het zogenaamde ‘laatste avondmaal’. 

5.500 km later.....
Het moge duidelijk zijn dat dit Motorweekend 
een uniek gebeuren is en dat het niet mag en ook 
niet zal verdwijnen, daarom zullen zij ook in 2008 
weer van start gaan. Maar eerst het 10e jaar: komt 
allen kijken bij het vertrek op zaterdagmorgen 12 
mei a.s. om 09.00 uur, dat is leuk voor de kijkers 
maar ook voor de deelnemers, het blijft  een mooi 
spektakel met al die ronkende en glimmende 
motoren en hun berijders.

Bestuur MC ‘de Zuchtende Man’ 

MC De Zuchtende Man

De tweede race van de Nederlandse Rotax Max 
Challenge werd verreden op de kartbaan in Am-
sterdam. Een belangrijke race, want deze wed-
strijd telde tevens mee voor de kwalificatie van 
het Wereldkampioenschap Rotax Max Juniors, 
dat in november gehouden wordt in de Verenig-
de Amiraten. Aan de temperaturen kon Indy al-
vast wennen, die waren tropisch te noemen met 
een temperatuur van 25 graden Celsius.
De 14-jarige Indy Dontje reed na drie races uitein-

Indy Dontje pakt schitterende zege
delijk via scherpsturen en constante tijden naar 
de dagzege. Een geweldige opsteker voor het 
Dobla Racing Team. Indy Dontje: “Het team heeft 
hard gewerkt en ik heb het kunnen verzilveren. De 
omstandigheden waren enorm zwaar. De baan 
had veel grip en de hitte maakte het extra zwaar, 
maar voor ons liep het perfect. Ik ben blij met de 
zege, die zo belangrijk was. Deze race telde tevens 
mee voor het WK. Dus ik heb een dubbelslag ge-
slagen”, aldus de snelle coureur uit Schoorl.

De Rowans hebben een super gezellig en actief 
weekend gehad op 14-15 april. Het gebeurde alle-
maal in Assendelft, waar alles in het teken van de 
Schotse Highland Games stond.
Er waren activiteiten zoals paalwerpen, kogel-

Rowans Scouting Limmen
op Highland Games

werpen, touwtrekken en div. waterspelen, wat 
met dit warme weer erg welkom was.
Scouting Assendelft organiseerde het en we 
moesten onze krachten meten met vele groepen 
uit de regio.
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De vijf mooiste kleurplaten krijgen een aardigheidje.
Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht en staan ook in de 
volgende LOV-krant die uitkomt op 30 juni 2007.

Inleveren bij Bakkerij Bakker, Vuurbaak 3, Limmen

Naam:  ................................................................................................  

Adres:  ................................................................................................  

Leeftijd:  ................................................................................................  
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turnde heel sterk op sprong (9.20) en brug (9.50). 
Zij werd derde van de hele groep. Boven haar be-
landde Melanie van Diepen met 35.50 punten. 
De beker voor de clubkampioene ging echter we-
derom naar Michèle de Ruyter. Het verschil was 
echter minimaal dit keer (0,1 punt!). Een gouden 
medaille was er ook voor de 2 aankomende talen-
ten Marlu van der Linden en Nina Burgering.
Op de muziek van grease lieten de meisjes van de 
keurploeg zien dat ze niet alleen kunnen turnen, 
maar ook kunnen dansen. Zelfs voor een rock en 
roll demonstratie draaien ze hun hand niet voor 
om. Een ploeg om trots op te zijn!
Het be-
stuur en 
de leiding 
van TIOS 
kan terug 
kijken op 
een zeer 
geslaag-
de dag.

Paashazen
Paaszondag, ik loop richting de kantine van 
V.V.Limmen, de voetbalclub waar ik al veel 
verhalen over gehoord heb. Zelf ben ik er nog 
nooit geweest, de hoogste tijd om eens langs 
te gaan. Bij de kantine aangekomen word ik 
verwelkomd door twee verklede paashazen die 
paaseitjes aanbieden aan alle bezoekers van 
dit eerste meisjes-/damesvoetbaltoernooi van 
Limmen. Overal om mij heen lopen groepjes van 
meisjes in verschillende tenues; geel en rood, 
oranje en wit of zwart. Achter de microfoon op 
de tribune staat Yvonne Poel, degene die ik graag 
wil spreken. Maar eerst, om 10.00 uur de start van 
het toernooi, de paashazen geven de aftrap.

Als de eerste teams spelen is er tijd voor een 
kort gesprek, want als organisator van een 
voetbaltoernooi heb je het natuurlijk ontzettend 
druk. “Omdat het damesvoetbal nu 10 jaar 
bestaat, organiseren we het hele seizoen allerlei 
activiteiten,” zegt Yvonne. Zelf voetbalt ze al tien 
jaar, waarvan vijf jaar bij V.V.Limmen. Nu speelt ze 
in de dames 1. “We zijn het seizoen begonnen met 
een ontbijt voor alle leden van de club en ook de 
burgermeester was aanwezig,” legt Yvonne uit, 
“vandaag is er dus een voetbaltoernooi. Allerlei 

Het meisjes-/damesvoetbal van V.V.Limmen viert het 10-jarig bestaan

‘ Wij zijn niet zo bang voor de bal’
Een paar dagen nadat de lente editie van de LOV-krant was uitgekomen, kreeg ik een e-mail van Carla Kuijs, coach van het dames 2 elftal 
van V.V.Limmen. Zij had de rubriek 20 vragen aan….Lucia Valkering gelezen.  In het dorp Limmen waar het voetbal enorm leeft, vielen 
de woorden “ik heb niet zoveel met voetbal” toch op. Het meisjes-/damesvoetbal bestaat dit jaar in Limmen 10 jaar. Alle reden voor een 
seizoen met feestelijke activiteiten. Op zondag 8 april stond dan ook het eerste meisjes-/damesvoetbaltoernooi bij V.V.Limmen op het 
programma. Het leek Carla leuk als juist ik eens lang zou komen bij de voetbalvereniging om kennis te maken met deze actieve en levendige 
vereniging.

elftallen uit de omgeving van Limmen doen mee.“ 
In totaal spelen er vandaag 27 teams; vanochtend 
spelen de meisjes, vanmiddag de dames.

Ruim honderd vrouwelijke leden
Voor het interview hebben we plaatsgenomen op 
de tribune. Het is warm, de zon schijnt en we zitten 
uit de wind. Zou dit een teken zijn voor een mooie 
hete zomer? Af en toe onderbroken door luid 
gejuich of mensen met brandende vragen aan de 
organisatie zetten we het vraaggesprek door. Ik 
vraag Yvonne waarom juist zij de organisatie van 
dit toernooi op zich heeft genomen. “Ik studeer 
aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in 
Amsterdam, ik volg de opleiding tot sportdocent. 
Maar voor mijn keuzestage organiseer ik dit jaar 
de activiteiten voor het meisjes-/damesvoetbal.” 
Het damesvoetbal is in tien jaar ontzettend 
gegroeid. “Er zijn al meer dan honderd meiden 
lid, we hebben veel teams.” De snelle groei 
van het meisjesvoetbal verbaast mij niet. De 
laatste tijd is vrouwenvoetbal zelfs vaak in het 
nieuws geweest. Er komt nu een eredivisie voor 
vrouwen. “Super gaaf natuurlijk, dat lijkt me 
een heel goede zet voor het vrouwenvoetbal in 
Nederland,” reageert Yvonne enthousiast, “het 
wordt zo toch professioneler.” Zou Yvonne zelf in 

Afgelopen zaterdag hield sportvereniging TIOS 
uit Limmen haar jaarlijkse onderlinge wedstrij-
den in sporthal d’Enterij. De kleuters beten de 
spits af en begonnen om 9.00 uur met hun op-
treden. Vol trots lieten ze aan de ouders en fami-
lieleden op de tribune zien wat ze dit jaar geleerd 
hadden van juf Susanne. Het verbaasde dan ook 
niemand dat alle kleuters met een zeer verdien-
de gouden medaille en een diploma naar huis 
gingen. Bij groep 3 en 4 moesten de kinderen al 
echte oefeningen laten zien op balk, brug, mat 
en sprong. Voor sommige kinderen was het al 
een hele opgave om de oefening uit hun hoofd te 
leren. Bente Knijnenberg scoorde het hoogste op 
de brug, balk en vloer en behaalde ook de meeste 
punten. Roxanne Koopmans wist bij sprong het 
hoogste cijfer (9.00) te behalen. Voor 9 kinderen 
was er een gouden medaille. De anderen kregen 
of zilver of brons. Ook lieten de meisjes een de-
monstratie zien op muziek op de lange mat.
In de volgende wedstrijd kwamen de meisjes uit 
groep 5 aan de beurt en de jongens van balthiek. 
Rogier Punter won het goud door een mooie 
sprong. Jan Boukes verdiende zilver en broertje 
Gijs kreeg de bronzen medaille. Gijs was dan wel 

Onderlinge wedstrijden TIOS zeer geslaagd
de jongste maar scoorde wel het hoogste bij het 
conditieonderdeel. Bij de meisjes was Lisanne Zui-
derduin veruit de beste met 40,2 punten. Zij werd 
gevolgd door Femke Groot die de beste vloeroefe-
ning liet zien. Ook Kelly Hageman en Irene Tromp 
kregen een gouden medaille. Als toegift deden 
de meisjes en de jongens een demonstratie op 
2 trampolines. De vierde wedstrijd was voor de 
meisjes uit groep 6,7 en 8. Marjan Ploegaert liet 
de beste matoefening zien (8.50) en verdiende 
een zilveren medaille. Emma Jongsma scoorde 
hoog op sprong (8.00) en balk (8.10) en won 
hiermee het goud. Boven haar eindigde Debbie 
Dekker die een totaal aantal punten scoorde van 
31,90. Er werden 2 demonstraties gegeven want 
de meisjes gymmen op 2 verschillende uren. Eén 
langemat demonstratie en één demonstratie op 
steps, lange mat en balk. Een leuke afwisseling 
van de wedstrijd. Als laatste waren de keurploeg 
en de selectiemeisjes aan de beurt. Voor de selec-
tiemeisjes was het wel een hele moeilijke strijd 
om tegen de keurploegmeisjes te turnen, maar 
toch lieten ze zien dat ze wel degelijk “hun man-
netje” staan. De mooiste balkoefening(8.80) werd 
vertoond door Aileen Boersen. Maud Burgering 

De paashazen geven de aftrap.

Fanatieke voetbalmeisjes strijden om de winst

een eredivisieteam willen spelen? “Nee ik niet, 
vroeger wel, toen was ik echt fanatiek, dan had 
ik wel gewild. Nu bij Limmen speel ik in een heel 
gezellig team. Als je eenmaal bij Limmen voetbalt, 
kun je er niet zo gemakkelijk weer weg.”

Muurtje
Het verschil tussen heren- en damesvoetbal? 
“Vrouwen kunnen elkaar goed uitlokken in het 
veld, maar over het algemeen wordt onenigheid 
ook snel weer bijgelegd. Bij mannen blijft dit veel 
langer hangen. De sfeer is daardoor bij de dames 
wat gemoedelijker dan bij mannen,” vertelt 
Yvonne, “dat kan natuurlijk een voordeel zijn, 
maar ook een nadeel.”
Ik heb na dit korte gesprek met Yvonne al weer 
heel wat geleerd over het damesvoetbal. Toch is 
er nog één ding dat ik wil weten. Iedereen weet 
waar de mannen hun handen houden als er een 
vrije trap genomen wordt, maar waar houden de 
dames hun handen als ze in een muurtje voor 
het doel staan? “Wij houden elkaar vast als er een 
vrije trap wordt genomen, zodat de bal er echt 
niet door kan,” zegt deze ervaren voetbalster. “Wij 
zijn niet zo bang voor de bal,” voegt ze daar bijna 
spottend aan toe, met een dikke knipoog richting 
de mannelijke voetballers.

Zeskamp
We gaan het interview een beetje afronden, 
de eerste wedstrijden moeten bijna afgefloten 
worden, dus Yvonne gaat zo weer aan het werk. 
Op het laatste moment komt Karin Min nog 
aangelopen. Karin is de coördinator van het 
damesvoetbal van de vereniging. Ze vertelt dat ze 
trots is op deze positie. “Het damesvoetbal wordt 
steeds sterker in Limmen, de prestaties groeien.” 
Hoe dat komt? “Nu moet je echt vechten voor je 
plaatsje in het veld. Het is niet vanzelfsprekend 
meer dat je wordt opgesteld. Vroeger speelde je 
sowieso.” Maar vooral is Karin ook erg trots op de 
vele vrijwilligers van de voetbalvereniging. “We 
hebben heel veel enthousiaste vrijwilligers, die 
zelfs op 1e paasdag willen helpen.”
Dit toernooi is niet de laatste activiteit in 
het kader van het 10-jarig bestaan van het 
vrouwenvoetbal in Limmen. Op 13 mei vindt het 
volgende evenement plaats; de zeskamp. “Tijdens 
de zeskamp doen meisjes van alle leeftijden 
mee. Het is de bedoeling dat er in een team 
verschillende leeftijden zitten,” licht Yvonne 
toe, “dan worden er allerlei spelletjes gespeeld, 
maar wat precies is nog geheim.” De zeskamp 
zal worden afgesloten met een reünie voor alle 
vrouwelijke leden die nog bij Limmen voetballen 
en hebben gevoetbald.
Verhitte discussies zijn er vaak over vrouwen die 
voetballen. Veel mensen vinden het maar niets, 
voetbal staat toch bekend als een “mannensport”. 
V.V. Limmen bewijst echter het tegendeel, want 
met zoveel vrouwelijke voetballers binnen de 
vereniging winnen de meiden het straks van de 
mannen!

Lucia Valkering

Maandag 23 april start traditiegetrouw 
de SWOL-prikploeg met een spectaculair 
mozaïekproject. Er is in de afgelopen maanden 
veel vergaderd, getekend, gezaagd en 
getimmerd. De hyacinthennagels zijn besteld 
en worden zondag 22 april ter beschikking 
gesteld, d.w.z. het grote werk kan beginnen.
Evenals vorige jaren wordt het vast weer een 
gezellige steek- en prikweek in het cultureel 
centrum Vredeburg, waar de mozaïek-koorts 
zal uitbreken. Het bestuur van de SWOL doet 
een dringend beroep op alle 55 plussers om 
massaal medewerking te verlenen. Aan koffie, 
hapjes en drankjes zal het niet ontbreken. 

Maandagmorgen 23 april vanaf 09.00 uur 
bent u van harte welkom en vergeet niet 
naast een goed humeu een SCHAAR mee te 
nemen. Ons motto voor de 55ste editie van de 
bloemendagen luidt: Samen Werken, Samen 
Prikken, Samen Presteren!!

Oproep voor 
mozaïekenklus-55 plus
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Schoonheidssalon

AQUA

DECLÉOR  -  BioSkinJetting -  
BioSkinSmooting

CARAT professional peeling S
CARAT professional treatment

LOOKX make-up

[En nog vele andere behandelingen]

Bel voor informatie of een AFSPRAAK, 
Bianca Sijssens,

Schoolweg 17 - Limmen

072 505 20 21

Werkplaats: Boekel 29-30, Akersloot
Tel. (072) 5053467 – Fax (072) 5052170
E-mail: molenaarbv@planet.nl

KOZ I J N E N  •  R A M E N  •  D E U R E N 
TR A P P E N •  S C H U I F P U I E N

L I M M E N
A D M I N I S T R AT I E K A N T O O R  B V

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen
Tel. 072-505-20-26 Fax 072-505-35-17

Autobedrijf:
Rijksweg 160B 
1906 BL Limmen
Tel. 072-505 36 45

Bedrijfswagens:
Rijksweg 49a 
1906 BD Limmen
Tel. 072-505 30 01

• Bovag-garantie • Onderhoud en reparatie alle merken
• Verkoop alle merken nieuw en gebruikt • Diverse inruilauto’s met APK

Heeft u wel eens gekeken
op ons ‘auto-plein’
áchter de garage? KIJK OOK OP:

WWW.HARRYLEVERING.NL

Limmen
Rijksweg 103
1906 BG  Limmen

T 072 - 505 70 00
E info@cmbtummers.nl

Haarlem
Wateringweg 133
2031 EG  Haarlem

T 023 - 541 06 00
E info@cmbtummers.nlTevens vestigingen te Amstelveen en Den Haag

www.cmbtummers.nl

CMB Tummers
Samen winst boeken

NFPN
Lid van de Beroepsorganisatie voor
Paranormaal Therapeuten NFPN

M. LAAN
Paranormaal Therapeute
Praktijk voor Energetische heelkunde
Het Achtkant 4, 1906 GD Limmen. Tel. 072 505 3406
Mobiel 06 40 22 23 38. Spreekuur maandag, dinsdag en
donderdag vanaf 15.00 uur. Bellen tussen 17.00 en 18.00 uur.

LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES 

BRAND- EN INBRAAKBEVEILIGING

Visweg 31, 1906 CN Limmen 

Tel. (072) 505 16 57
Fax (072) 505 16 89

Met DSH-Schuifwanden creëert 

u een zee aan 

bergruimte. Kastenwanden exact 

op maat gemaakt, waar u maar 

wilt in huis of  op kantoor. In de 

slaap- en 

kinderkamer, maar ook in uw 

werk- of  studeerkamer, de hal 

of  op zolder. Kortom: overal 

waar kastruimte nodig is. Geen 

centimeter blijft onbenut. 

Ruimteproblemen zijn volledig 

verleden tijd.

JE MAAKT HET MET FIXET

�

VISWEG 12A
LIMMEN
TEL. 072-505 17 88
FAX 072-505 21 97

Koffi e 
Koffi e  ................................................................................................ € 1,50
Thee  .................................................................................................. € 1,50
Cappuccino  ........................................................................................ € 1,60
Koffi e verkeerd  .................................................................................. € 1,60
Warme chocomel  ................................................................................ € 1,60

Koffi e met Gebak  ............................................................................ € 3,50
• Appel carré met noten huis gemaakt • Vruchten schelp
• Aardbeien schelp • Aardbeien kwark

Lunch  Kaartje
Tomatensoep  ..................................................................................... € 3,50
Lente uien soep   ................................................................................. € 3,50
Mosterdsoep met gerookte kip  ............................................................ € 4,50
Pistolet kaas  ...................................................................................... € 3,00
Pistolet ham   ...................................................................................... € 3,00
Pistolet gezond ham kaas ei tomaat komkommer  .................................. € 4,50
Pistolet kip kerrie salade  ..................................................................... € 4,50
Pistolet brie met tomaat en pijnboompitten  .......................................... € 5,00
Ciabatta met zalm en kruiden roomkaas  ............................................... € 5,50
2 Amsterdamse kroketten met brood  ................................................... € 6,00
Saté met friet en salade  ...................................................................... € 10,50
Broodje hamburgerij met een salade  .................................................... € 8,50 
Italiaanse bol met carpaccio, pesto en pijnboompitten  ............................ € 7,50

De Burgerij, gezelllig en gastvrij dé ontmoetingsplaats voor uw

VRAAG VRIJBLIJVEND ONZE BROCHURE AAN
DUSSELDORPERWEG 103 • 1906 AJ LIMMEN • T. 072 505 1519 • M. 06 2074 1511

INFO@DEBURGERIJLIMMEN.NL – WWW.DEBURGERIJLIMMEN.NL

• HUWELIJKSVOLTREKKING
• RECEPTIE
• BRUILOFTSFEEST
• HIGH TEA
• VERGADERING
• BIJEENKOMSTEN
• CATERING
• EN AL UW ANDERE FESTIVITEITEN

Voor een ‘Pitsstop’ tijdens de bloemendagen 
gaat u natuurlijk naar de Burgerij...

Keizerskroon 9
1906 BW  Limmen
Tel.: 072 505 52 62
Fax 072 505 52 09
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Kantoorscène
Het valt me op dat iedere keer als ik voor een 
interview naar Limmen ga, het prachtig weer is. 
Zo ook deze dag. Omdat vandaag de winkel niet 
open is, beginnen we het interview bij Cathy thuis. 
Ik hoef niet aan te bellen, want zodra ik het pad 
op loop gaat de voordeur al open. “Ik stond al naar 
buiten te kijken,” begroet Cathy mij enthousiast, 
“de deurbel doet het namelijk niet.” Voor het 
gesprek nemen we plaats in de keuken, aan een 
zelfgemaakte tafel van steigerhout. Ik ben hier bij 
een creatieve familie.”Ik heb altijd al iets willen 
doen op creatief gebied,” vertelt Cathy, “maar als 
kind werd je verteld dat daar geen droog brood 
mee te verdienen was.” Cathy heeft daarom altijd 
gewerkt in “de kantoorscène”, zoals ze dat zelf 
noemt. Ook nu nog werkt ze twee ochtenden 
per week als secretaresse bij Dijk en Duin. Maar 
inmiddels is ook de creatieve ondernemer 
in Cathy naar boven gekomen. “Ik liep al een 
tijdje rond met het idee om een eigen winkel te 
beginnen.” Cathy is rustig van start gegaan. “Vorig 
jaar januari ben ik begonnen met het geven van 
party’s bij mensen thuis met spullen en studders. 
Een mooie gelegenheid om erachter te komen 
wat mensen precies leuk vinden.” Nu, ruim een 
jaar later, is haar droom om een eigen winkel te 
starten werkelijkheid. “In deze winkel kunnen 
mensen voor allerlei gelegenheden cadeautjes 
kopen.” Zo verkoopt Cathy woondecoraties, 
kindercadeautjes, sieraden, tassen, kaarten, 
tuinbenodigdheden en nog veel meer. “Ik heb 
eigenlijk een heel breed aanbod aan spullen.”

Plussen en minnen
Tijdens het interview voel ik het hondje van 
Cathy aan mijn benen snuffelen. Het kleine witte 
beestje vindt het maar raar zo’n vreemdeling 

Interview met Cathy Vleugel, eigenaresse van ‘Bij Keet; spullen en studders’

‘ Er gaan meters
cellofaan doorheen’

Normaal krijg ik de opdrachten voor een interview via Michel. Ik woon niet in Limmen, 
waardoor het best lastig is om zelf de juiste onderwerpen en mensen te kiezen. Maar deze 
keer ging dat anders. Voor het eerst sinds ik bij de LOV-krant werk, kreeg ikzelf ‘via, via’ een 
verzoek voor een artikel binnen. Dit verzoek kwam van Cathy Vleugel. Zij is kortgeleden 
begonnen met een haar eigen zaak; het eerste cadeauwinkeltje in het dorp. Op 2 maart 
2007 opende Cathy de deuren van ‘Bij Keet; spullen en studders’. Ik ben benieuwd wat voor 
‘spullen en studders’ Cathy verkoopt.

in huis. Er komt tenslotte niet iedere dag een 
journaliste langs. Ondernemers zijn mensen 
die het vaak erg druk hebben. Ook Cathy heeft 
een vol programma. Naast haar eigen winkel en 
haar werk bij Dijk en Duin, heeft ze een gezin 
met drie kinderen. Maar dit is allemaal prima te 
combineren volgens Cathy. “De winkel is gelukkig 
vlakbij huis, de kinderen komen vaak even 
langs om te kijken.” Het ondernemen zelf bevalt 
Cathy erg goed, al is het cijfertechnisch niet 
altijd gemakkelijk. “Je moet goed de plussen en 
minnen in de gaten houden.” Maar het inkopen 
en het verkopen vindt Cathy ontzettend leuk. 
“Inkopen doen is lekker veredeld shoppen. Je mag 
alles kopen!” Voor het inkopen van haar spullen 
bezoekt Cathy vaak beurzen, groothandels en 
leveranciers.“Ik koop alles wat ikzelf leuk vind. 
Soms werk ik dingen nog bij of schilder ik het 
in een andere kleur, maar in principe zijn alle 
spullen nieuw.” 

Hederablad
Als je een cadeautjeswinkel start lijkt mij één 
van de belangrijkste dingen het inpakken van 
de spullen. Ik vraag aan Cathy hoe zij daar over 
denkt. “Inpakken is het allerbelangrijkste,” zegt 
ze al bijna voordat ik mijn vraag heb afgemaakt, 
“er gaan meters cellofaan doorheen.” Ik ben al 
meteen blij dat ik deze vraag stel, het blijkt dat 
Cathy een heel eigen visie op inpakken heeft. Ze 
vertelt stap voor stap hoe een cadeautje ingepakt 
wordt. “Ik heb tweezijdig inpakpapier, bruin aan 
de ene kant en olijfgroen aan de ander kant. Daar 
vouw ik dan altijd een rand van dubbel, zodat je 
die twee kleuren ziet.” Maar dan is het cadeautje 
nog niet klaar. “Op ieder cadeau gaat een vers 
hederablad, ’s ochtends uit de tuin geplukt. Als 
laatste komt er nog een labeltje op met mijn 

Een plaatje van de ‘spullen en studders’ uit cadeauwinkel Bij Keet.

stempel en een lieveheersbeestje, het logo van 
de winkel.” Ook het inpakken van een cadeaubon 
betekent niet dat deze gewoon in een enveloppe 
gaat, maar wordt op speciale wijze ingepakt. 
“En als mensen iets voor zichzelf kopen, pak ik 
het evengoed in, want ook dat is toch een soort 
cadeau.” Cathy hoopt dat mensen haar cadeautjes 
straks gaan herkennen en denken: “leuk, bij Keet 
vandaan!” “Ik zie het als een soort visitekaartje.”

Oplossing?
Succesvolle ondernemers zijn over het algemeen 
mensen die weten in te spelen op iets waar de 
maatschappij problemen aan ondervindt. Ook 
Cathy heeft die zere plek gevonden. “Mensen 
vinden het moeilijk om voor een ander te 
beslissen.” De oplossing die Cathy daarop 
bedacht heeft? Iedereen kan bij Keet een eigen 
lijstje maken met dingen uit de winkel die zij 
leuk vinden. Cathy bewaart al deze lijstjes in 
een map. “Zodra iemand binnenkomt om een 
cadeautje te kopen, zit het lijstje in die map. Zo 
wordt het uitkiezen van het juiste cadeau veel 
gemakkelijker.” 
In de toekomst hoopt Cathy dat haar winkel goed 
gaat lopen. “Ik wil graag een winkel die de hele 
week open is. Het liefst hier in Limmen, dat vind 
ik het leukst.” Cathy heeft gelukkig al heel veel 

positieve reacties gehad op haar winkel. “Mijn 
doelstelling is dat mensen zeggen als ze een 
cadeautje nodig hebben: “ik ga even naar Keet”. 
Ik hoop dat dat de bekendheid wordt.”
Nadat ik genoeg informatie opgeschreven heb 
voor een artikel, rijden we samen naar de winkel 
om een foto te maken voor bij het stuk in de LOV-
krant. Als ik de winkel binnenstap zie ik overal 
spulletjes. De ruimte is klein, maar heel gezellig. 
Je kunt hier inderdaad lekker rondneuzen op 
zoek naar een cadeautje voor een verjaardag, 
een geboorte, voor moederdag, een cadeautje 
voor uzelf óf voor het maken van een lijstje 
zodat u zeker weet dat u verrast wordt met het 
juiste cadeautje. Er is genoeg te kiezen. Ik heb 
me deze ochtend erg vermaakt bij Keet en hoop 
met dit artikel en de foto een beeld te hebben 
geschetst van de cadeauwinkel die Limmen rijker 
is geworden.

Lucia Valkering
Adres:
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 27
Tel.nr. 06-20384765

Openingstijden:
Vrijdag  08.45 - 11.45 en 13.30 - 17.30
Zaterdag  10.00 - 16.30

De afgelopen maand hebben de leden van de 
slagwerkgroep en harmonie Excelsior te Limmen 
weer de nodige bouwstenen aan de man gebracht 
bij familie, vrienden, relaties en bedrijven in 
Limmen en daar buiten, zodat het totaal een 
kleine 3500 loten bevat.
Op Valentijnsdag vond de tweede trekking 
plaats op het kantoor van notaris Mr. G. van 
Duin te Castricum.  De eerste prijs, een dames- 
of herenfiets tot een waarde van € 500,= 
in samenwerking met Kroone/Liefting, Dé 
Tweewieler Speciaalzaak 2007 te Limmen viel op 
lotnummer 2031 en werd gewonnen door Don 
Tesselaar uit Limmen. ( zie foto)

De derde trekking zal worden gedaan als 
Koninginnedagtrekking op 2 mei. Ditmaal zal 
de eerste prijs een culinair weekend in België of 
Duitsland voor 2 personen zijn. Dit i.s.m. Toerkoop 
Zonvaart-Limmen en in overleg met de winnaar.
De tweede prijs, een dag met een VW-Cabrio 
rondtoeren i.s.m. Martin Schilder te Alkmaar. De 
derde prijs, een mini Grand-Prix voor 2 personen 
bij Kart-World te Limmen.
Muziekvereniging Excelsior bereidt zich ook 
voor om op Koninginnedag niet alleen en 
brok gezelligheid in het centrum van Limmen 
te verzorgen, maar om u eveneens tegen 
gereduceerde prijs nog extra bouwstenen te 
verkopen: per stuk € 5,= , 3 loten voor € 10,= . Dat 
betekent maar liefst 9 kansen (3 trekkingen)  voor 
een rond bedrag.

Prijswinnaars kunnen zich melden bij de 
secretaris van de vereniging Mevr. A.Levering, 
Hogeweg 114, 1906 CV Limmen. Tel.072 -5054175.

Eigenaren van bouwstenen moeten deze 
bewaren want de loten dingen weer mee bij de 
volgende trekkingen (zie daarvoor de achterzijde 
van uw lot). Ook kunt u nog bouwstenen 
bestellen, om de verbouwing/aanbouw van het 
verenigingsgebouw mee te helpen realiseren. 
Besteladres kuilmanschilders@planet.nl of bij 
VKF beheer faxnr. 072 5023771. Prijs per bouwsteen 
€ 5,-.

Bouwstenenloterij van Excelsior
nu ook in Castricum

Natuurlijk kunt u ze ook verkrijgen via de leden 
van de vereniging en als ze u niet direct (her)kent, 
bij Bakkerij Bakker aan de Vuurbaak of Slagerij 
Snel aan de Kerkweg.
De eerstvolgende trekking zal een Koninginne-
trekking zijn. Zelfs op Koninginnedag kunt u nog 
bouwstenen kopen.

De Hoofdcollecte van Nederland, sinds eind 
2006 de nieuwe naam voor de gezamenlijke 
collecte van de Hersenstichting en het Fonds 
Psychische Gezondheid, vond dit jaar plaats in 
de week van 4 t/m 10 februari.  In Castricum, 
Bakkum en Limmen gingen 73 collectanten op 
pad met de collectebus. Met de opbrengst van € 
7.755,- zijn wij bijzonder blij. Het geld zal gebruikt 
worden voor onderzoeken voor mensen met een 
“hoofdprobleem”, zoals beroerte, schizofrenie, 
depressie, hersenletsel, etc. etc.. Wij willen 

Hoofdcollecte bedankt gevers
en collectanten

iedereen heel hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage en inzet. Geen collectant aan de deur 
gehad? Uw gift is nog altijd welkom op giro 950, 
t.n.v. Hoofdcollecte van Nederland.

Wilt u in de toekomst ook meehelpen bij deze 
gezamenlijke collecte van de Hersenstichting 
en het Fonds Psychische Gezondheid, neem dan 
contact op met  Ruud Hogeveen, tel. 0251 651454, 
coördinator voor Castricum, Bakkum en Limmen.
Meer informatie: www.hoofdcollecte.nl

Conquista’s Timmerdorp 2007
Timmerdorp 2007 komt steeds dichterbij! Inmiddels is het thema van dit jaar al bekend: western. 
De laatste week van de zomervakantie (13 tot en met 17 augustus) zijn de kinderen uit groep 5, 6,7 
en 8 welkom op het Koekoeksveld aan de Westerweg. De inschrijfformulieren worden op school 
aan de kinderen uitgedeeld. Als je in Limmen woont, maar niet op school zit en wel mee wilt 
doen kun je een e-mail sturen naar info@conquista.nl
Voor meer informatie over Timmerdorp 2007 kun je ook terecht op www.conquista.nl
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Thalia 35, 1906 XZ Limmen
Tel.  (072) 505 55 40
Mobiel: 06 53-28 52 93

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

in persoonlijke dienstverleningin persoonlijke dienstverlening

gpgroot.nl

 Containerservice Aanneming Brandstoffen
 072 541 35 00 072 505 77 77 072 531 13 11

L I M M E N

Wanneer het
Ù uitkomt;

...dagelijks geopend 
van 8.00 tot 21.00 uur

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid

assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

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

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

Moderne kunststof keuken in vele kleuren
leverbaar. Inclusief koelkast, oven, 

kookplaat, afzuigkap en werkblad. 

48
90

0-
02

0

2499
ALLEEN NU VOOR:

Rijksweg 35-37, LIMMEN. Tel: 072-5053838
Openingstijden: Maandag: gesloten. Di.t/m vr.: 09:30-12:30 en
van 13:00-17:30 uur 's Avonds op afspraak. Za.: 10:00-16:00 uur.

VOOR NOG MEER ACTIES: WWW.ZOMERDIJK-KEUKENS.NL

OP ONZE
SHOWROOM
KEUKENS

KEUKENKEUKENSTUNT!

OP=OP!!!
50%
KORTING

Rijksweg 47 • 1906 BD Limmen 
Tel. (072) 505 29 53

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

Lever bij ons uw lege printer/kopieercartridge in om deze te laten vullen. U bespaart zo 
tot 75% op uw printkosten. Nu met spaarkaart. Bij iedere vulling een stempel en een volle 
kaart geeft recht op een gratis zwarte vulling.

Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
ma. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur / zaterdag 8.30-16.00 uur

dinsdagmiddag na 13.00 uur GESLOTEN / vrijdagavond open tot 20.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

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

10 Lt. € 1,50  –  40 Lt. € 4,25 - 3 x 40 Lt. € 12,00
DIVERSE KONIJNENHOKKEN EN RENNEN

vanaf € 49,50
nieuw in ons assortiment:

FARMFOOD HONDEVOER EN KLUIVEN

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

Onze website is 

vernieuwd!

Kijk eens op:

www.aannemersbedrijfjonker.nl

Gespecialiseerd in sierhekwerk, (automatische) toegangspoorten, 
schoorsteenkappen, windwijzers en raambeveiligingen.

Tevens verkoop van hekwerkonderdelen.

Molenlei 1i – 1921 CX  Akersloot – Tel. 072 505 12 02 – Fax 072 505 3825
E-mail: info@smederijhageman.nl

VOOR MEER INFORMATIE:

WWW.SMEDERIJHAGEMAN.NL

De ‘oude’ nummers
nog eens zien?
Kijk op www.lovkrant.nl
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Wim Swart ziet in deze overname grote 
kansen voor verdere professionalisering van 
de organisatie Secom Automatisering. Als één 
middelgrote ICT dienstverlener kan meer kennis, 
kwaliteit en service worden geboden aan de 
bestaande relaties. Tevens biedt de fusie goede 
mogelijkheden tot innovatie, nieuwe diensten 
en begeleiding van grotere projecten. Door de 
samenvoeging ontstaat een nieuw bedrijf waar 
ca. dertig professionals werkzaam zijn. Beide 
bedrijven blijven voorlopig onder hun eigen 
vertrouwde naam in de markt opereren.

Beerepoot Computers uit Zwaagdijk-Oost is 
in West-Friesland uitgegroeid tot de grootste 
regionale ICT aanbieder voor het MKB. Beerepoot 
biedt een breed assortiment aan producten en 
diensten voor zowel consumenten als zakelijke 
klanten. In de showroom in Zwaagdijk-Oost staan 
vele producten uitgestald voor een demonstratie 
en staat een team van specialisten klaar voor 
gedegen advies, nazorg en service. 

Secom Automatisering kent een lange historie in de 
regio Alkmaar. April 1971 was het begin van Secom. 
De volledige naam was: “Secom Servicebureau 
voor Elektronische informatieverwerking”. 
Boekhoudkundige mutaties, van bij Secom 
aangesloten cliënten, werden op ponsconcepten 
vastgelegd. In de begin jaren ‘80 was Secom, 
destijds bekend onder de naam Secom/Lute, 
als een van de eerste actief in Alkmaar met 
diverse automatiseringswerkzaamheden. Secom 
Automatisering is sinds 1996 uitgegroeid tot een 

Na 36 jaar nemen Wim en Elly Swart 
afscheid van Secom Automatisering
Secom Automatisering BV uit Alkmaar en Beerepoot Computers uit Zwaagdijk bundelen 
hun krachten en gaan vanaf 2007 samen verder als één onderneming. Wim en Elly Swart 
nemen afscheid als directie/eigenaar van Secom Automatisering.

bekende en gewaardeerde ICT dienstverlener in 
Noord-Holland met een trouw en groeiend aantal 
relaties. 

Van stilzitten en verveling is geen enkele 
sprake! 
Wim Swart heeft in 2005 samen met Bernard 
Edelenbos Secom Communication Technologies 
BV opgericht. Secom CT richt zich op de distributie 
van nieuwe en opkomende communicatie 
oplossingen zoals Voice over IP. Secom CT staat 
buiten de eerder genoemde overname en Wim 
zal samen met Bernard deze jonge organisatie de 
komende jaren begeleiden. Tevens is Wim Swart als 
CDA gemeenteraadslid al vele jaren zeer actief in 
de gemeente Castricum. Het gemeenteraadswerk 
en alle nieuwe ontwikkelingen binnen de 
gemeente Castricum vergen veel tijd van Wim 
Swart.

De medewerkers van Secom Automatisering 
en Beerepoot Computers wensen Wim & Elly 
Swart veel succes met hun nieuwe uitdagingen 
en hopen dat ze voldoende tijd overhouden voor 
hun hobby’s golfen, zeilen, reizen en natuurlijk 
hun kinderen en kleinkinderen. 

Op 27 april 2007 van 16:00 – 18:00 uur zal ter 
gelegenheid van het afscheid van Wim en Elly 
Swart bij Secom Automatisering een receptie 
worden georganiseerd. Bent u geïnteresseerd 
om hier aanwezig te zijn, geeft u dit dan voor 22 
april door aan Janwillem@secom.nl

Twee groepen van Tios Jazzdance hebben 
zaterdag in Den Haag een 2e plaats behaald op de 
voorronde van het NK Jazzdance. Beide groepen 
staan onder leiding van Willy Könst. De ene groep 
deed mee in de D-categorie van 13 t/m 16 jaar. De 
meiden dansten op het lied “Ain’t no other man” 
van Christina Aguilera. Er werd ontzettend gelijk 
gedanst en de gevraagde technieken werden 
netjes uitgevoerd. Voor deze groep was het hun 
eerste jazzdanswedstrijd. Door een 8,07 voor de 
choreografie en een 7,03 voor de uitvoering 
mochten de meiden een beker voor de 2e 
plaats mee naar huis nemen. Met een ruim 

puntenverschil lieten zij andere groepen achter 
zich. 
De andere groep deed mee in de D-categorie van 
16 jaar en ouder. Ook deze groep danste goed 
gelijk. Er werden veel gevraagde technieken 
uitgevoerd wat de strijd spannend maakte. De 
groep danste op “I believe” uit de film Honey. Er 
werd gelijk gedanst, technieken werden goed 
uitgevoerd en de opstellingswisselingen gingen 
vloeiend in elkaar over. Ook deze groep mocht 
een 2e prijs in ontvangst nemen. Het verschil met 
de winnaar was maar 13 honderste. Een prachtige 
prestatie voor beide groepen.

Twee maal 2e prijs voor Tios Jazz-
dance op voorronde NK Jazzdance!
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TE KOOP TE KOOP TE KOOP TE KOOP

Willemshoeve 8
Limmen

Vraagprijs € 224.500 k.k.

Deze mooiste maisonnette van 4 op een rij 
biedt u 90 m2 woonplezier met terras van 20 m2.
Eigen parkeerplaats. Bj. ’97.

TE KOOP

Pageveld 28  
Limmen

Vraagprijs € 224.900 k.k.

Voortdurend het gevoel van vakantie in deze 
vrijstaande bungalow met woonbestemming. 
Bj. ‘80, inh. 250 m3, opp. 254 m2.

TE KOOP

Kopmand 5
Limmen

Vraagprijs € 249.000 k.k.

Jonge tussenwoning in gezellige buurt en 
zonder directe inkijk voor en achter.
Bj. ‘95, inh. 340 m3, opp. 126 m2.

TE KOOP

Dusseldorperweg 124 
Limmen

Vraagprijs € 289.000 k.k.

Dit huis móet wel in orde zijn, want in 1957 
door de huidige eigenaars zelf gebouwd. 
Bj. ‘57, inh. 370 m3, opp. 227 m2.

TE KOOP

Theebos 24 
Limmen

Vraagprijs € 295.000 k.k.

Goed geprijsd, goed gelegen en voorzien 
van ‘n meer dan goede garage. 
Bj. ‘81, inh. 310 m3, opp. 258 m2.

TE KOOP

Koningsdam 23 
Limmen

Vraagprijs € 299.000 k.k.

Vorstelijk wonen aan de Koningsdam met 
fantastisch en uniek uitzicht. 
Bj. ‘70. inh. 370 m3. opp. 210m2

TE KOOP

Rijksweg 49 102 
Limmen

Vraagprijs € 299.000 v.o.n.

Rust en ruimte in luxe appartement. Eigen 
parkeergarage én natuurlijk een lift. 
Bj. 2005. inh. 325 m3. opp. 120 m2.

TE KOOP

Westerweg 12 
Limmen

Vraagprijs € 299.000 k.k.

Compleet gerenoveerde, uitgebouwde, com-
fortabele woning op een heerlijke locatie! 
Bj. ’35, inh. 340 m3, opp. 192 m2.

TE KOOP

Veenpluis 14 
Limmen

Vraagprijs € 319.000 k.k.

Ruime, vrijwel nieuwe, uitgebouwde en prach-
tig aangeklede hoekwoning in Kerkweg-Noord. 
Bj. 2001, inh. 410m3, opp. 165m2.

TE KOOP

Molenweg 89
Limmen

Vraagprijs € 349.000 k.k.

Half vrijstaand, uitgebouwd gezinshuis met 
heerlijke blik op de tuin en ruime garage. 
Bj. ‘82, inh. 375 m3, opp. 274 m2.

TE KOOP

Zomerschoon 109 
Limmen

Vraagprijs € 349.000 k.k.

Wonen zonder concessies in prettig gesitu-
eerde twee onder één kapwoning. 
Bj. ‘93, inh. 360 m3, opp. 265 m2.

TE KOOP

Rijksweg 136 b
Limmen

Vraagprijs € 349.500 k.k.

Robuuste tweekapper op royaal stuk grond 
met riante schuur (1994) en omheining. 
Bj. ‘75, inh. 420 m3, opp. 398 m2.

TE KOOP

Brugstraat 19
Limmen

Vraagprijs € 372.500 k.k.

Fantastisch gelegen 2/1 kapwoning met 
garage en uitzicht over de weilanden. 
Bj. ‘69, inh. 475 m3 incl. serre, opp. 263 m2.

TE KOOP

Burg. Bosmalaan 24 
Limmen

Vraagprijs € 395.000 k.k.

Een zee van ruimte! Gemoderniseerde 2/1 kap 
met AANBOUW, GARAGE en KANTOOR.  
Bj. ‘68, inh. 385 m3, opp. 256m2.

TE KOOP

Burg. Nieuwenhuijsenstr. 16, 7  
Limmen

Vraagprijs € 395.000 k.k.

Luxe, nagelnieuw appartement met 10 m2

balkon op het zuiden. In het centrum en voor-
zien van een lift. Bj. ‘04, opp. 120 m2.

TE KOOP

Burg. Nieuwenhuijsenstr. 50
Limmen

Vraagprijs € 449.000 k.k.

De sfeer van de jaren ‘30 in een modern jasje. 
Ruimte om het huis, met grote schuur.  
Bj. ’30, inh. 365 m3, opp. 684 m2.

TE KOOP

Middenweg 4 
Limmen

Vraagprijs € 449.500 k.k.

Een centraal gelegen huis met veel meer 
inhoud dan de buitenkant doet vermoeden. 
Bj. ‘70, inh. 495 m3, opp. 545 m2.

Burg. Nieuwenhuijsenstr. 39 
Limmen

Vraagprijs € 459.000 k.k.

Dit woonhuis/winkelpand biedt een unieke 
kans om te wonen en/of te werken. 
Bj. 1910, inh. woning ca. 360 m3, opp. 558m2.

Zwanebloem 7 
Limmen

Vraagprijs € 659.000 k.k.

Subliem aanbod: royaal, vrijstaand, luxe en 
charmant herenhuis met riante, zonnige tuin. 
Bj. 2001, inh. 595 m3, opp. 525 m2.

Achterweg 48
Limmen

Vraagprijs € 998.000 k.k.

Hierbij bent u uitgenodigd in dit sfeervolle en 
stijlvolle buitenverblijf. 
Bj. 1989, inh. 850 m3, opp. 2348 m2.

Bloemendagen
in Limmen... Dit keer verdienen 

niet alleen de mozaïeken de aandacht!

www.era.nl/rietveld
Kerkweg 13, postbus 123, 1900 ZJ Limmen  •  t 072 5051464  •  f 072 5053348


