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Bakkerij Bakker steunt 
Hannukah Childrens’ 
home in Ghana!
Een weekje geleden is Steffie (Winnares Popstars 
2008) teruggekeerd uit Ghana. Zij heeft hier een 
single en een clip opgenomen ten behoeve van 
weeshuis Hanukkah in Ghana, Afrika. ‘Het was 
een gewéldige ervaring. Ghana is gewoon een 
hele andere wereld als dat wij hier kennen met 
al die luxe! We hebben hard gewerkt om een te 
gekke clip te maken bij het nummer ‘Lean on me’. 
En volgens mij is dit méér dan gelukt!’ vertelt 
Steffie enthousiast. 

Het doel van dit project is om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor een therapieruimte aan-
sluitend aan het weeshuis. Deze ruimte is be-
stemd voor gehandicapte kindjes, die extra zorg 
nodig hebben. Hier is 5000 euro voor nodig. Toen 
Steffie vóór haar reis een goed gesprek had met 
Peter Bakker, vertelde de bakker enthousiast dat 
hij dolgraag mee wilde helpen aan dit geweldige 
project. Vanaf Maandag 7 juni zijn er namelijk 
Ghana-bollen te koop bij Bakkerij Bakker te Lim-
men! 

‘Het zijn een soort grote muesli bollen, met ro-
zijntjes, hazelnootjes en suikertjes erin. Voor de 
prijs van €3,50. Er gaat sowieso een deel van de 
opbrengst naar het weeshuis in Ghana (1 euro 
per bol) en na de verkoop zal ik er nog een deel bij 

doen, zodat ik mijn steentje bij kan dragen aan 
de therapieruimte!’ aldus Peter Bakker. Steffie 
vind het geweldig dat Bakkerij Bakker dit  project 
wil steunen en hoopt dat het net zo’n succes zal 
worden als de Steffie-gebakjes tijdens Popstars 
2008. ‘De Ghana-bollen zijn héérlijk!’ Dus op naar 
Bakkerij Bakker om een zalige bol te halen, en 
het goede doel te steunen. Ook op de jaarmarkt 
kunt u deze Ghana-bollen kopen.  Voor meer info: 
www.steffiemusic.nl  

Net zoals onze makelaars want die kennen als geen ander de 
huizenmarkt in Limmen en omgeving. Wij staan altijd open voor 
uw vraag of opmerking. Op ons kantoor of tijdens de jaarmarkt.

Wij weten wat er speelt!

JAARMARKT ACTIE 
knallen met ballen! 
Kom naar onze stand op de jaarmarkt en schiet raak ! 

Kerkweg 13, Limmen. Tel: 072 5051464

www.rietveldlimmen.nl
Dé makelaar van Limmen.

Krijg ik bij auto- en autoschadebedrijf Kleverlaan bv

beste kwaliteit algemeen fc 90 x 83.ai   16-6-2008   18:46:22
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Dusseldorperweg 75 1906 AJ 

Limmen tel: 072 - 5051360

Echte Smaak beleef je bij

René Groente & Fruit !!!

• Heerlijke Rabarbermousse•

• Hollands Zomerfruit

•  Nieuw: Kant & Klaar 

Indische Roerbakschotel

•  Pruimen, Nectarines en 

zoete Meloenen

•  Opperdoezer Ronde en vele 

nieuwe Aardappels

Ook bij René kunt u Pinnen !!

Bel voor de mogelijkheden
Tel. 072-5323578 
www.kits-oonlie.nl
Alkmaar-Heiloo-Limmenk i n d e r o p v a n g

Voor kinderen van 0 tot 13 jaar  

BARBECUEBUFFET 
€ 15,00 P.P.

STOKBROOD MET KRUIDENBOTER 
RAUWKOSTSALADE 
AARDAPPELKOMKOMMERSALADE 
PASTASALADE 
HAMBURGER 
BARBECUEWORST 
PROCUREURLAPJE 
DRUMSTICK 
DIVERSE SAUZEN

DE HIERBOVEN VERMELDE PRIJZEN ZIJN 
VANAF 20 PERSONEN EN INCLUSIEF 

DE BORDEN, BESTEK, BARBECUE EN GAS

  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

Voordelig
drukwerk?
www.studiowelgraven.nl

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

JAARMARKT AANBIEDING:

BED- EN BADMODE 

VOOR KLEINE PRIJSJES

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

Kijk voor onze 24-uurs showroom op:

www.dirkvandersteen.nl

06 506 48 499
info@dicxrijschool.nl

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

Kerkweg 42 - 1906 AW Limmen
072 - 505 12 42   www.stuifbergen.eu

Het WK wordt nog spannender met TOTO!
Laat zien dat je verstand hebt van voetbal en 

win tot 70x je inleg! 

Kijk in de winkel 

voor informatie en spelformulieren

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken
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Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zon-
der 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 Menno Kerssens “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. 

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

‘ BABY VAN DE MAAND’

Menno Kerssens 
- Geboren op 3 mei 2010 - 

Zoon van Barry Kerssens en Petra Castricum
 broertje van Leon Kerssens

L I M M E R  K R O O S T

Fietsen en skeeleren op 21 en 22 augustus

Laatste nieuws 
Ronde van Limmen
Wie van fietsen en spektakel houdt, moet za-
terdag 21 augustus zeker in zijn of haar agenda 
zetten. Dan wordt immers weer het traditionele  
‘rondje om de kerk’ gereden. Het programma 
start om 15.00 uur met wedstrijden voor de 
jeugd. De finish van de laatste koers is gepland 
rond 21.15 uur. Houdt u meer van skeeleren? Dan 
kunt u zondagochtend 22 augustus aan de bak. 
Er zijn dan twee routes uitgezet voor jong en oud 
om te genieten van de mooiste plekjes van Lim-
men en omgeving.

Fietsen
Het voorprogramma van zaterdag wordt ver-
zorgd door de jeugd. Zij gaan namelijk strijden 
om het kortebaan kampioenschap van Limmen. 
In een sprint a deux van bijna 200 meter (op de 
fiets uiteraard) zullen zij in de vorm van een af-
valrace bepalen wie de snelste sprinter is. Daarna 
wordt het tijd voor de grote mannen en vrouwen. 
De eerste koers, met daarin alle lokale favorieten, 
start om 17.00 uur. Voor deze race is het ook weer 
mogelijk om mee te dingen naar de bedrijvenbo-
kaal. Een team schrijft zich in met vier renners en 
de uitslag van de eerste drie bepaalt welk team/
bedrijf de winnaar wordt van deze bokaal. Hoe-
wel de meeste eer en glorie uitgaat naar de in-
dividuele winnaar van de recreantenkoers, is het 
voor iedere fietser leuk om mee te doen. De or-
ganisatie zorgt ervoor dat iedere deelnemer kan 
sprinten voor leuke premies. Schroom dus niet 
en meld je aan. Meer informatie over de jeugd-

wedstrijden of de recreantenkoers kan verkregen 
worden bij Elly Koot (tel. 072-5052898), of kijk op 
de website: www.rondevanlimmen.nl.
Om 18.00 uur starten de B-amateurs en daarna 
om 19.30 uur de allerbeste amateurs van Noord-
Holland. En voor deze eliterijders geldt dat de 
ronde van Limmen de finalewedstrijd is van het 
prestigieuze Van Kempen klassement. Het be-
looft dus een spannende middag en avond te 
worden met het publiek als zekere winnaar. Door 
het korte parcours van exact 1 kilometer (Dussel-
dorperweg, Kerkweg, Vuurbaak, Jan Valkering-
laan), hoeft u weinig van de koersen te missen. 
Nieuw ten opzichte van eerdere edities, is dat de 
start- en finishlijn zich op de Vuurbaak bevindt. 
In overleg met de ondernemersvereniging is hier-
voor gekozen zodat de winkels aan de Kerkweg zo 
lang mogelijk bereikbaar blijven. 

Skeeleren
Op zondag kan er tussen 8.30 uur en 10.30 uur ge-
start worden aan een skeelertoertocht (dus geen 
wedstrijd) over twee afstanden. Deze afstanden 
zullen zodanig gekozen worden dat het voor ie-
dereen met skeelers aantrekkelijk is om mee te 
doen. Een korte ronde voor de jeugd (of samen 
met het gezin) en een langere voor de meer ge-
trainde skeeleraars. Geniet van de mooiste paad-
jes die Limmen en omstreken te bieden hebben. 
Start en finish van deze tochten is ‘De Burgerij’.
Ook hier kunt u voor meer informatie terecht op 
de website; www.rondevanlimmen.nl.

Sunn Dekker
– Geboren op 11 juni 2010 –

Dochter van Arjen & Saskia Dekker
zusje van Mats Dekker 

Full of Life Beach 
Spinning bij Deining!
Op zaterdag 14 augustus 2010 zal Full of Life 
samen met Deining een groots spinning eve-
nement organiseren ten bate van fietsen voor 
Burkina Faso! Het doel is om een onvergetelijke 
spinning marathon te organiseren en daarmee 
zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het goe-
de doel, georganiseerd door Koen Rooks! Elke 50 
euro gaat naar stichting Fietsen voor Burkina, die 
het geld bij het reeds opgehaalde bedrag doet.
Wat staat er nog meer op stapel?

Dit is de laatste sponsoractie voordat de fietsers 
daadwerkelijk vertrekken op 21 augustus, één 
week later! Richard Groot: “Het wordt een TRO-
PISCHE AVOND die voor iedereen toegankelijk is, 
dus ook voor publiek. Behalve dat wij de barbe-
cue en muziek sponsoren, geeft het personeel de 
hele fooienpot ook aan het goede doel”. Het eve-
nement zal duren van 19.00 uur t/m 22.00 uur, 
na afloop kan er tot in de late uurtjes gefeest 
worden onder het genot van een hapje en een 
drankje. Om 19.00 uur zullen er 200 fanatieke 
spinners van start gaan midden op een speciaal 
geplaatst plateau. Dit bevindt zich op het strand 

zelf, zodat iedereen een goed beeld kan krijgen 
van dit spektakel. Onder begeleiding van een DJ, 
er zijn optredens van Def Rhymz, Trafassi en de 
Soca Boys, en van 3 instructeurs krijgen de spin-
ners afwisselende lessen voorgeschoteld. De 
deelnemers sponsoren zelf € 50,- voor de fiets, en 
barbecue. Naast deze inkomsten kunnen bedrij-
ven en/of individuen een schenking doen die ge-
heel ten goede komt aan het goede doel. Tijdens 
het evenement zal Deining gewoon open zijn, 
zodat het publiek onder het genot van een hapje 
en drankje het evenement kan aanschouwen. 
Koen Rooks: "Wij hopen dat dit een zonovergo-
ten avond wordt, zodat we onder begeleiding van 
een heerlijke beat de ondergaande zon tegemoet 
fietsen!"

Inschrijving kan bij Full of Life Wellness Center 
aan de Rijksweg te Limmen, tel. 072 505 5770, of 
stuur een mail naar info@fulloflife.nl Ook kan 
informatie ingewonnen worden bij Deining, tel. 
0251-674101 of info@deiningcastricum.nl 

Voor meer informatie over het goede doel kijk op: 
www.fietsenvoorburkina.nl 

Je zult het vandaag 20 juni niet zeggen, maarrrr. 
”De Zomer komt eraan”. Ze zijn er weer, Dieprode 
Aardbeien, Roze frambozen, friszure rode bes-
sen, zoete bramen, blauwe bessen en kruisbes-
sen. Lekker tussendoortje maar heerlijk in een 
zomerfruitsalades of smoothie. Zomerfruit staat 
voor verwennen, genieten en is ook nog eens ge-
zond !!!

Lekker en Gezond
Aardbeien, frambozen, bramen en rode, blauwe, 
en kruisbessen zitten boordevol voedingsstoffen 
zoals ijzer, vitaminen en antioxidanten. Deze hel-
pen je er mooier uit te zien en huidveroudering 
tegen te gaan. Ook verhoog je je uithoudingsver-
mogen door het eten van zomerfruit. Met een 
schaaltje aardbeien of frambozen haal je gemak-
kelijk jouw 2 keer fruit per dag.

Heerlijk Zomerfruit
Natuurlijk is dit lekkers verkrijgbaar bij René 
Groente & Fruit.
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Kijk op www.lovkrant.nl
Kopy insturen?

redactie@lovkrant.nl

● 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

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505-33-77
06-53 122 858 
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

Werkplaats: Boekel 29-30, Akersloot
Tel. (072) 5053467 – Fax (072) 5052170
E-mail: info@timmerfabriekmolenaar.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 IMMEN

Wanneer het
Ù uitkomt;

Maandag t/m Zaterdag 
open van 8.00 – 21.00
en Zondag open van 
16.00 – 21.00 uur.

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid

assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

L IMMEN

00

55

75

Reclame van ma 28 juni t/m zat 3 juli

Appeltaart
gesneden 12 pers ............................... voor 12.
Appelpunt
met slagroom ...................................... voor

5 krentenbollen 
 + ontbijtkoek
samen ................................................... voor

1.

3.

Brood- en Banketbakkerij
P.-COMMANDEUR
Rijksweg 150, Limmen. Telefoon (072) 505-12 79

Is er een Jarig?
Een verjaardagstaart maakt het nog feestelijker!

Wij hebben een grote sortering!!!

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids

Kerkweg 40a
1906 AW Limmen
tel : 072-5055950
troelvoorkids.nl

VANAF 29 JUNI 
OP ZOMERKLEDING
Dus hoe meer u koopt, 
hoe hoger de korting
VEEL LEUKE AANBIEDINGEN OP DE 
KRAAM EN IN DE WINKEL TIJDENS DE JAARMARKT!

40%

KORTING
20%

30%

Uitsluitend op afspraak:

woensdag t/m zaterdag

van 08.00 tot 12.30 uur

en vrijdagmiddag

van 13.30 tot 18.00 uur

De kapsalon is wegens vakantie 
gesloten van 3 t/m 14 juli

In de week van 21 tot 25 juni is op de Pax Christi-
school een feestweek gehouden ter ere van het 
40-jarig bestaan van de school. 

Het begon eigenlijk al op vrijdag 18 juni met een 
zeer geslaagde reünie. Ruim 250 oud-leerlingen 
zorgden voor een geweldige sfeer op de school en 
konden terugkijken op een prachtige avond.

Op maandag 21 juni werd de feestweek geopend 
door burgemeester Emmens-Knol met het door-
knippen van een lint, het oplaten van de ballon-
nen en het zingen van het Paxlied. Verder hadden 
de kinderen ’s middags een vossenjacht in de buurt 
van de school.

Feestweek Pax Christi ter ere van het 40-jarig bestaan.
Op dinsdag was er voor de kinderen een open podi-
um, waarop door iedere groep iets werd opgevoerd 
in de vorm van dans, zang of toneel.

Op woensdag was er een spelletjesdag waarbij de 
kinderen in groepjes van kleuters tot groep 8 geno-
ten van de diverse spelletjes. 

Donderdag en vrijdag was er een continurooster en 
deze dagen stonden in het teken van het circus. Alle 
groepen hebben hun acts opgevoerd voor de ouders 
en de geslaagde week werd afgesloten met een bor-
rel voor leerkrachten en ouders. 
Voor uitgebreidere verslagen van de activiteiten, zie 
de website van de school.
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Inwoners regio 
beoordelen veiligheid 

Geslaagde Univé Skateclinic 
bij Basisschool Pax Christi

Schagen, vrijdag 21 mei 2010, werden de uitsla-
gen van de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) 
gepresenteerd in het Regionaal College van 26 
burgemeesters. Het is een eerste onderzoek 
naar het veiligheidsgevoel onder inwoners van 
Noord-Holland Noord (NHN), op verzoek van alle 
gemeenten en de politie. Opvallend is dat het 
rapportcijfer in de woonomgeving in NHN iets 
hoger wordt gewaardeerd dan in de rest van Ne-
derland (7,0 tegen 6,9).

De metingen zijn van eind 2009 en de vandaag 
gepresenteerde regionale cijfers hebben vooral 
betrekking op de veiligheidsgevoelens, de buurt 
en de politie. Vanaf donderdag 27 mei 2010 volgt 
de bekendmaking van de specifieke gegevens 
door de gemeenten. De brandweerresultaten la-
ten nog enkele maanden op zich wachten. 

Leefbaarheid
De leefbaarheid in de woonbuurt wordt in de re-
gio NHN gewaardeerd met een 6,5 (landelijk met 
een 6,3). Inwoners is gevraagd naar ondermeer 
het onderhoud van wegen, perken en plantsoe-
nen, de verlichting maar ook contacten in de 
woonbuurt en de sociale cohesie. De beleving van 
buurtproblemen is in NHN gelijk aan die van de 
rest van Nederland en wordt beoordeeld met een 
schaalscore van 3,6. Items waar een mening over 
werd gevraagd zijn bijvoorbeeld: fysieke verloe-
dering van de woonomgeving zoals te zien is aan 
vernieling van straatmeubilair, rommel op straat 
en bekladding van gebouwen. In de rapportage 
worden rapportcijfers, percentages, aantallen en 
schaalscores genoemd. Een schaalscore komt tot 
stand na rekenformules en is niet te vergelijken 
met een rapportcijfer. Zo staat een schaalscore 
van 5,0 voor niet goed en niet slecht (neutraal).  

Personeel overheidsinstanties toont respect
Wat betreft het gevoel van onveiligheid gaat 
NHN gelijk op met de rest van het land. Inwoners 
uit ons gebied zijn sneller bereid om aangifte te 
doen en worden minder vaak geconfronteerd 
met respectloos gedrag. 30% van de mensen in 
NHN zegt door ‘onbekenden op straat’ vaak res-
pectloos te worden behandeld. 19% zegt dit van 
‘personeel in winkels’ en 18% voelt zich vaak door 
‘onbekenden in het openbaar vervoer’ respectloos 
behandeld. Het minst ervaart men dit gedrag van 
‘personeel van overheidsinstanties’ en ‘beken-
den’. De schaalscore ligt in NHN op 2,2 en in Ne-
derland op 2,3. Hoe hoger het getal, hoe meer zich 
respectloos behandeld voelen. 
 
Oordeel functioneren gemeenten
Aan de respondenten is gevraagd een oordeel te 
geven over de aanpak van de gemeente waar het 
gaat om de verbetering van de leefbaarheid en 
de veiligheid in de buurt. De gemeenten van NHN 
doen het op dit punt even goed als de overige ge-
meenten in Nederland. Inwoners beoordelen dit 
met een schaalscore van 5,6. 

Tevredenheid laatste politiecontact
De politie heeft dagelijks veel contacten met 
burgers op diverse manieren. Van bekeuring tot 

Univé Noord-Kennemerland heeft in de vorm van 
een skateclinic een leuke bijdrage geleverd aan 
de festiviteiten rondom het 40-jarig bestaan van 
de school. Donderdag 20 mei heeft het spektakel 
plaatsgevonden. Alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 
hebben de kans gekregen om onder begeleiding 
van gediplomeerde leraren de basisbeginselen 
van het skaten onder de knie te krijgen.

De kinderen hebben les gekregen van Marcel en 
Bas van skateschool Dukino. Zij werden onderver-
deeld in twee groepen en hebben onder andere 
les gekregen in:  het leren dragen van volledige 
bescherming, technische vaardigheden waaron-
der remmen en rollen en als afsluiting een spec-
taculaire sprong over een schans. Alle 90 kinde-
ren en de leraren hebben de skateclinic als zeer 
leuk ervaren. Als beloning voor het volgen van de 
clinic heeft iedereen een skatediploma gekregen. 

Univé Noord-Kennemerland is blij dat de hele 
dag zonder kleerscheuren, blauwe plekken of ge-
schaafde ledematen is verlopen. Richard Bloedjes: 
“Het was geweldig om te zien hoe iedereen ervan 
heeft genoten. Als maatschappelijk betrokken 
verzekeraar dragen wij op deze manier graag bij 
aan een stukje verkeersveiligheid in Limmen”. 

hulpverlening. 60,5% van de geïnterviewden is 
tevreden of zeer tevreden over het optreden van 
de politie in NHN. Landelijk is dit iets minder, na-
melijk 59,6%. Het functioneren van de politie in 
het algemeen wordt beoordeeld met een schaal-
score van 5,0 en dat is iets lager dan het landelijk 
gemiddelde van 5,2. 

Doel van de IVM
P. Bruinooge, voorzitter van de Veiligheidsregio 
en tevens korpsbeheerder Politie Noord-Holland 
Noord, over het doel van het onderzoek: ‘De uit-
komsten van de IVM worden gebruikt om de aan-
pak van integrale veiligheid door gemeente, po-
litie en brandweer af te stemmen op de wensen 
en ervaringen van de bevolking. Ik ben er dan ook 
verheugd over dat iedere gemeente in onze regio 
mee heeft gedaan. Dat geeft aan dat de gemeen-
ten, samen met de politie, serieus werk maken 
van het onderwerp veiligheid.’ 

Alle gemeenten en bijna 8.700 respondenten
In oktober 2009 is voor de eerste maal in de re-
gio Noord-Holland Noord (NHN) de Integrale 
Veiligheidsmonitor (IVM) gehouden binnen alle 
gemeenten. Aan het onderzoek deden in NHN 
maar liefst 8.693 respondenten (inwoners) mee. 
Het wordt over twee jaar herhaald. Landelijk na-
men er 239 gemeenten deel. Bij zeven van de 25 
regio’s, waaronder dus NHN, deden alle gemeen-
ten mee. 

Manier van onderzoek
Geënquêteerden werden via internet, schrifte-
lijk of telefonisch gevraagd naar ondermeer de 
gevoelens over veiligheid, leefbaarheid, slachtof-
ferschap en het functioneren van de gemeente, 
de brandweer en de politie. De onderzoeksresul-
taten zijn representatief omdat er per gemeente 
tenminste 300 respondenten ondervraagd zijn.  

Positieve impuls
De IVM is een initiatief van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek en de ministeries van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justi-
tie. Het Programmabureau Integrale Veiligheid in 
NHN heeft een coördinerende rol gespeeld bij de 
uitvoering van de enquête in de regio. Dit bureau 
is in 2005 in het leven geroepen door de Com-
missie Criminaliteitsbeheersing Openbare Orde 
en Veiligheid (COOV) van het Regionaal College. 
Deze commissie stelt zich ten doel een positieve 
impuls te geven aan integrale veiligheidszorg in 
Noord-Holland Noord. 

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op: www.veiligheids-
monitor.nl. De gegevens per gemeente worden 
door de gemeenten in NHN vanaf donderdag 27  
mei 2010 bekend gemaakt.

Djazz 2 imprezz 
steelt de show!
Zaterdag 22 mei j.l. heeft de showgroep 16+ van 
dansschool Djazz 2 imprezz uit Limmen deelge-
nomen aan de regionale demogyjada in Veenen-
daal. Demogyjada's (demonstratie gymnastiek, 
jazz en dans) bieden aan groepen de mogelijk-
heid om ingestudeerde dansen aan publiek te la-
ten zien. Bij deze demogyjada’s wordt er gewerkt 
met professioneel licht, geluid, showkleding en 
attributen.

De showgroep, die onder leiding van Willy Könst 
staat, heeft 2 dansen laten zien. De eerste dans 
was “Turn the light off” op het nummer “Sweet 
dreams” van Beyoncé. Bij deze dans werden witte 
maskers gedragen en werd er met zaklampjes ge-
werkt. De combinatie van witte en zwarte kleding 
met blacklight gaf een groots effect. Door perfec-
te timing van de democrew werden licht en don-
ker mooi afgewisseld waardoor het effect van de 
zaklampen fantastisch was. De witte maskers die 
door de dansers gedragen werden zorgden voor 
een mysterieuze sfeer. 

Na de pauze danste de groep de dans “Voetjes van 
de vloer!”. Deze dans bestaat uit een remix van 
verschillende nummers uit de musical Footloose. 
De choreografie is grotendeels een originele cho-

reografie die ook in de theaters in Nederland ge-
danst werd. Deze dans knalde door de zaal. Het 
publiek kwam los en klapte mee. 

In totaal werden er op deze dag 31 dansen getoond 
door groepen uit verschillende leeftijdscatego-
rieën. Er was een grote variatie aan muziekkeuze, 
showkleding, attributengebruik en dansstijlen. 
Aan het eind van het dansseizoen worden er 30 
groepen uitgenodigd voor een landelijke thea-
terdemogyjada. Het gaat hierbij om bijzondere 
en opvallende dansen. De showgroep van Djazz 2 
imprezz hoopt hier ook een plekje te krijgen.

Spannend weekend bij 
Excelsior Limmen
Limmen - Afgelopen weekend werden er bij Mu-
ziekvereniging Excelsior Limmen praktijkexa-
mens voor muziekdiploma’s gehouden…

Zowel zaterdag 12 als zondag 13 juni zaten van 
‘s morgens vroeg tot ver in de middag vol ge-
pland met leerlingen van Excelsior Limmen die 
hun praktijkexamen gingen doen. De in totaal 
24 deelnemers gingen er voor, om hun diploma 
A, B of C te behalen. Eerder dit jaar waren er al 
theorie-examens gedaan en die waren door alle 
deelnemers gehaald met prima resultaten.
In het gebouw van de Muziekvereniging was het 
stil, om de examenkandidaten alle kans te geven 
zich voor te bereiden en zich daarna van hun 
beste kant te laten horen. De examencommissie, 
bestaande uit de docenten van Excelsior Liesbeth 
Zonneveld, Maartje Peek, Alex Thijssen en Flo-
ris van Tol, hebben alle examens afgenomen en 
daarvan een kritisch verslag geschreven. En toen 
op zondag om half 5 iedereen geweest was, kon-
den de diploma’s uitgereikt worden: iedereen 
was geslaagd! Gefeliciteerd!

Voor diploma A: Jos Boetzkes (trombone), Jeroen 
Castelein (snaredrums en mallets), Julia van Die-

pen (dwarsfluit), Emma van der Geer (dwarsfluit), 
Céline Heijne (klarinet), Esther Heijne (klarinet), 
Joyce Levering (bariton), Sven Schoonebeek (kla-
rinet), Anne ten Seldam (klarinet), Karel Voorwalt 
(slagwerk) en Daan van Zelst (slagwerk).
Voor diploma B: Randy Bruin (klarinet), Tjitske 
Draafsel (klarinet), Irene Klaver (dwarsfluit), Amy 
de Leeuw (klarinet), Esther de Leeuw (dwarsfluit), 
Jos Nolden (trombone), Inge ten Seldam (klarinet) 
en Allard de Vries (saxofoon).
Voor diploma C: Iris de Leeuw (hobo), Dylan de 
Vries (klarinet), Lotte van Zelst (klarinet), Marieke 
van Zelst (dwarsfluit) en Arne Zoon (slagwerk).
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Alle bijgeleverde foto’s van Peter Valkering 

Het oude en het huidige bestuur. Van links naar rechts:
John Bloedjes, Ys Dirkson, Jan Rijs, Wim Dekker,  Kees Bloedjes, Peter van der Heijdt, Ria Pijnappel.

Al veertig jaar aan het 
strijden voor jongeren

Door Sara Min: Limmen - Als de naam valt, gaat 
maar bij weinigen een belletje rinkelen. Toch ver-
zorgt Stichting Katholieke Jeugdbelangen Lim-
men al veertig jaar financiële bijdragen voor de 
verenigingen in Limmen.

,,De situatie in Limmen was heel anders dan nu’’, 

zegt oprichter van de stichting IJsbrand Dirkson. 
,,Er waren drie smaken: scouting, voetbal en tur-
nen. Als je iets anders wilde, had je een probleem 
want dat was er simpelweg niet in het dorp.’’ 
Een slechte zaak, vond de net aangetreden bur-
gemeester. 'Tijd voor een frisse wind' vond hij en 
zorgde dat de SKJL werd opgericht. ,,De kerk en 

de gemeente hadden wel het geld’’, zegt Ria Pijn-
appel, ,,maar wisten niet goed wat de bevolking 
wilde doen. Limmenaren die al in actief waren 
in het verenigingsleven, werd gevraagd zitting 
te nemen in de stichting. Elk jaar kregen we geld 
van de gemeente en een bepaald gedeelte van de 
opbrengst van de Kerk- en Jeugdveiling.''

Dan was er ook nog de succesvolle kaartenactie. 
Als iemand jarig was, belde een snoezig meisje 
of jongen uit het dorp aan met een verjaardags-
kaart. Niet alleen om de jarige Job nog vele jaren 
te wensen, maar ook om geld op te halen voor de 
stichting. Want nadat de kaart goed bestudeerd 
was, stopte de jarige wat geld in de envelop en 
gaf die met inhoud terug. Een slimme actie die 
jaarlijks veel geld opleverde, totdat de gemeente 
de geboortegegevens niet meer kon aanleveren 
vanwege privacywetgeving.  De opbrengst van de 
kaartenactie verdween in de grote geldpot van de 
stichting, waarbij ook de bijdragen van de kerk en 
de gemeente zat. Per jaar worden nog steeds alle 
inkomsten verdeeld onder de verenigingen in 
Limmen. Niet allemaal evenveel, maar nauwkeu-
rig gebaseerd op het aantal Limmense jeugdle-
den en de kosten die de vereniging moet maken. 
De portemonnee opentrekken is niet het enige 
wat de vereniging doet. ,,Een van onze doelen 
is om de jeugd aan het sporten te krijgen'', zegt 
Dirkson. ,,En omdat niet iedereen van voetbal 
houdt, is een sporthal echt noodzakelijk. Tafelten-

nis, volleybal, basketbal, het heeft allemaal een 
dak boven het hoofd nodig. Dat was er veertig 
jaar geleden niet en dat was echt een armoe. De 
stichting heeft er daarom mede voor gezorgd dat 
de sporthal aan de Sportlaan werd gebouwd. De 
sporthal zelf is inmiddels gesloopd, maar de vele 
verenigingen die daardoor ontstonden, zoals de 
tafeltennis, zijn er nog steeds.''

En het bleef niet alleen bij sporten. ,,We organi-
seerden ook veel andere activiteiten zelf'', zegt 
Pijnappel. ,,Van viswedstrijden tot luilak, wij 
zorgden wel voor reuring in het dorp. We hebben 
zelfs een tijd een knutselclub gehad, maar die 
verdween toen handarbeid een verplicht vak op 
school werd. Uit deze activiteiten is later het jon-
gerencentrum Conquista ontstaan.''

En voor reuring in het dorp blijft de stichting zor-
gen. Van iemand schaakmat zetten tot juichend 
de Sint binnenhalen, het kan allemaal met de fi-
nanciële steun van SKJL. ,,Al voorzien we ook som-
bere tijden voor de verenigingen'', waarschuwt 
Peter van der Heijdt, tegenwoordig voorzitter van 
de stichting. ,,In Castricum lijden de bestuurders 
aan eenwordingsdrang en zij willen niet dat elk 
dorp een eigen zwembad, voetbalclub en scou-
ting heeft, maar een grote vereniging voor de 
hele gemeente. Dat kan na vele jaren het einde 
betekenen voor veel clubs en dat zou toch wel 
heel jammer zijn.''
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Eenentwintig vragen aan...
Yvon en Manuela

1. Wanneer zijn jullie begonnen met een zelfstandig bedrijf?
 1 mei 2010 zijn wij officieel begonnen met ons eigen bedrijf, na samen jaren elders werkzaam te 

zijn geweest in de uitvaartverzorging.
2. Is er niet enorm veel concurrentie op dit gebeid met name van de landelijk opererende 
 organisaties?
 Inderdaad, in ons vak is er veel concurrentie, je moet je echter onderscheiden van de landelijk 

opererende grote organisaties.
3. Wat onderscheidt jullie van anderen?
   Wij nemen alle tijd voor de mensen zonder dat daar een extra prijskaartje aanhangt. Voor ons is 

tijd kwaliteit. We werken persoonlijk, dit betekent één uitvaartverzorgster voor de familie tijdens 
de gehele periode. Ook na de uitvaart komen wij nog bij de nabestaanden naar behoefte. Uit de 
praktijk is gebleken dat de familie daar heel veel waarde aan hecht.

4. Wat bedoelen jullie met persoonlijk, stijlvol en betaalbaar?
 Met persoonlijk bedoelen wij dat we een uitvaart proberen neer te zetten die bij de gedachten 

van de overleden persoon en de familie past. Tevens doelen wij hier op contact tijdens de gehele 
periode met één uitvaartverzorgster, waardoor er een band ontstaat met de naaste familie. 

 Bij ons is een uitvaart betaalbaar. Wij vinden het belangrijk om eerlijk en transparant te werken. 
Daarom staan al onze prijzen op de website zodat een familie precies weet waar ze aan toe zijn. 
Ook geven wij na de voorbespreking of aannamegesprek kosteloos een kostenbegroting. Het is 
voor ons heel belangrijk dat de familie achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

5. Hoe is jullie werkwijze, hoe kom je aan je “klanten”?
 Onze werkwijze is steeds alles in overleg met de familie te doen, en de familie na hun wensen 

gehoord te hebben, overal zoveel mogelijk bij betrekken. Alles kan bij ons en niets moet. Je kunt 
denken aan het helpen bij het verzorgen. Dit helpt bij de verwerking van het rouwproces. Zoals 
ik net al zei heeft de familie de gehele periode maar met één uitvaartverzorgster te maken, 
waardoor er ook een band ontstaat. Aan klanten komen is: adverteren, de uitvaarten die wij 
doen waar belangstellenden zijn en zeker de nabestaanden die dan mond tot mond reclame 
voor ons maken en zeggen: “Uitvaartverzorging YvoMa is een prachtige uitvaartonderneming”. 
Ons motto is: “Van een uitvaart komt een uitvaart”.

6.  Werken jullie ook voor mensen met een uitvaartverzekering/polis van een grote organisatie? 
Krijgen jullie die gemakkelijk toegewezen?

 Ongeacht waar de familie verzekerd is kunt u bij ons terecht. Wij zorgen dat de verzekeringspolis 
wordt uitgekeerd en op de rekening van de nabestaanden wordt gestort. Op deze manier hebben 
de nabestaanden geen beslommeringen en voor ons is dit eenvoudig en snel te regelen.

7. Huren jullie ook elders man/vrouwkracht in de vorm van b.v. dragers?
 Als wij dragers nodig hebben werken wij nauw samen met de UCB. Deze mensen zijn zeer kundig 

en hebben ook jarenlange ervaring.
8.  Jullie doen begrafenissen en crematies staat er op de website. Doen jullie ook kerkelijke uit-

vaarten?
 Uiteraard. Aan een begrafenis of crematie is vaak voorafgaand een kerkdienst. Dit gebeurt dan 

in de kerk die de familie graag wil.
9.  Verandert er regelmatig iets in “Uitvaartland”? Wij bedoelen dan de vorm of inhoud van 

afscheidsdiensten, muziekkeuzes, kleuren e.d.
 Ja gelukkig wel. Alles kan tegenwoordig en bijna alles mag. Hierdoor kun je een persoonlijke 

uitvaart neerzetten. Dit geldt ook voor de muziekkeuze. Alles kan helemaal aangesloten worden 
op de stijl van de overledene. Dit is een goede ontwikkeling geweest in uitvaartland.

10.  Wij nemen aan dat bij kerkelijke uitvaarten er toch gelet zal moeten worden op het religieuze 
aspect en het gebouw waar je je bevindt. Wat is daar jullie inbreng en samenwerking met 
dominees, pastores, voorgangers e.d.? 

 Families die voor een kerkelijke dienst kiezen hebben nauw overleg met de dominee/pastor/ 
avondwake-groep /voorgangers en uitvaartverzorger. Hierin wordt op de juiste wijze afgestemd 
wat de wensen zijn van de nabestaanden. Hierin zal zeker het religieuze aspect een grote rol 
spelen.

11. Aan begrafenis of crematie zijn ook kosten verbonden. Wat maakt jullie concurrerend?
 Bij ons is voor iedereen een uitvaart betaalbaar. Zie onze website. Tevens krijgt een ieder een 

spaanplaat uitvaartkist bij ons kosteloos. Als de familie een andere kist wil, kan dit uiteraard 
we hebben een uitgebreid assortiment. De familie krijgt dan € 100,00 korting op de door hun 
uitgekozen uitvaartkist.

12. Hoe duur kun je het maken?
 Bij ons kun je een uitvaart zo duur maken als je zelf wilt. Een eenvoudige uitvaart staat bij ons 

ook in tijd en kwaliteit.
13. Ervaren jullie het als zwaar werk? 
 Wij ervaren het als mooi werk. Heel mooi en we zijn elke dag dankbaar dat we dit mooie vak 

uitoefenen. Na zoveel jaren blijft het voor ons nog altijd een prachtig vak. Uit ervaring weten 
we hoe belangrijk het is als de familie met volle tevredenheid kan terug kijken op deze moeilijke 
periode. Dit is het eerste begin van een goede rouwverwerking.

14. Is het dankbaar werk om te doen, het is tenslotte niet een doorsnee “alledaags” beroep?
 Doordat je de naaste familieleden in de moeilijkste momenten van hun leven leert kennen en 

hen helpt met de juiste keuzes te maken en alles naar hun wens laat verlopen, is het iedere keer 
weer dankbaar werk. Nabestaanden zijn je zo dankbaar dat alles goed verlopen is, en daar doe 
je het uiteindelijk voor, want dit helpt in hun rouwproces.

15. Hoe zijn jullie tot de keuze gekomen om uitvaartleidster te worden?
 Manuela: “In mijn leven heb ik twee kinderen verloren. Na het verlies van mijn eerste zoontje 

hadden wij een uitvaartleider voor wie het lastig was om met de gevoelens van de ouders om 
te gaan. Hierdoor luisterde hij niet goed naar onze wensen en gebeurde het allemaal niet zo als 
wij het graag hadden gezien. Toen wij ons tweede kind verloren ging dit een stuk beter maar als 
ouder bleef ik met een enorm schuldgevoel zitten omdat mijn eerste zoontje niet de uitvaart 
heeft gekregen zoals wij graag wilden. Dit heeft ons belemmerd in ons rouwproces. Toen het 
grote verdriet een plaats had gekregen ben ik de opleiding bij de Stivu gaan volgen. Dit werk 
doe ik met heel mijn hart en daarom is het voor mij belangrijk dat de nabestaanden bij ons alle 
ruimte en tijd krijgen. Ik kom liever drie keer per dag langs indien daar behoefte aan bestaat 
dan een keer te weinig”.

 Yvon: “Het uitvaartvak heeft mij altijd geboeid en bezig gehouden. In het verleden heb ik er vaak 
mee te maken gehad en heb toen gezegd: "het is een mooi, interessant en een geweldig vak dat 
ik heel graag wil uitoefenen". Ik ben toen de opleiding bij Stivu gaan doen. Dat was voor mij nog 
meer de drijfveer om in het vak te gaan. Ik ben uiteindelijk bij een uitvaartbedrijf gaan werken 
en heb daar veel ervaring op gedaan. Maar iets voor je zelf beginnen en dan meer de tijd aan 
de nabestaanden te geven dat was mijn uitgangspunt om met Uitvaartverzorging YvoMa te 
beginnen. Ons motto is: “Tijd is kwaliteit“.

 16. Wat is momenteel de landelijke verhouding in procenten tussen cremeren of begraven?
 62% kiest voor cremeren.
17. Blijft dit gelijk of neemt het iets toe/af?
 Crematie neemt toe en naar verwachting zal dit zich nog wel gaan voortzetten.
18.  Gaan jullie ook samenwerken met reeds plaatselijk gevestigde uitvaartbedrijven, b.v. tijdens 

vakanties, meer werk dan je aan kunt e.d.?
 Nee wij gaan geen werk aannemen van andere bedrijven. Als je meer werk krijgt dan je aankunt, 

dan gaat dat ten koste van de kwaliteit. En juist dat willen wij vermijden.
19. Hoe groot is het gebied waarbinnen jullie kunnen opereren?
 Het gebied waar wij werken is van Limmen tot Schagen en alles wat daar tussen ligt.
20. Zijn jullie altijd bereikbaar en hoe werkt dat?
 Wij zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar. Wij zeggen altijd bel gerust, daar 

zijn we voor. 
21. Waar vinden de inwoners van Limmen meer informatie over jullie bedrijf? 
 Meer informatie is te vinden op onze website of men kan vrijblijvend contact met ons opnemen. 

Dat is heel eenvoudig: www.uitvaartverzorging-yvoma.nl  en even doorklikken op de verschil-
lende hoofdstukjes. Als er dan nog vragen zijn kan men met een gerust hart bellen naar (072) 
505 52 20. Yvon of Manuela komt graag, overigens geheel vrijblijvend, bij u langs.

 Wij weten zeker dat er met onze frisse, nieuwe en moderne aanpak en werkwijze, met het oog 
voor persoonlijk detail en respect, plaats is voor ons bedrijf in het mooie Limmen.

 
         Kees G. Kroone

YvoMa Uitvaartverzorging

‘Een waardevolle begrafenis of crematie 
ontstaat door tijd en aandacht’

Wanneer een dierbare komt te overlijden, kan het rege-
len van een uitvaart één van de moeilijkste dagen in 
uw leven zijn.  In Limmen is sinds kort een nieuw, jong 
uitvaartverzorgingsbedrijf  gevestigd onder de naam 
YvoMa. Het bedrijf wordt geleid door twee gedreven 
jonge vrouwen met een schat aan ervaring, Yvon van 
Ophuizen en Manuela Baas. YvoMa is dus een samen-
voeging van de beide voornamen. De LOV krant zocht 
hen op aan de Sportlaan 8 in Limmen en maakte de 
volgende impressie.

Links: Yvon van Ophuizen  Rechts: Manuela Baas

De "werkkleding" is de 
donkere kleding.
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vrijwilligers, scholen, 
bezoekers, sponsoren 
en omwonenden park

Op zondag 6 juni was het wereldrecord 
een feit. Limmen heeft de hoogste LEGO® 
toren van de wereld gebouwd!

In de voorbereidingen en tijdens het hele 
evenement hebben Limmen en de regio 
zich van hun sterkste kant laten zien.
Alle vrijwilligers die zich hebben ingezet 
en de hulp en bijdragen van vele
sponsoren, hebben er voor gezorgd 
dat het evenement een groot 
succes is geworden.

Onze dank is groot!
bestuur Limmen Ludiek

meer zien? kijk op www.limmenludiek.nl

BEDANKT !

aantal bezoekers: ± 35.000!
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Een verrassend geschenk is de 
winkeliers cadeaubon. De bon schrijven 
we voor u uit en is in wisselbaar bij elke 
winkelier in Lim men. Het gemak van dit 
ge schenk is iets leuks naar keuze aan 
te kunnen schaffen. Lim men heeft voor 
een ieder een gevarieerd aanbod. Wij 

stellen geen li miet voor de inleverings-
datum, zodat u zelf het tijdstip van uit-
gave kunt bepalen.
De bon is te koop voor een waarde van 
10 en 20 euro. De bon is alleen verkrijg-
baar bij de SNS-regiobank in het Univé 
kantoor.

Cadeaubon Winkeliers  vereniging Limmen:

Een leuk.....
......geschenk.....

K A D O B O N

D A T U M  &  H A N D T E K E N I N G
Deze bon kunt  u  bes teden b i j  a l le  aanges lo ten LOV winke l ie rs

T E R  W A A R D E  V A N

T I E N  E U R O

SPECIMEN

SPECIMEN

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

OOK DIT JAAR WEER OP DE JAARMARKT!

PARIJSE SOES
gevuld met slagroom voor € 1.20 
SUIKEROUBLIE
gevuld met gele room voor € 0.90

GHANA-BOLLEN
voor het goede doel € 3.50
Tot ziens bij onze kraam op de vuurbaak

Nieuw een Prefab Toegangspoort
Deze worden bij ons in de werkplaats te alkmaar geheel prefab 
gemaakt en dan in 1 dag geplaatst bij onze opdrachtgevers

Voor meer informatie: Siersmederij Beentjes BV
Fluorietweg 25 B, 1812 RR  Alkmaar
Tel. 072 505 1202 - Fax 072 505 3825
Ind. Terrein “Boekelermeer Zuid”

WWW.SMEDERIJBEENTJES.NL

TIJDENS HET W.K. VOETBALTIJDENS HET W.K. VOETBAL
STAAT BIJ ONS DE TV.AAN !!!STAAT BIJ ONS DE TV.AAN !!!

Marga's Haarmode
Limmen 072 505 2456 
Egmond-Binnen 072 506 5303

Bouwbedrijf C. Bos bv
Middenweg 41a   1906 AP Limmen   tel. 072 505 1226

Nieuwbouw

Onderhoud

Verbouw

geeft advies op het gebied van
• Afvallen
• Aankomen
• Gewichtsbeheersing
• Vegetarische voeding
• Sportvoeding
• Bewegen

Consult op afspraak: Dinsdag 9.00 - 17.00 in Castricum (praktijk Kinéflex, Tijm 2)
 Vrijdag 10.00 - 16.00 uur in Limmen (Theebos 15)
 (Overige dagen en tijden in overleg)
Contactgegevens:  Karin De Kremer, 06-23550607, info@gewichtsconsulentkarin.nl
 www.gewichtsconsulentkarin.nl

Gewicht op maat is aangesloten bij de BGN (Beroepsvereniging voor Gewichtsconsulenten Nederland) 
waardoor de consulten (gedeeltelijk) vergoed worden door een aantal zorgverzekeraars.  

Gewicht
op

maat

072 - 5055220
24 uur per dag bereikbaar

www.uitvaartverzorging-yvoma.nl
Bel ons geheel vrijblijvend ongeacht waar u bent verzekerd.

Persoonlijk   Stijlvol   Betaalbaar

Een waardevol afscheid 
ontstaat door

tijd en aandacht
Achterweg 15 
1906 AG  Limmen                 
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl

 Stetlaantje 1,
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Wie zich een beeld wil vormen van wat de werk-
groep doet, moet dit zeker doen door even de 
website www.spitak.nl te bekijken. Het idee om 
deze monstertocht per motor te gaan doen is ei-
genlijk ontstaan nadat Frans 2 jaar geleden met 
anderen een fiets-sponsortocht in Armenië heeft 
gemaakt.

Armenië ligt in Centraal Azië en wordt door de 
volgende landen begrensd: Turkije in het westen 
Georgië in het noorden Azerbaijan in het oosten 
Iran in het zuiden. Het heeft geen havens en is 
aangewezen op transport over de weg en door 
de lucht. Links ligt de Zwarte Zee en rechts ligt 
de Kaspische Zee, beiden bereikbaar over de weg 
middels Turkije en Iran. 

Het huidige Armenië, dat tezamen met Georgië 
en Azerbaijan onder het juk van de Sovjet Unie 
heeft geleefd en geleden is nog maar 1/11 van wat 
het oorspronkelijk was. Aan de bouw en inrich-
ting van het land herkent men nog duidelijke Sov-
jet invloeden. Er wordt nog altijd op grote schaal 
russisch gesproken en er is ook nog steeds on-
derwijs in de russische taal. Hetzelfde geldt voor 
de aangrenzende oude russische gebieden. Er is 
geen grensverkeer met Turkije mogelijk omdat 
nog altijd de oude wonden inzake de genocide 
van Turkije (het voormalige Ottomaanse Rijk) op 
de Armeense bevolking erkend noch opgelost is. 
Bij de genocide in 1915 door de zgn. Jonge Turken 
zijn naar schatting ruim een miljoen mensen ver-
moord. De motorrijders waren dan ook genood-
zaakt om Armenië via Georgië te bereiken.

Frans Punt heeft uiteindelijk 8 personen, op 6 
motoren, geformeerd om met elkaar deze tocht 
te gaan maken. Meer dan een jaar voorbereiding 
ging er aan vooraf. De groep bestond uit: Rob 
Blom, Peter Driessen, Piet en Tiny Mooij, Frans 
Punt, Sjaak Jonker, Willem en José Jonker. Op He-
melvaartsdag rond kwart over acht in de morgen 
vertrok deze groep, uitgezwaaid door familie en 
belangstellenden in zuidelijke richting. Het reis-
doel voor de eerste dag was Würzburg, het werd 
echter slechts Keulen wegens motorpech van Rob 

Limmen - Armenië en terug in 22 dagen 
Een monstertocht per motor

Blom. De tocht leidde achtereenvolgens door de 
volgende landen: Nederland - Duitsland - Oos-
tenrijk - Slovenië - Croatië - Servië - Bulgarije (een 
klein stukje Griekenland, meer bedoeld voor een 
extra paspoortstempel) - Turkije (eindeloze we-
gen), Georgië en het einddoel Armenië. Er zijn 
honderden foto’s geschoten en Tiny Mooij heeft 
een leuk reisverslag gemaakt, met alle “diepte- 
en hoogte punten”. De groep heeft ernstig kou 
geleden en is ontelbare malen kletsnat geweest 
van heel veel regen onderweg. Des te groter na-
tuurlijk de voldoening om niet alleen het eind-
doel Spitak in Armenië te halen, maar ook om 
weer veilig terug te keren bij het thuisfront. Alles 
met elkaar zijn er ruim 11.000 km. afgelegd in 22 
dagen uit en thuis. Een wel heel bijzondere pres-
tatie met soms erbarmelijke weg- en weersom-
standigheden.

Het doel van de tocht was om aan het zieken-
huis in Spitak, waar de Armeense mensen van de 
werkgroep actief zijn, een apparaat voor echosco-
pie aan te bieden. Deze apparatuur wordt o.a. ge-
bruikt op de afdeling gynaecologie, terwijl er ook 
aderonderzoek en lichte kwetsuren mee bekeken 
kunnen worden. De hiermee gemoeide kosten 
bedragen € 19.000,00, daarvan is inmiddels 60% 
bij elkaar gehaald. Bij het bezoek aan Spitak is het 
apparaat reeds symbolisch aangeboden. Dankba-
re gezichten van de mensen in Armenië.

Uiteraard was er bij de voorbereiding van de 
tocht een route opgezet die voor een groot deel 
met west Europese navigatieapparatuur gereden 
kan worden. Echter zodra je buiten de Europese 
Unie komt wordt het werken van deze appara-
tuur steeds minder. De GPS apparatuur doet het 
wel. Je kunt dus te allen tijde je positie bepalen 
en bekijken. Bovendien kom je in landen als voor-
malig Joegoslavië, Bulgarije, Georgië en Armenië 
naast ons schrift ook cyrillische en andere schrif-
ten tegen op de borden. En vaak hoe verder in het 
binnenland, hoe gebrekkiger soms de aanduiding 
kan worden. De wegen worden er naarmate de 
reis vordert ook vaak niet beter op. Frans had de 
indruk dat een heel groot gedeelte van de route 

“op de schop” is gegaan. Er wordt hard gewerkt 
om de onderlinge verbinding tussen de dorpen 
en steden te verbeteren. De E-80 in Turkijke, plm. 
1.500 km. lang, wordt over de geheel lengte “vier-
baans” gemaakt.

De grenscontroles tot en met Turkije zijn gemak-
kelijk en soepel verlopen. Ook het feit dat Willem 
Jonker een gedeelte van het kentekenbewijs niet 
kan tonen wordt opgelost door de controleurs. 
Er is steeds een veilig gevoel geweest en er is 
niets gemerkt van veel politie en/of militairen 
op straat. De mensen bij de benzinestations zijn 
vriendelijk en behulpzaam. Het is som behelpen 
met gebarentaal, maar als een duveltje uit een 
doosje komt er steeds wel iemand te voorschijn 
die redelijk engels spreekt. De groep wordt uitge-
nodigd om thee te drinken bij de directeur van 
een benzinestation, de goede man spreekt niets 
dan zijn eigen taal, maar met een voorbijgan-
ger die engels spreekt, wordt het doel van de rit 
uitgelegd en reageren de bewoners enthousiast. 
Daar waar de groep stopt is er altijd veel bekijks, 
kinderen nemen plaats op de motoren, er worden 
foto’s gemaakt en er wordt muziek gemaakt via 
de CD speler op een van de motoren. Ook altijd 

Het is 08.00 uur ’s morgens als de redactie van de LOV krant zich meldt aan de Rijksweg 115, waar sinds mensenheugenis de 
voorgevel wordt gesierd met de zeker vandaag, zeer toepasselijke spreuk “Carpe Diem”. Beter kun je het niet zeggen “Pluk de 
dag” en dat op zo een vroeg tijdstip. De zon staat al hoog aan de oostelijke hemel. Het gesprek vandaag gaat met Frans Punt, 
bestuurslid van de Werkgroep “Stichting Vriendschapsband Spitak-Limmen”, actief sinds 2000 om de jeugd van Armenië te 
helpen. “Hoe bedenk je zoiets” zegt Frans even later als we ons gesprek beginnen bij een kopje koffie. We zitten dan gezellig 
in de lichte ruimte achter het huis waar Centrum “Meander” is gevestigd (zie www.centrummeander.nl). Aan de muren hangt 
mooie kunst.

De groep bestaande uit van l. naar r.: Willem en José Jonker, Sjaak Jonker, Peter Driessen, Piet Mooij, Frans Punt. Ana, is de dochter van Ado, Tiny Mooij, op de 
knieën: Ado, voorzitter lokale Limmen - Armenië contactgroep en Rob Blom. De groep staat voor een monument, op de plek waar in 1988 minimaal 150 kinderen 
omkwamen bij een aarbeving toen de school instortte.

behulpzame mensen die de groep voorgaan op 
weg naar een hotel of restaurant. In de hotels is 
het soms ietwat behelpen geweest, maar voor de 
echtparen werd zelfs de bruidssuite ingericht!

In de stad Sofia in Bulgarije was de groep half 
weg. Er is ook onderweg uitgerekend dat op een 
bepaald moment de km stand van dien aard was 
dat men met elkaar de wereld was rondgereden, 
oftewel 40.000km. Het overschrijden van de 
grens Georgië - Armenië was een hoogtepunt, let-
terlijk en figuurlijk, immers het doel was in zicht, 
maar de groep stond in ijzige koude op 2.200 m. 
hoogte onder primitieve omstandigheden. Frans 
zegt: “Een grens”hok” waar we hier nog geen var-
kens in huisvesten”. Foto’s mochten nergens aan 
de grenzen worden genomen (ongetwijfeld oude 
Sovjet instructies- militair strategische punten). 
De grensbeambte in Armenië nam plaats, allen 
werden met de overhandiging van visum en pas-
poort persoonlijk welkom geheten. Ja, wanneer 
krijgt deze goede man in zijn leven nog een keer 
zo een kans om met deze groep VIP’s uit Limmen 
kennis te maken.

Onderweg kreeg de groep niet alleen te maken 
met slechte wegen, maar ook met koeien en scha-
pen langs en over de weg die door lokale men-
sen worden gehoed. De bermen in deze landen 
worden niet anders gemaaid dan op natuurlijke 
wijze. Armoedige dorpen in het “platteland”, hui-
zen in erbarmelijke staat, geen onderhoud. Over-
blijfselen van eerdere aardbevingen zichtbaar. 
Op de wegen ook karren met ezels, loslopende 
honden, auto’s, brommers en overig verkeer wat 
de meest essentiële verkeersregels soms aan de 
laars lapt, dus altijd ogen en oren open houden. 
Er waren schitterende landschappen, golvende 
heuvels, grote met sneeuw bedekte bergmassie-
ven rijstvelden, rozenvelden, veehouderijen en 
landbouw.

Het thuisfront werd per mobiele telefoon op de 
hoogte gehouden. De groep heeft ontelbare en 
onuitwisbare impressie opgedaan. Het hoog-
tepunt voor Frans is dat Limmen toch Spitak en 
Armenië opnieuw op de kaart heeft gezet. Het 
financiële doel is bijna bereikt. De groep mag er 
terecht trots op zijn met elkaar het doel te heb-
ben bereikt en daarna met elkaar weer veilig te 
zijn thuis gekeerd.

Een vervelende gebeurtenis was een motoron-
geluk (gelukkig goed afgelopen) in Istanboel, 
waarbij de schuld bij de andere, betrokken partij 
lag. Frans hield er slechts een diepe snee in een 
vinger aan over. De “koprol” van Sjaak Jonker in 
Oostenrijk liep gelukkig ook zonder kleerscheu-
ren en schrammen af. De acceptatie van het vele 
slechte weer onderweg lag hoog. Kleding aan, re-
genkleding er over heen, later weer drogen, onder 
de modder, motoren met lichte beschadigingen 
door de wegen, alles dan weer in eigen beheer 
gerepareerd.

De terugreis leidde door minder landen. De mo-
toren namen hiervoor, na Turkije  namelijk Grie-
kenland, vervolgens per ferryboot naar Bari in Ita-
lië en daarna Oostenrijk, Duitsland en Nederland. 
Het mag dan soms “afzien” zijn geweest tijdens 
deze reis, de groep kende een grote samenhang 
en onderlinge vriendschap. Een ongekende pres-
tatie, waarop de deelnemers (en Limmen) trots 
mogen zijn.

De Stichting kan altijd financiële ondersteuning 
gebruiken: rek. nr. 33.64.82.043. Hartelijk dank!

Kees G. Kroone

Gereed voor vertrek, van links naar rechts:
Peter Driessen, Piet en Tiny Mooij, Rob Blom, Willem en José Jonker, Frans Punt, Sjaak Jonker.
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De derde avondvierdaagse van Conquista was 
wederom een groot succes. Vooraf hadden zich al 
ongeveer 350 deelnemers ingeschreven, maar tij-
dens de startavond kwamen daar nog eens ruim 
100 deelnemers bij. 

Jong en oud; alles liep door elkaar. De nieuwe af-
stand, de 10 kilometer, is door bijna 40 mensen 
gelopen. De 7,5 kilometer was dit jaar zeker fa-

Avondvierdaagse Limmen 
weer groot succes!

voriet met driemaal meer lopers dan vorig jaar. 
Dat belooft zeker wat voor het komende jaar. In 
december zullen de voorbereidingen weer volop 
starten. Heb je de kriebels gekregen, wij zoeken 
altijd hulp. Mail naar info@conquista.nl. Wij wil-
len namens Conquista alle vrijwilligers bedanken 
en daarnaast onze sponsoren en de scholen van 
Limmen. Zonder hen hadden wij het dit jaar niet 
gered. Tot volgend jaar!

Inschrijven Timmerdorp 
Limmen 2010
Zaterdag 26 juni kan er worden ingeschreven 
voor het timmerdorp. Dit kan van 10:00 tot 12:00 
bij Conquista. Op www.conquista.nl kunt u het 
inschrijfformulier downloaden als u dit nog niet 
heeft. Ook kunt u daar alle informatie over het 
inschrijven vinden. Bent of was u niet in staat om 
in te schrijven op dit tijdstip, dan kunt u bij de 
organisatie informeren of er nog plek is. U kunt 
contact met ons opnemen via het e-mailadres: 

timmerdorp@conquista.nl.
 
Wij zijn ook nog op zoek naar enthousiaste ou-
ders die mee willen helpen tijdens het timmer-
dorp. Het gaat hierbij om begeleiding van kinde-
ren of hulp bij het opbouwen en afbreken. Als u 
hier interesse voor heeft, kunt u dit laten weten 
via hetzelfde e-mailadres: timmerdorp@conquis-
ta.nl. Alvast bedankt!Bloemendagen, 

het roer moet om

Troel heeft zin in de jaarmarkt

Dit jaar zijn voor de 58ste keer de Bloemendagen 
van Limmen gehouden. De Stichting Bloemen-
dagen Limmen is daar trots op en wil het evene-
ment graag voortzetten. De Bloemendagen zijn 
van Limmen en zonder de inzet van de Limmer 
bevolking wordt het steeds moeilijker om de 
Bloemendagen te organiseren.

Het Mozaïekencomité heeft er de afgelopen jaren 
van alles aan gedaan om de Bloemendagen weer 
aantrekkelijk te maken voor iedereen: de route 
is aantrekkelijker gemaakt, er worden meerdere 
prijzen toegekend in de diverse categorieën, de 
kunstroute en bloementuin Hortus Bulborum 
zijn erbij betrokken, het idee van een reuzemoza-
iek, er is ruimte in de koelcellen voor de ploegen 
beschikbaar gesteld, enzovoort. Maar uiteindelijk 
gaat het om de mozaïeken, de straatversieringen 
en de bloemsierkunst. Het zijn de deelnemers 

Woensdag 30 juni is het alweer zover, de jaar-
markt van Limmen gaat weer van start. Net als 
vorig jaar is de markt van 15.00 uur tot 21.00 uur. 
Troel zal ook dit jaar weer uitpakken met veel ac-
ties en aantrekkelijke kortingen op zowel de zo-
merkleding als op het speelgoed. Naast de kraam 
is ook de winkel uiteraard geopend. 
Ook in de uitverkoop is onze stempelkaart ge-
woon geldig en een volle kaart levert U maar 
liefst 15 euro op. 

Troel heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten. 
De collectie is wederom uitgebreid met 2 kleding-
merken, te weten Cars en de jeans van Feetje. An-
dere merken die we in huis hebben zijn Geisha, 
Salty Dog, Blue Seven, Noppies, Lentiggini (bad-
kleding) en Moodstreet. Wist U dat ook kinderen 
voor kinderen gekleed worden door Moodstreet!
Naast de kleding zijn er tal van originele cadeau-
tjes te vinden. Zoals U van ons gewend bent zul-
len deze feestelijk verpakt worden. Al is het kado 
nog zo klein, het moet een feest zijn om te krijgen 
en te geven! 

Voor de jaarmarkt geldt de 20% - 30% - 40% kor-
ting, hoe meer stuks u koopt hoe hoger de korting. 
Dit geldt voor de zomercollectie 2010. Daarnaast 
zal er ook veel kleding voor 60% korting worden 
aangeboden. Er moet immers alweer ruimte ge-
maakt worden voor de komende wintercollectie. 
Naast de kleding mag dit jaar alles van Fashion 

aan de Bloemendagen die het evenement tot een 
succes maken.

Het comité wil graag verder maar zonder de me-
dewerking van de inwoners van Limmen lukt dat 
niet. We doen dan ook een oproep om samen met 
de Stichting na te denken over hoe we de Bloe-
mendagen een aantrekkelijk evenement kunnen 
maken.

Daarom organiseert het comité in september 
2010 een bijeenkomst waarvoor alle (oud-)deel-
nemers worden uitgenodigd.

Dus inwoners van Limmen laat uw stem horen. 
Reacties zijn welkom op: info@bloemendagen-
limmen.nl of Stichting Bloemendagen Limmen, 
p.a. Westerweg 62a, 1906 EG  Limmen.

Angels met 40% korting weg. Het moment dus 
om nog zo’n leuke trendy pop te kopen met dito 
kleding en andere accessoires. Of leuke knutsel-
pakketten in diverse uitvoeringen. Daarnaast zal 
ook het houten speelgoed van Wanju tegen hoge 
kortingen op de kraam liggen. Voor dit alles geld: 
OP = OP

Heeft U verder nog een kinderfeestje in de plan-
ning? Denk eens aan onze originele verkleed-
kisten in diverse thema’s. De kisten voorzien in 
verkleedkleding voor maximaal 10 kinderen en 2 
volwassenen. Daarnaast een draaiboek voor het 
feest en veel accessoires voor het aankleden van 
de huiskamer. Zie voor meer info onze website, 
www.troelvoorkids.nl.
Als laatste willen wij nog de workshop schmin-
ken onder de aandacht brengen. In slechts een 
paar uur kunt U de technieken van het schmin-
ken al onder de knie krijgen. Uw zoon of dochter 
veranderen in een prinses, dracula of een poes is 
daarna een “koud kunstje”.
 
Kortom, dit is weer het moment om voor de va-
kantie nog uw slag te slaan op de jaarmarkt van 
Limmen!!
Troel zal vanwege vakantie gesloten zijn van  
dinsdag  20 juli t/m zaterdag 7 augustus. Daar-
naast zijn de openingstijden tijdens de hele zo-
mervakantie van 10.00 – 14.00 uur.

Het roer moet om!

Compleet nieuwe inrichting en uitbreiding van de slagerij! 

ADD Architecten feliciteert 
Keurslagerij Snel
Keurslagerij "Snel" heeft recentelijk zijn gere-
noveerde pand aan de Kerkweg 18 in Limmen in 
gebruik genomen. ADD Architecten B.V. heeft de 
nodige tekenwerkzaamheden ten behoeve van 
de bouwaanvraag verzorgd, want ook kleinscha-
lige renovaties behoren tot het brede scala van 
werkzaamheden van ADD.

John en Josien de Boer waren van mening dat de 
ruimte waar hun klanten stonden te klein was, 
waardoor het op drukke dagen vaak dringen was. 
Wel gezellig natuurlijk, maar soms ook een beet-
je ongemakkelijk. John en Josien waren ook van 
mening dat de winkel niet meer aan de heden-
daagse eisen voldeed, zodat het plan ontstond 

om de slagerij uit te breiden. De slagerij is thans 
uitgebreid en tevens is de werkruimte bij de 
winkel gevoegd, zodat men kan zien hoe de pro-
ducten worden voorbereid. Visueel is de winkel 
hierdoor enorm veel dieper geworden. Ook is het 
personeel door deze uitbreiding meer betrokken 
bij de de klant en is er zo meer visueel en monde-
ling contact. De nieuwe winkel heeft hierdoor ook 
een sociale functie gekregen, omdat klanten even 
gezellig met elkaar kunnen praten.
John en Josien ontvangen veel positieve reacties 
en het werkplezier is door deze uitbreiding alleen 
maar groter geworden. ADD Architecten wenst 
John en Josien heel veel succes in hun nieuwe on-
derkomen! 
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Ontmoeten en inspireren
Meer dan 55  tuinen van Groei & Bloei-leden in 
Heiloo, Egmond-Binnen, Limmen, Castricum, 
Akersloot, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest 
doen mee aan dit landelijke initiatief. In deze tui-
nen – groot en klein – ziet u mooie en bijzondere 
bloemen- en plantencombinaties en wandelt u 
door origineel ontworpen tuinen. Sommige tuin-
eigenaren tonen ook exposities van kunstenaars. 
Ellen Stulp, lid van het promotieteam: “Een mooie 
gelegenheid om andere tuinliefhebbers te ont-
moeten en van elkaars tips en trucs te leren. Kom 
gezellig langs, laat je inspireren.” Voor €2,00 p.p. 
kunt u een passe-partout kopen, dit is tevens een 

Wij vertrokken al vroeg. In de trein leek niemand 
zich te storen aan een groep van 29 luidruchtige 
dames die om 7.30 uur al op volle sterkte zaten 
bij te kletsen. Wij waren blijkbaar erg gezellig. 
Een aardige mevrouw uit Schagen gaf ons nog 
tips over hoe wij het huishouden en onze “niet 
huishoudelijk ingestelde” partners moesten aan-
pakken dan wel negeren. Ze had andere plannen 
maar ik denk dat zij anders graag met ons mee-
gegaan zou zijn. Ongeveer 9.00 uur begonnen 
wij onze wandeling vanaf station Soest Zuid. Na 
een nostalgisch rondje voor een aantal van ons 
bij de toiletten van de jeugdherberg waar wij vo-
rige keer onze borrel hadden, vertrokken wij voor 
een lange puzzeltocht. Vergeleken bij de voor-
gaande etappes was deze namelijk echt slecht 
aangegeven. (Dat Lea van ons nadien een fles 
“Goedgevonden” kreeg was niet cynisch bedoeld 
maar juist een compliment). De koffie met gebak 
om kwart voor 11 in Lage Vuursche was zo lekker 
dat wij nog maar een extra bakje bestelden. Ove-
rigens ook hulde aan de mevrouw aan de Brem 
in Bilthoven die behalve een plattegrond van het 
gebied, over een buitenkraan beschikte en ons 
aanbood onze waterflesjes bij te vullen. Na een 
lange tocht door een prachtig gebied kwamen wij 
tegen 16.00 uur in Utrecht aan. 

In Utrecht viel de mensenmassa over ons heen na 
al die heerlijke stiltegebieden. Bij het oversteken 
in het drukke verkeer gedroegen wij ons dan ook 
echt als dorpsmeisjes. Maar Willibrord werd uit-
eindelijk toch gevonden. De naam van het wan-
delpad doet iets anders vermoeden maar Wil-
librordus blijkt gewoon op een paard te zitten. 
Het weer was voortreffelijk. De voorspelde regen 
kwam voor het eerst in een paar druppels naar 
beneden toen wij het centrum van Utrecht had-
den bereikt. Dat had bijna iets bovennatuurlijks. 
Pas toen wij weer op de terugweg waren in de 
trein barstte de regen in alle hevigheid los. Bij 

Groei & Bloei opent landelijk 1000 tuinen 

Tuinliefhebbers tonen 
hun groene parels

De laatste etappe van 
het Willibrorduspad

lootje voor de verloting van mooie tuinprijzen. 
Zie voor verkooppunten passe-partouts en plat-
tegronden onze website  midden-kennemerland.
groei.nl

Groei & Bloei
Groei & Bloei is de grootste tuinvereniging van 
Nederland voor liefhebbers van bloemen, plan-
ten en tuinieren. De vereniging heeft 145 afdelin-
gen en 60.000 leden. Iedere afdeling organiseert 
jaarlijks een groot scala aan activiteiten, zoals 
lezingen, workshops, excursies, cursussen en rei-
zen.

het etentje ter afsluiting bleek hoe hongerig wij 
waren na een gelopen afstand die als gevolg van 
het zoeken de geplande 27 kilometer ruim had 
overschreden.

Wij kunnen terugkijken op een geweldige erva-
ring. Een min of meer vaste groep van rond de 
30 vrouwen die elkaar ieder kwartaal weer beter 
leerden kennen. Behalve het missen van de gezel-
ligheid zou het ook zonde van onze opgebouwde 
conditie zijn als hierop geen vervolg komt. Er gin-
gen gelukkig geluiden op voor een voortzetting 
op een of andere manier.

Tenslotte het belangrijkste: alle lof voor Lea die ie-
dere tocht zo goed heeft voorbereid en begeleid.
Het regelen van informatie, vervoer en de kof-
fie- en borrelstop was toch steeds weer een hele 
organisatie. Nogmaals heel veel dank voor de ge-
weldige dagen.

Ineke Valkering

Op zaterdag 26 en zondag 27 juni organiseert Groei & Bloei, de grootste tuinvereniging van Nederland, 
haar jaarlijkse landelijke Open Tuinen Weekend. Ook bij u in de buurt stellen trotse tuinbezitters met 
plezier hun tuin open. Ontdek de verborgen groene parels waarvan de poorten dicht bij uw huis open 
gaan. “Een unieke kans om ideeën op te doen en uit te wisselen in tuinen van echte liefhebbers”, zegt 
Sandy Ursem, coördinator van het Open Tuinen Weekend van de afdeling Midden Kennemerland van 
Groei & Bloei.

Eind 2007 zijn wij gestart met 1 maal per kwartaal een etappe te wandelen van het 225 kilometer lange 
Willibrorduspad. 29 mei jl. was het zover: de 11de en tevens laatste etappe naar het eindpunt het beeld 
van Willibrordus in het centrum van Utrecht.

Onze Lieve Vrouw ter Nood biedt in de maanden 
juni en juli bezoekers de gelegenheid om in de 
grote Bedevaartkapel een prachtige foto-exposi-
tie te bewonderen. De foto’s zijn gemaakt tijdens 
een zeer bijzondere stage van studenten ver-
pleegkunde van het ROC Mondriaan te Leiden.

De groep van 21 studenten van 17-21 jaar zette 
zich in,  in en rondom het locaal weeshuis 'God 
our Father Children’s Home' in het dorp Watamu 
aan de oostkust van Kenia. Zij hebben onder zeer 
bijzondere omstandigheden de aanwezige ont-
wikkelingswerkers ondersteund en geassisteerd.  
De werkzaamheden bestonden naast het onder-
steunen van basale gezondheidszorg uit het ge-
ven van voorlichting aan de bevolking en de op-
vang en verzorging van weeskinderen. Door een 
enthousiast thuisfront en acties voorafgaand 
aan de stage konden de studenten ter plaatse 
hulpgoederen, zoals kleding, schoeisel, speel-
goed, boeken, ICT materiaal, verbandmiddelen en 
medicamenten aan de organisatie en de lokale 

Eindelijk het is zover; alle leden, aanhang en 
andere sympathisanten van harmonie en slag-
werkgroep Excelsior kunnen de mouwen opstro-
pen om de plannen voor de verbouwing van de 
repetitieruimte aan de Schoolweg te realiseren. 
Er moesten heel veel horden genomen worden 
voordat het eindelijk zover was dat de gemeente 
Castricum groen licht gaf en de benodigde bouw-
vergunning af kon geven. Maar met de steun van 
de gemeente is het in goed overleg dan toch ge-
lukt en werd op 27 mei de zo begeerde vergun-
ning afgegeven.

Doordat dit traject zoveel tijd in beslag nam heb-
ben wij lange tijd geen nieuws naar buiten kun-
nen brengen wat onze verbouwing betreft, terwijl 
het al wel weer een geruime tijd geleden is dat 
wij met onze bouwstenenactie bij u aangeklopt 
hebben. Maar u kunt van ons aannemen dat we 
heel veel werk op de achtergrond gedaan hebben.  
Onder de inspirerende inbreng van de architect 
Gerard Min zijn wij erin geslaagd om alle hin-
dernissen op weg naar de vergunning te nemen. 
Op een pand met een monumentale status kan 
de gemeente alleen maar een bouwvergunning 
verlenen als ook aan de eisen van de provinciale 
monumenten commissie wordt voldaan terwijl 
wij daarnaast ook nog te maken hebben met de 
akoestische eisen. 

Gelukkig staan ook onze buren vierkant achter 
onze plannen, waarvoor wij hun ook dankbaar 
zijn. Door de herinrichting van het pand aan de 
schoolweg, dat na de verbouwing in gebruik ge-
nomen gaat worden door de muziekvereniging 

Vlonder
Afgelopen zaterdag hebben een aantal vrijwilli-
gers van de Limmer IJsclub reparaties uitgevoerd 
aan de 60 meter lange vlonder die onder de A9 
ligt. Onderhoud was dringend nodig omdat er 
een aantal drijftonnen lek of verdwenen waren. 
Hierdoor waren enkele delen schuin in het water 
komen te drijven.  Daarnaast waren een aantal 
vlonderplanken aan vervanging toe. Vrijwilligers, 
goed materieel en een goede voorbereiding zorg-
de ervoor dat de klus in ruim een halve dag ge-
klaard kon worden. De vlonder is weer klaar om 

de komende jaren de schaatsers naar de andere 
kant van de A9 te laten klunen als het ijs daar-
onder nog niet betrouwbaar genoeg is. Er konden 
dit keer geen subsidies verkregen worden.

Zomertrainingen
De leden van de Limmer IJsclub zijn actief met 
skeeleren, fietsen en duintrainingen om hun 

Expositie ‘Wereld stage’

De kop is d’r af

Zomeractiviteiten 
Limmer IJsclub

bevolking overhandigen.
De stage bracht niet alleen goeds in Afrika maar 
ook in het leven van de studenten. Zij leerden zich-
zelf kennen in moeilijke en uitdagende situaties. 
En zij leerden over de wereld waarin wij leven, de 
saamhorigheid van mensen in Afrika en het ge-
vecht voor behoud van gezondheid dat daar da-
gelijks wordt geleverd. De stage is georganiseerd 
binnen het ‘Xplore project’, een programma van 
het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking 
en  Buitenlandszaken,  bedoeld voor jongeren van 
12 tot 28 jaar. Basis van dit project is jongeren met 
ontwikkelingswerkprojecten kennis te laten ma-
ken en/of te laten meewerken. Zo wordt er gelijk-
tijdig gewerkt aan het praktisch uitvoering geven 
aan én aan het creëren van een breed draagvlak 
voor Ontwikkelingssamenwerking. 

De foto’s zijn gemaakt door M. Antoni, docent van 
het ROC Mondriaan en een van de initiatiefne-
mers. Informatie over deze expositie en de stage: 
majomi@xs4all.nl.

en het bloembollenmuseum, kunnen wij als alles 
klaar is over een grotere repetitieruimte beschik-
ken. Daarnaast maken we ook nog een aparte 
lesruimte voor het muziekonderwijs dat binnen 
onze vereniging gegeven wordt. 

De kop is er inmiddels af, zowel letterlijk als fi-
guurlijk, want met de eerste sloopbewegingen is 
er al een kop van een hamer gebroken. We zien 
met spanning uit naar de resultaten en hopen 
eigenlijk een klein beetje dat na de bouwvak-
vakantie het eerste resultaat al wel zichtbaar is, 
waardoor wij in het nieuwe seizoen in de nieuwe 
repetitieruimte van start kunnen gaan. Natuur-
lijk blijft er daarna ook nog veel te doen, maar nu 
kunnen wij u weer van tijd tot tijd op de hoogte 
brengen over de verdere ontwikkelingen. Nu de 
bouwvergunning verleend is kan naast de tech-
nische commissie onder leiding van René Leve-
ring ook de financiële commissie haar taak weer 
verder oppakken om de financiële eindjes aan 
elkaar te knopen. Dat het een puzzelstuk is, zal u 
niet verbazen en ongetwijfeld zult u daar in de 
loop van het jaar ook nog wel verder over horen.

techniek en conditie op peil te houden en om 
optimaal aan het nieuwe schaatsseizoen in Okto-
ber te kunnen beginnen. Meer informatie op de 
nieuwe website sinds eind vorig jaar vinden jullie 
op www.limmerijsclub.nl .

Jaarmarkt Limmen
Traditioneel organiseert de Limmer IJsclub het 
Stanghangen op de jaarmarkt.
Hier kan ook nog informatie worden ingewonnen 
over de IJsclub en hun activiteiten.
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Na de zomervakantie gaat sportvereniging TIOS uit Limmen bij voldoende 
aanmeldingen een cursus breakdance opstarten op de zaterdagen:

van 09.00-10.00 uur  jongens en meisjes van 8 t/m 11 jaar
        10.00-11.00 uur  jongens en meisjes van 12 t/m 15 jaar.
                     in de gymzaal aan de Hogeweg te Limmen. 

Aanmelden of informatie bij de ledenadministratie TIOS: 
Ageeth Mous
E-mail:    fam.mous@quicknet.nl 
Telefoonnummer:  072-5053738

BREAKDANCE

PEUTERGYM
Peutergym (voor kinderen van 2 tot 4 jaar) op de maandagochtend van 10.30-11.30 uur in de 
St.Maartenschool Limmen. (ingang is naast de kerk, de kleuteringang)
Lekker springen, balanceren, hangen en rollen. Samen springen op de trampoline en klim-
men en klauteren op allerlei toestellen. 

Gymmen geeft uw peuter voldoende prikkels tot het zich eigen maken van 
nieuwe motorische vaardigheden. 

Bewegen of het ontwikkelen van de motoriek is daarom voor jonge kinderen een belangrijk 
leerproces waarin de peutergymnastiek een stimulerende rol heeft. Door met elkaar op een 
spelende manier te bewegen leren ze ook op een leuke manier met elkaar omgaan.

Een les begint en eindigt altijd met een spelletje. Tijdens het gymmen wordt er gebruik 
gemaakt van muziek om uw peuter uit te dagen om te bewegen op muziek. 

Kom een keer langs en doe mee.
 
Aanmelden of informatie bij de ledenadministratie TIOS: 
Ageeth Mous
E-mail:    fam.mous@quicknet.nl 
Telefoonnummer:  072-5053738

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN

TELEFOON 072 - 505-17-51

Zie ook onze 

website !

Kijk op:
www.aannemersbedrijfjonker.nl

Kijk voor oudere edities en publicatiedata op:
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Het streefbedrag van € 150.000 is nog niet ge-
haald en het geld moet nog symbolisch naar 
Burkina Faso gefietst worden. Maar alle acties 
van Stichting Fietsen voor Burkina hebben al 
voldoende opgeleverd om met het eerste onder-
wijsproject in Burkina Faso te kunnen starten. 
In het dorp Toba is de bouw begonnen van de 
nieuwe dorpsschool en de woningen voor de on-
derwijzers.

Dank zij vele sponsors en allerlei acties had de 
fietsgroep in februari jl. 25.000 euro bijeen voor 
dit project. Het geld is naar Wilde Ganzen overge-
maakt. Die hebben er een premie aan toegevoegd 
en 38.000 euro overgemaakt naar Burkina. De 
inspanningen van de fietsers en hun supporters 
worden ook nog door NCDO beloond met 22.000 
euro. Een geweldig bedrag om in Toba een nieu-
we basisschool te kunnen bouwen met latrines 
en twee personeelswoningen. Als de fietsers in 
november aankomen, kunnen zij de school ope-
nen! Adama Ouédraogo, uit Limmen en een van 
de fietsers, kan er niet over uit. De school wordt 
in zijn geboortedorp gebouwd. “Iedereen in Toba 
spreekt er over. Dat dit in ons dorp gebeurt. Ieder-
een is zo trots dat we zulke geweldige vrienden 
hebben. Ik ben helemaal ontroerd als ik zie hoe 
hard alle mannen, vrouwen en kinderen werken 
om de school op tijd af te krijgen”, aldus Adama.
Het was even spannend of het allemaal zou luk-
ken. Het bouwmateriaal moest voor het regensei-
zoen in het dorp zijn, want als het eenmaal gaat 
regenen zou de weg naar het dorp niet meer be-
gaanbaar zijn voor vrachtwagens. Begin mei was 
het geld er nog niet en toen ging het regenen…. 
De dorpsbewoners hebben met man en macht 
geprobeerd om de weg in zo goed mogelijke con-

Start eerste onderwijsproject 
van Fietsen voor Burkina!

ditie te houden. Half mei kwam de verlossing: het 
geld stond op de bankrekening van DSF, de orga-
nisatie in Burkina die verantwoordelijk is voor 
de uitvoering. Onmiddellijk zijn alle benodigde 
materialen gekocht en met een grote vrachtwa-
gen naar het dorp gebracht. Het hele dorp hielp 
mee om op het bouwterrein het omhooggescho-
ten onkruid te wieden. Bij de bouwplaats werd 
een bassin gemetseld. Vrouwen liepen af en aan 
van de dorpspomp naar het bassin om het met 
water te vullen. De mannen maakten van zand, 
grind, water en cement bouwstenen die in de zon 
te drogen werden gelegd. Nu, vier weken later, 
staan de muren van de school en is de fundering 
aangelegd voor de personeelswoningen. Als het 
nieuwe schooljaar in oktober begint, kunnen alle 
kinderen uit het dorp naar school!

De bouw van het hele project is te volgen in het 
fotoalbum op de website van Fietsen voor Burki-
na. Op de website kunt u ook lezen over de andere 
projecten die door Fietsen voor Burkina gesteund 
worden. Help mee om het streefbedrag bij elkaar 
te krijgen! Meer info: www.fietsenvoorburkina.nl 
of maak een gift over op 1476.07.493.

Vrouwen vullen het bassin met water voor de bouw

Het resultaat van vier weken hard werken

Sinds februari 2010 worden er bij dansschool 
Djazz 2 imprezz danslessen verzorgd voor ver-
schillende leeftijdsgroepen. Vanaf augustus 2010 
worden er ook lessen voor kleuters en kinderen 
van groep 3 gestart. Bij Djazz 2 imprezz wordt bij 
de kinderen tot en met groep 6 gewerkt volgens 
de methode “Jessie danst”. Met behulp van deze 
methode worden basisvaardigheden spelender-
wijs aangeleerd.

‘Jessie danst' is gebaseerd op de vijf leerlijnen 
binnen dans: sociale vaardigheden, motorische 
vaardigheden, bewegingsvaardigheden, muzika-
le vaardigheden en ruimtelijke vaardigheden. De 
kinderen leren hoe een jazzdansles in elkaar zit, 
oefenen basisvaardigheden en leren de officiële 
benamingen van de pasjes. Voor de leerlingen zijn 
er werkboekjes met opdrachten en oefeningen. 
Alle onderdelen worden in de jazzdanceles ge-
oefend. Na het goed uitvoeren van een opdracht 
ontvangt de leerling een ‘Jessie ster'. Als de leer-
ling 25 sterren in zijn of haar werkboekje heeft 
staan, dan resulteert dit in een ‘Jessie diploma'. 
Ook wordt er gewerkt aan een dans waarmee 
wordt opgetreden en worden er dansspelletjes 
gespeeld.

Er mogen 2 gratis proeflessen gevolgd worden 
alvorens besloten wordt om lid te worden. De 
lessen beginnen na de zomer op woensdag 1 sep-
tember. Voor meer informatie en/of aanmelden 

Nieuw bij Djazz 2 imprezz: 
les voor kleuters en groep 3!

kunt u contact opnemen met Willy Könst, djaz-
z2imprezz@live.nl, 06-40297306
Lesrooster Djazz 2 imprezz 2010/2011

Woensdag
15.15-16.00 uur kleuters groep 1/2
16.00-17.00 uur groep 3/4
17.00-18.00 uur groep 5/6
19.00-20.00 uur dames
20.00-21.30 uur showgroep 16+

Vrijdag
16.30-18.00 uur groep 7/8
18.00-19.30 uur voortgezet onderwijs

Kort geleden heeft het bestuur van de Stichting 
“Een Hart voor Polen Heiloo”  een bezoek ge-
bracht aan de zusterstad Swietochlowice in Po-
len.  Doel van de reis was de kennismaking met 
de kinderen, die deze zomer voor een gezonde en 
leerzame vakantie naar Heiloo komen.

Het bestuur ging echter niet alleen. Deze keer 
werd zij vergezeld door een grote vrachtwagen-
combinatie, vol met hulpgoederen. Twee vrijwil-
lige chauffeurs stuurden de waardevolle lading 
veilig richting Polen. De vrachtwagencombinatie 
werd geheel belangeloos beschikbaar gesteld 
door Transportbedrijf Jan Bakker & Zn. uit Eg-
mond-Binnen, de organisatie was in vakkundige 
handen van Jos Kerssens. De brandstof werd be-
schikbaar gesteld door een bevriende relatie en 
mede door de samenwerking met de afdeling 
Heiloo van het Nederlandse Rode Kruis mochten 
de goederen tolvrij over de Duitse autobaan ver-
voerd worden. 

Evenals de vorige keer werden heel veel materi-
alen beschikbaar gesteld door de  middenstand 
uit Limmen.  Maar ook veel particulieren heb-
ben zich niet onbetuigd gelaten. Daarom was 
de vrachtwagen tot de nok toe gevuld met een 
grote variëteit aan goederen. Naast de vele pal-

Limmen op weg naar Polen!!

lets kleding en schoeisel (nog altijd zeer welkom) 
gingen er elektrisch bedienbare bedden mee, 
beschikbaar gesteld door het Medisch Centrum 
Alkmaar ten behoeve van het verzorgingshuis in 
Lipiny. Bovendien nieuwe bedden en matrassen, 
verfmaterialen, fietsen, speelgoed en nog veel 
meer, allemaal uit Limmen,  bestemd voor de So-
ciale Dienst. In Polen werden de goederen op ver-
schillende adressen uitgeladen met behulp van 
vele enthousiaste jongelui. De ontvangers waren 
zichtbaar  dankbaar voor alle materialen. De be-
stuursleden van de Stichting “Een Hart voor Polen 
Heiloo” worden vaak benaderd met de vraag of 
deze hulp nou nog wel zo nodig is.  “Het gaat toch 
veel beter in Polen?”

Dat valt niet te ontkennen, maar tegelijkertijd 
worden de tegenstellingen steeds groter en ko-
men er meer mensen in behoeftige omstandig-
heden. Daarom is alle hulp nog steeds broodno-
dig en van harte welkom, zo hebben de  bezoekers 
met eigen ogen kunnen constateren. De Stichting 
“Een Hart voor Polen Heiloo”  is daarom iedereen, 
die op welke manier dan ook heeft bijgedragen, 
zeer erkentelijk en bedankt allen hartelijk, mede 
namens de inwoners van Swietochlowice.
Wilt u meer weten over het werk van de stichting, 
bezoek dan eens de website: www.hvpheiloo.org

Gewichtsconsulent Karin 
wordt 'Gewicht op maat'

Motordag ‘MC de Zuchtende 
Man’ groot succes!

Gewichtsconsulent Karin is per 1 juni “Gewicht 
op maat” geworden. Voor het gewicht dat bij U 
past! De oude naam omvatte mijn werkzaamhe-
den niet meer, aldus Karin. Niet alleen mensen 
die willen afvallen kunnen bij mij komen, ook 
mensen die juist willen aankomen of mensen 
die een voedingsanalyse willen (bijvoorbeeld ve-
getariërs), zie ik in mijn praktijk. Voor iedereen 
die langs komt wordt een advies op maat gege-
ven voor het gewicht dat bij hem of haar past, 
vandaar de naam “Gewicht op maat.”

Wat staat er nog meer op stapel?
In de nabije toekomst ga ik ook advies op het ge-
bied van sportvoeding geven. Veel sporters heb-
ben geen gewichtsproblemen, maar willen juist 
meer weten over de soort voeding die ze het beste 
kunnen nemen om hun prestaties te verbeteren. 
De verhouding koolhydraten/vetten/eiwitten ligt 
bij duursporters net even anders dan bij mensen 

Op zaterdag 12 juni hebben 92 personen deelge-
nomen aan de Motordag van ‘MC de Zuchtende 
Man’, voor het eerst in 12 jaar was het geen heel 
weekend met overnachting maar slechts één 
dag. Iedereen heeft kunnen genieten van een 
prachtige rit, een goede lunch, een verrassende 
hotdog, een prima buffet en als toetje een gezel-
lige feestavond bij café bar ‘de Lantaarn’.

De 234 km lange tocht ging door het groene hart 
van Nederland waarbij zo veel mogelijk over lan-
delijke weggetjes, slingerende dijkjes en door 
prachtige landschappen werd gereden. Er werd 
dit jaar voor het eerst gestart in 3 groepen met  
in elke groep een voor- en achterrijder, in totaal 
reden er 67 motoren mee. De eerste drinkplek 
was in Rijnsaterwoude, de lunch was in ‘het Wa-
pen van Haastrecht’ en de laatste drinkplaats was 

die niet aan duursport doen. Voor hen dus bin-
nenkort ook een advies op maat!

Handige tip
Vaak krijg ik de vraag of je nu juist koolhydraten, 
vetten of eiwitten moet laten staan. Het ant-
woord hierop is simpel: je hebt alle voedingsstof-
fen nodig! Koolhydraten leveren directe energie, 
eiwitten zijn de bouwstoffen van je lichaam en 
vetten zijn o.a. nodig voor de opname van de in 
vet oplosbare vitamines A, D, E en K. De juiste 
verhouding in een dagvoeding is ca. 55% koolhy-
draten, 15% eiwitten en 30% vetten (waarvan 10% 
verzadigd en 20% onverzadigd). Twijfelt u over 
de juiste hoeveelheden? Kijk dan eens op het eti-
ket. Daar kun je in 1 oogopslag zien hoe het met 
de verhouding staat. Meer handige tips? Blijf de 
LOV-krant volgen of maak een afspraak met Karin 
De Kremer van Gewicht op maat (info@gewicht-
opmaat.nu of 06-23550607).

in Uithoorn. Hier had de organisatie tevens een 
Amerikaanse hotdog kar geregeld en kon ieder-
een een worstenbroodje nuttigen. Voor aanvang 
van de tocht is een groepsfoto gemaakt door 
Dita Sassen, terwijl de motorrijders door Neder-
land toerden heeft zij ervoor gezorgd dat ieder-
een ’s avonds een prachtige foto op A4 formaat 
mee naar huis kon nemen, chapeau!  Ook heeft 
iedereen na afloop van de rit de prachtige film 
van 2009 op DVD gekregen, wederom professio-
neel gemaakt door Jeroen Drenth. De organisatie 
dankt alle deelnemers, sponsoren en hulptroe-
pen voor de zeer geslaagde dag!

Websites & Hosting?
www.studiowelgraven.nl
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Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org... Voor een vrijblijvend
en objectief
hypotheekadvies!

VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen

Tel. 072-505 20 26 Fax 072-505 35 17

 Draagt bij aan de vetverbranding  
 Bevordert de stofwisseling
 Vermindert hongergevoel 
 Helpt bij gewichtsbeheersing
 Geeft energie 

X-Trine CitroenSapkuur capsules is een zorgvuldig samengestelde 20 dagen kuur 

om te helpen gewicht te verliezen. L-Carnitine draagt bij aan de vetverbranding. 

Groene thee bevordert de stofwisseling, geeft energie en vermindert het hongerge-

voel. Door de toevoeging van Kelp helpt deze kuur je om je gewicht te beheersen. 

Kortom; X-Trine CitroenSapkuur is een ideale kuur om te helpen af te slanken. 

ORANJEWEEKKNALLER!

Digitale fotografie in de winkel: 
Nu 10x15 cm én 15 x 20 cm vergroting!

Direct print in de winkel! Wel zo makkelijk, wel zo snel!

GEZONDHEIDS
 DROG  ST

®
Drogisterij AKER
Kerkweg 29A – 1906 AV – Limmen
Tel: 072 - 505 3138

DROGISTERIJ

HOMEOPATHIE

PARFUMERIE

SPEELGOED

FOTOQUELLE

STOMERIJDEPOT

 KIALA SERVICE

PASFOTO’S

(Geldig t/m 2 weken na verspreiding)

Kom eens l
angs,

u kunt par
keren 

voor de deu
r!

Knip deze advertentie uit, neem 
hem mee naar de winkel en geniet 
van nog meer voordeel:

U betaalt dan voor 2 verpakkingen 
niet de aanbiedingsprijs van 29,95 
maar slechts 

25 euro!

Kleverlaan Limmen maakt kans op titel

Verkiezing ‘Autobedrijf 
van het Jaar’ in volle gang
De stemmen zijn geteld en de finalisten bekend: 
een spannende periode is aangebroken voor tien 
bij BOVAG aangesloten onafhankelijke autobe-
drijven. In oktober zal bekend worden welk van 
deze tien bedrijven de prestigieuze titel ‘Autobe-
drijf van het Jaar 2010’ in de wacht sleept. Auto-
bedrijf Kleverlaan in Limmen is een van de halve 
finalisten. 

De komende maanden worden alle deelnemers 
bezocht door een mystery-shopper, die kijkt of 
de bedrijven hun belofte waar kunnen maken. 
Daarnaast stelt een professionele jury van elk 
bedrijf een rapport op. Er blijven drie finalisten 
over, waaruit in oktober de winnaar wordt geko-
zen.

Professioneel
Huub van der Wiel, jurylid en rayonmanager 
Zuid-Oost Nederland bij BOVAG Onafhankelijke 
Autobedrijven, is zeer onder de indruk van de 
professionaliteit en uitstraling van de finalisten. 
‘De afgelopen jaren is de lat steeds hoger komen 
te liggen. De finalisten zijn dit jaar echt aan el-
kaar gewaagd’, aldus Van der Wiel. ‘Het bezoek 

aan de enige Noord-Hollandse kandidaat, auto-
bedrijf Kleverlaan te Limmen, is mij bijgebleven. 
Een typisch voorbeeld van een bedrijf met de uit-
straling, professionaliteit en service om in de top 
mee te draaien.’ 

Wildcard
Kleverlaan werd niet alleen door zijn klanten 
maar ook door collega’s genomineerd voor de 
halve finale. Autobedrijven kregen dit jaar de 
mogelijkheid een collega-bedrijf aan te dragen 
voor een wildcard. Kleverlaan kreeg deze eer. Jan 
Kleverlaan, directeur van Kleverlaan Limmen, is 
bijzonder trots op de nominatie. ‘Het is natuur-
lijk waanzinnig dat je collega’s jouw bedrijf zien 
als een voorbeeld in de branche. We hebben de 
afgelopen jaren fors geïnvesteerd in een nieuw 
pand, een uitbreiding van de service en opleiding 
van het  personeel. De nominatie is de kroon op 
ons werk. Niet alleen onze klanten zijn tevreden, 
ook onze collega’s waarderen onze inzet,’ aldus 
de heer Kleverlaan. ‘Er gaat veel veranderen in de 
autobranche, we zijn daar klaar voor en de nomi-
natie laat zien dat we op de juiste weg zijn’.

Jan, Cor  en Ron Kleverlaan zijn trots op een plek bij de 10 beste “Autobedrijven van Nederland 2010”.

...en ook het voltallige personeel van Garage Kleverlaan is zeer in zijn nopjes met de nominatie! 


