
voor Limmers, door LimmersLOV

De nieuwe brug 
over het Stet

Burgemeester Aaltje Emmens-Knol 

en Gerda Burgering onthulden samen 

de naam van de brug, die voortaan de 

“A.Emmens-Knolbrug, burg.Gemeen-

te Castricum 2002-2011” heet. Speci-

aal voor dit gebeuren heeft Gerda een 

LIMMEN – Op initiatief van Gerda Burgering uit Limmen is zaterdag 30 april 
j.l. de nieuwe brug over het Stet, verbinding tussen Vaarkant en Brugstraat, 
vernoemd naar Burgemeester Aaltje Emmens-Knol.

De krant van de winkeliersvereniging Limmen                                                                                      juni 2011

Gerda Burgering en Burgemeester Aaltje Emmens-Knol onthullen het naambord

Gedicht door Gerda Burgering...

Een brug bouwen…
Het bouwen van een brug 
Gaat zeker 1-2-3 niet heel vlug
Eerst moet de plek worden uitgezocht
Op een recht stuk, niet met een bocht
Pad er naar toe en de fundering moeten worden aangelegen
Zo wordt een goede start voor een verbinding verkregen
Dan de vraag
Wordt de brug laag 
Of misschien toch hoog
Is de vorm vlak of met een boog
Luisteren, kijken en met de omgeving praten
Geeft vaak de beste en meest tevreden resultaten
In 2002 kwam u als Burgemeester hier aan het roer
Na vele mannen een vrouw als Burgemeester, best wel stoer
Met als opdracht om 5 kernen te besturen onder 1 gemeentelijk dak
Dat doet niemand met veel gemak
Iedere kern met een eigen wil
U stond bij vele dingen stil
Verbindingen tussen die verschillende kernen maken
Was één van uw vele taken
Vele bruggen moesten er worden geslagen tussen de kernen in de afgelopen jaren
Een klus die u met verschillende gemeentebesturen heeft mogen klaren
Echt gemakkelijk was het allemaal niet
Het resultaat is wat men nu als de gemeente Castricum ziet
Een gemeente met 5 kernen, ieder met zijn eigen stijl
U bestuurde met beleid en hakte gelukkig niet met de botte bijl
De tijd van uw pensioen breekt straks aan
Daar is waar we nu even stil bij willen staan
In bruggen slaan was u heel goed
Dus is het de gemeente Castricum die het volgende doet
Er komt een brug die uw naam gaat dragen
Waar, zal u zich nu misschien af gaan vragen
De nieuwste brug van de gemeente Castricum, tussen Vaartkant en Brugstraat, over het Stet
Op deze mooie nieuwe brug in de kern Limmen wordt straks uw naam gezet
Als dank voor de mooie jaren
Willen wij zo uw bruggen slaan in een mooie herinnering bewaren….

heel mooi gedicht geschreven voor 

de scheidende burgemeester Aaltje 

Emmens-Knol.

Burgemeester Aaltje Emmens-Knol is 

per 1 mei 2011 met pensioen gegaan.  

25 juni Univé 
ronde van Limmen

   15.00 uur sprintwedstrijden 

voor de jeugd (Vuurbaak)

    17.30 uur Sportklasse / masters

    19.00 uur recreanten 

(Limmer prominenten)

    20.00 uur elite/ amateurs / beloften

Univé Noord-Kennemerland

Heemskerk, Maerelaan 6
Tel. (0251) 65 70 75 
Limmen, De Drie Linden 1
Tel. (072) 505 35 81

www.unive-noordkennemerland.nl Daar plukt ú de vruchten van!

Laatste nieuws Univé Ronde van Limmen

Fietsen en skeeleren
op 25 en 26 juni

Fietsen
Het voorprogramma van zaterdag 

wordt verzorgd door de jeugd. Zij 

gaan namelijk strijden om het korte-

baan kampioenschap van Limmen. In 

een sprint a deux van 160 meter (op de 

fi ets uiteraard) zullen zij in de vorm 

van een afvalrace bepalen wie de snel-

ste sprinter is. Aanmelden voor deze 

wedstrijd kan op de dag zelf vanaf 

14.00 uur bij de jurywagen.

Daarna wordt het tijd voor de grote 

mannen en vrouwen. We starten om 

17.30 uur  met de sportklasse / mas-

ters (de vroegere amateurs B).  Om 

19.00 uur is het tijd voor de recrean-

ten met daarin alle lokale favorieten. 

Hoewel de meeste eer en glorie uit-

gaat naar de individuele winnaar van 

de recreantenkoers, is het voor iedere 

fi etser leuk om mee te doen. De orga-

nisatie zorgt ervoor dat iedere deelne-

mer kan sprinten voor leuke premies. 

Schroom dus niet en meld je aan. 

Meer informatie over de jeugdwed-

strijden of de recreantenkoers kan 

verkregen worden bij Emile Dekker 

(tel. 072-5054272), of kijk op de web-

site: www.rondevanlimmen.nl

Om 20.00 uur starten de allerbeste 

amateurs van Noord-Holland. De 

vorige editie werd gewonnen door 

de nationale topper Thijs Al met een 

banddikte voor Jeroen Lute. Het be-

looft dus een spannende middag en 

avond te worden met het publiek als 

zekere winnaar. Door het korte par-

cours van exact 1 kilometer (Dussel-

dorperweg, Kerkweg, Vuurbaak, Jan 

Valkeringlaan), hoeft u weinig van de 

koersen te missen.  Bovendien is de 

organisatie aan het nadenken enkele 

attracties voor de jeugd in het park ter 

hoogte van de fi nish.

KNIP UIT---BEWAAR---SCHRIJF IN JE AGENDA---VERTEL DOOR---KNIP UIT

Zaterdag 25 juni  Univé Ronde van Limmen

15.00 uur Sprintwedstrijden voor de jeugd (160 meter, Vuurbaak)

 Inschrijven vanaf 14.00 uur bij jurywagen

17.30 uur Sportklasse / masters

19.00 uur Recreanten (Limmer prominenten)

 Inschrijven via www.rondevanlimmen.nl

20.00 uur Elite/amateurs/beloften

Zondag 26 juni Skeelertoertocht

Afstanden van 35 km , 20 km en een kleine ronde voor de jeugd

Start 35 km en 20 km van 9.15 uur tot 10.15 uur

Start kleine ronde van 915 uur tot 10.45 uur

Start en fi nishplaats ‘De Burgerij’  

KNIP UIT---BEWAAR---SCHRIJF IN JE AGENDA---VERTEL DOOR---KNIP UIT

Skeeleren
Op zondag kan er tussen 9.15 uur 

en 10.15 uur gestart worden aan een 

skeelertoertocht (dus geen wedstrijd) 

over 35 km, 20 km of een kleine ronde 

voor de jeugd. Zo is het voor iedereen 

met skeelers drie afstanden. Deze af-

standen zullen zodanig gekozen wor-

den dat het voor iedereen met skee-

lers aantrekkelijk is om mee te doen.  

Geniet van de mooiste paadjes die 

Limmen en omstreken te bieden heb-

ben. Start en fi nish van deze tochten 

is ‘De Burgerij’. Ook hier kunt u voor 

meer informatie terecht op de web-

site; www.rondevanlimmen.nl.

Wie van fi etsen en spektakel houdt, moet zaterdag 25 juni 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 fi nish van de laatste koers is 

gepland rond 21.45 uur.

Houdt u meer van skeeleren? Dan kunt u zondagochtend 26 juni 

aan de bak. Er zijn dan drie routes uitgezet voor jong en oud om te 

genieten van de mooiste plekjes van Limmen en omgeving.

DONEER UW AIR MILES EN BOUW MEE 
AAN ONS NIEUWE APENHUIS

BEL GRATIS 0800-1118 OF GA NAAR AAP.NL

®Air Miles is een geregistreerd 
handelsmerk.

MANA 
IS DAKLOOS
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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

Kits Oonlie is een fris, huiselijk en 
kleinschalig kinderdagverblijf en is 
sinds 2006 ISO/HKZ gecertifi ceerd.

|  Kits Oonlie heeft meerdere vestigingen in Alkmaar, Limmen en Heiloo  |  www.kits-oonlie.nl  |

Kom kijken hoe wij spelen, of bel

voor een rondleiding

  072- 532 35 78
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Achterweg 52a
1906 AG LIMMEN
Tel:  06-53382706
 072 5053211
Fax: 0847552225

N I E U W B O U W  -  V E R B O U W
w w w . b o u w b e d r i j f n i c o m . n l

Vuurbaak 7 - 1906 BS Limmen - 072 5054880

Laat door beweging, ademhaling, 
visualisatie en bewustzijn 
je energie stromen en vind 
mentale en fysieke rust. 

In de zomermaanden buiten trainen
op woensdag van 20.00 – 21.00 uur 
op het Koekoeksveld aan de Westerweg in Limmen.
Voor iedereen toegankelijk. Kosten € 3,50.

Informatie Ellen Gaillard (lid Taijiquan Nederland)
072-505 51 01, ellen.gaillard@quicknet.nl

TAICHI QIGONG 

RustRust

BalansBalans

OntspanningOntspanning

V E R KO O P  N I E U W  E N  G E B R U I K T

R E PA R AT I E  E N  O N D E R H O U D

A P K  K E U R I N G E N

A I R CO  S E R V I C E

S C H A D E R E PA R AT I E S

G R AT I S  L E E N AU TO  O P  A F S P R A A K

K I J K  O P  K A A N D O R P. C I T R O E N . N L  E N  U  V I N DT  E E N  
U I TG E B R E I D  O V E R Z I C H T  VA N  O N Z E  O C C A S S I O N Sinfo.kaandorp@quicknet.nl

T E L .  0 7 2  5 0 5  3 0 6 6

ZORGVULDIG 
GESELECTEERD

K A A N D O R P

Voor een feestje thuis,
haalt u de ‘Burgerij’ in huis! 

Van alleen de hapjes tot een buffet
of een compleet verzorgd feest. 

Vraag onze cateringbrochure aan!

Dusseldorperweg 103, Limmen  
t. 072 505 1519  •  m. 06 2074 1511

info@deburgerijlimmen.nl 
www.deburgerijlimmen.nl
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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 Koen Kaandorp “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 vragen 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’

Koen Adrie Janus Kaandorp

– Geboren op 21 maart 2011 –

Zoon van Rina Veldt en Ronald Kaandorp
broertje van Manon

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

Daniëlle Hof

– Geboren op 1 april 2011 –

Dochter van Rene en Esther Hof

Mitch Beentjes

– Geboren op 7 april 2011 –

Zoon van Rob en Chantal Beentjes 
broertje van Thierry en Vince

Fenne Kok

– Geboren op 1 maart 2011 –

Dochter van Joost Kok en Elles Admiraal
Zusje van Xara
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Woensdag 15 tot zaterdag 18 juni 2011

De Plus Wandel4Daagse Alkmaar
Woensdag 15 juni begint al weer de 
5e Plus wandel 4 daagse van Alkmaar. 
En dit jaar komt de 25 kilometer
route door ons mooie dorp Limmen.

De Plus Wandel4Daagse Alkmaar 

streeft ernaar onderscheidend te zijn 

ten opzichte van al bestaande vier-

daagse in het land. De basis wordt ge-

legd door de fantastische omgeving 

rondom Alkmaar, waarbij dagelijks 

een unieke route wordt gewandeld 

vanuit een andere start-finishlocatie. 

Ook is bijvoorbeeld heel bewust geko-

zen voor zowel korte als lange afstan-

den. Op deze manier wordt een grote 

groep wandelaars, waarvoor 25 km en 

verder vaak gewoon te lang is, in staat 

gesteld om ook eens een echte vier-

daagse wandelhappening van nabij 

mee te maken. Getuige de deelname 

aan de kortere afstanden tijdens de 

eerste editie is hier zeker behoefte 

aan. Natuurlijk ontbreekt het nordic 

walking, als jongste loot aan de wan-

delstam, niet bij dit evenement. 

Bovendien biedt de Plus Wandel-

4Daagse Alkmaar speciaal voor be-

drijven het Business Wandel Arrange-

ment aan. Bedrijven kunnen kiezen 

voor een 4-Daagse of 2-Daagse Arran-

gement, waarbij zij een aantal extra’s 

aangeboden krijgen.

Doelstelling Plus Wandel4Daagse 
Alkmaar
Doelstelling van de Plus Wandel-

4Daagse Alkmaar is dat de gezellig-

heid hoogtij viert in een sportieve 

entourage. Dit in combinatie met het 

wandelen van zeer fraaie routes die 

allerlei verschillende aspecten van de 

bijzondere omgeving rond Alkmaar 

naar voren brengen. Ook neemt de 

uitgebreide verzorging onderweg en 

sfeervolle entourage van de deelne-

mers tijdens de vierdaagse een be-

langrijke plaats in.

De Plus Wandel4Daagse Alkmaar is in 

deelnemersaantal de tweede wandel-

vierdaagse in Nederland. De organi-

satie streeft er niet naar de grootste 

te zijn, maar wil juist een onderschei-

dende wandelvierdaagse aanbieden 

aan wandelaars zowel nationaal als 

internationaal. De eerste wandeldag 

van de Plus Wandel4Daagse Alkmaar 

start altijd op de derde woensdag 

in juni. In 2011 wordt de Plus Wan-

del4Daagse Alkmaar gehouden van 

woensdag 15 t/m zaterdag 18 juni.

Waarom een vierdaagse in Alkmaar?
Alkmaar is gelegen in een typisch 

Hollands polderlandschap, dichtbij 

een groot natuurgebied met duinen, 

strand, bos en overal water. De erfe-

nis van een rijk en roemrucht verle-

den is nog altijd volop aanwezig in 

de gezellige binnenstad. De singels 

en grachten met hun karakteristieke 

ophaalbruggen, de vele monumen-

ten, de oude gevels en de smalle win-

kelstraatjes geven de binnenstad een 

bijzondere sfeer. Alkmaar is niet voor 

niets de derde winkelstad van Neder-

land! 

Alkmaar is een middelgrote stad met 

94.000 inwoners. De Alkmaarders zijn 

trots op hun Canadaplein, het gloed-

nieuwe cultuurplein waar vijf grote 

cultuurinstellingen een breed aanbod 

aan cultuur verzorgen. Ook voor toe-

risten is Alkmaar een geliefde trek-

pleister. Uiteraard vanwege de kaas-

markt op het Waagplein, die jaarlijks 

duizenden mensen vanuit de hele 

wereld trekt, maar ook vanwege de 

nabijheid van strand en duinen. 

Bovendien is Alkmaar goed bereikbaar 

met het Openbaar Vervoer en met de 

auto. Er zijn voldoende parkeergele-

genheden aan de rand van Alkmaar 

bij en nabij de start- en finishplaatsen 

van de Plus Wandel4Daagse Alkmaar.

LET OP! De Dusseldorperweg en de 

Kerkweg zal deels of geheel afgeslo-
ten zijn van 10.30 tot 13.30 uur.

Het zou erg leuk zijn als iedereen, 

maar vooral langs de route de vlaggen 

zouden uithangen!

Meer info over de wandel4daagse: 

www.wandelvierdaagsealkmaar.nl

De rubriek L immer Kroost
is  powered by
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Brugstraat 35, 1906 WT Limmen - Tel.  (072) 505 55 40 - Mobiel: 06 53-28 52 93

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

Hoofdpijn

Hyperventilatie 

Rug- en schouderklachten

Faalangst, vliegangst

Slaapstoornissen

Mensendieckpraktijk Limmen, Vuurbaak 9, 1906 BS Limmen, 072–505 5161

De effectieve behandelmethode 
bij stress

www.mensendiecklimmen.nl

Rijksweg 50a  1906 BJ Limmen 
Tel 072-8885316 of 072-5070918  Mobiel 06-14447161

Gladpleisterwerk

Sierpleisters (in alle kleuren leverbaar)

Renovatie

Schuurwerk (plafonds en wanden)

Buitengevels

Sierlijsten/ornamenten

Sausen (plafonds en wanden)

Altijd 1 jaar garantie op het afgeleverde werk!

Onze werkzaamheden bestaan uit:

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u 
15% korting op de totale factuur*

* Vraag naar de actie-voorwaarden!

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

Kerkweg 13, Limmen. Tel: 072 5051464

www.rietveldlimmen.nl

“ De makelaar 
van 

Limmen “

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Eten en genieten!
VARKENSHAAS VOOR VADERDAG
voor 4 personen

Ingrediënten:
2 varkenshaasjes van uw slager van 300 gr. ieder
1 rode ui
1 teentje knofl ook
4 tomaten
1 rode paprika
½ komkommer
½ bosje munt

Bereiding:
Pel en snipper de ui en de knofl ook. Snij de tomaten doormidden en verwijder de 
zaadlijsten. Snij het vruchtvlees klein.
Maak de paprika en komkommer schoon en verwijder de zaadlijsten en snij ze 
beiden fi jn. Hak de munt grof. Gaar de rijst en laat hem uitlekken.
Verwarm de oven voor het vlees (bij hete lucht 125 graden).
Bestrooi het vlees met peper en zout en bak het rondom aan in de olie. Maak het 
korianderzaad fi jn. Bestrijk de haasjes met honing en bestrooi het met het venkel-
zaad.
Gaar het vlees in een ovenschaaltje in de voorverwarmde oven.
Roer de ui, de knofl ook, de tomaat, de paprika, de komkommer en de munt door 
de rijst. Breng verder op smaak met peper en zout. Serveer met het vlees.ut. Serveer met het vlees.

Eet smakelijk..!

300 gr. rijst
zout en peper uit de molen
1 eetlepel olie
3 eetlepels honing
1 eetlepel koriaanderzaad
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Flashmob 
verraste Limmen!
LIMMEM - Op Koninginnedag wer-
den de inwoners van Limmen om 
16.30 uur in het dorpspark verrast 
door  een flashmob. Een flashmob 
bestaat uit een (grote) groep mensen 
die plotseling op een openbare plek 
samenkomt, iets ongebruikelijks 
doet, en daarna snel weer uiteen 
valt. Flashmobs worden veelal geor-
ganiseerd via moderne communica-
tiemiddelen als het internet. In Lim-
men werd dit via de mond-op-mond 
reclame en e-mail gedaan. 

De flashmob in Limmen werd georga-

niseerd door de familie Vleugel. Moe-

der Cathy en haar 3 dochters, die alle 4 

wekelijks danslessen volgen bij dans-

school Djazz 2 imprezz, leek het erg 

leuk om een keer mee te doen aan een 

flashmob. Maar de vraag was hoe? Al 

snel werd bedacht dat dit gerealiseerd 

kon worden door zelf een flashmob 

te organiseren. Zo nam vader Gertjan 

Vleugel de organisatie op zich. Willy 

Könst van dansschool Djazz 2 im-

prezz uit Limmen werd gevraagd voor 

het maken van een choreografie, het 

kiezen van een nummer en het aanle-

ren van de dans. Via het mailbestand 

van de dansschool, oproepen aan 

vrienden, familie en collega’s werden 

er deelnemers geworven. De groep 

groeide al snel. De deelnemers zijn 3 

maal bijeen gekomen in de Burgerij 

en sporthal d’Enterij, die kosteloos 

beschikbaar werden gesteld, om te 

oefenen. 

Tijdens het eerste oefenmoment wa-

ren er ongeveer 80 mensen aanwezig. 

Iedereen had er zin in. Het aanleren 

van de dans verliep heel vlot. Na een 

half uur waren alle pasjes doorgeno-

men. Tijdens het oefenen waren de 

cameramannen, die het geheel op Ko-

ninginnedag zouden gaan filmen, ook 

aanwezig. Zo konden zij alvast inspe-

len op mooie momenten en konden 

de beste plaatsen voor het filmen be-

palen. Bij het tweede oefenmoment 

waren er weer heel andere gezichten 

te zien. Ondanks het feit dat deze 

dag midden in de prikweek en onder 

etenstijd viel, was de opkomst goed. 

Nu waren er ongeveer 60 mensen aan-

wezig die enthousiast meedansten. 

Het laatste oefenmoment gaf een 

goed beeld van de uiteindelijke uit-

voering. De pasjes hoefden alleen 

even herhaald te worden. Al snel 

bleek dat de deelnemers de danspas-

sen goed kenden en steeds mooier 

en strakker uitvoerden. Hier en daar 

werden er nog wat tips gegeven voor 

de finishing touch en werd de cho-

reografie naar verschillende fronten 

geoefend om te zorgen dat niemand 

in de war zou raken. Ook nu waren 

er nog nieuwe gezichten te zien die 

snel inhaakten en meeoefenden. Na 

afloop was het 3e oefenmoment was 

iedereen er helemaal klaar voor.

Voor de start was de spanning voel-

baar op het veld. Wat hadden alle 

deelnemers er een zin in. De deelne-

mers keken elkaar voor aanvang van 

de flashmob hier en daar al stiekem 

aan. Zo’n 150 mensen in de leeftijd 

van 5 tot 70 jaar dansten in Limmen 

op Koninginnedag op het nummer 

“Let me entertain you” van Robbie 

Williams. De flashmob werd gestart 

door Cathy Vleugel en al snel aange-

vuld door haar 3 dochters, Amy, Ro-

anne en Jenna. Vervolgens werd de 

groep al snel uitgebreid tot ruim 150 

man. Verschillende gezinnen uit Lim-

men waren in zijn geheel vertegen-

woordigd in de flashmob!

Tijdens de flashmob raakten verschil-

lende toeschouwers zo enthousiast 

dat zij zelfs spontaan meededen. 

Onder luid applaus en gejuich viel de 

menigte aan het eind van het num-

mer uit elkaar alsof er niets was ge-

beurd. Het geheel is gefilmd door 

Kees Bos, Henk Nuijens en Annalien 

Glorie, waarbij een telekraan beschik-

baar werd gesteld door Gerard de Nijs 

zodat er ook opnames vanuit de lucht 

gemaakt konden worden. 

De deelnemers waren na afloop nog 

enthousiaster. Er werd zelfs al gepraat 

over het doen van een flashmob in 

Alkmaar of Amsterdam of het op-

richten van een flashmobgroep. In 

het dorp werd er nog dagen over na-

gepraat. Het filmpje en foto’s zijn te 

vinden op www.djazz2imprezz.nl. 

Limmen kijkt terug op een heel bij-

zondere verrassing.

 -   MEDEDELING   - 

‘De foto’s van de slotmanifestatie 
van het Genootschap Limbon die 
in de vorige editie verschenen zijn 
gemaakt door Maarten Arends.’

Ontspan en kom weer tot bloei met psychosomatische oefentherapie

Hoe voel jij je vandaag?
Een te hoge werkdruk, teveel drukte 
thuis, ingrijpende gebeurtenissen 
in ons leven, zorgen, problemen, 
conflicten of dagelijkse ergernis-
sen kunnen stress opleveren. Wij 
kunnen daardoor uit balans raken 
vertelt Sandra Roubos van Mensen-
dieckpraktijk Limmen gevestigd aan 
de Vuurbaak 9 te Limmen.
Sandra heeft recent (oktober 2010) 
de 3 jarige Post-Hbo studie afgerond 
waarmee zij haar specialisatie tot 
psychosomatische oefentherapeut 
heeft behaald. Gepassioneerd ver-
telt ze over haar specialisatie en over 
haar persoonlijke werkwijze.
 
Veel en langdurige stress kan psy-

chische en/of lichamelijke klachten 

veroorzaken. Als psychosomatisch 

oefentherapeut begeleid ik je om je 

lichaam en geest weer in balans te 

brengen. De behandeling richt zich 

dan ook zowel op de lichamelijke 

klachten als op mentale problema-

tiek.

Met oefeningen en gesprekken wer-

ken we toe naar ‘levende ontspan-

ning’. ‘Levende ontspanning’ die 

toepasbaar is in het dagelijkse leven. 

Ik leer je jouw stresssignalen herken-

nen, beter naar je lichaam te luisteren 

en je te ontspannen. Je ontwikkelt zo 

het vermogen om stress ‘aan en uit’ 

te zetten en herontdek hiermee jouw 

innerlijke bloem (kracht). Mijn werk-

wijze is gericht om jouw bloem weer 

tot bloei te laten komen en je ener-

gieniveau weer in balans te brengen.

Trots vertelt Sandra verder. Recent on-

derzoek heeft aangewezen dat deze 

psychosomatische oefentherapie 

gunstige effecten heeft op de klach-

ten en symptomen, de kwaliteit van 

leven, het functioneren, het arbeids-

verzuim en de inname van medicatie.

Wilt u meer weten over psychoso-

matische oefentherapie? Neem vrij-

blijvend contact op met de praktijk 

voor een eerste gesprek of doe eerst 

een van de testen op de site www.

mensendiecklimmen.nl. Behandeling 

wordt vergoed door zorgverzekeraars 

en een verwijsbrief van een arts is niet 

noodzakelijk.

Extra informatie
Behandeling bestaat uit:
•  Therapeutische gesprekken, met 

als doel de problemen helder te 

krijgen, deze te verwerken, indien 

mogelijk op te lossen of beter te 

hanteren. 

•  Cognitieve gedragstherapie, waar-

door u meer inzicht krijgt in uw 

gedachten, emoties en handelen en 

leert er beter mee om te gaan. 

•  Therapeutisch lichaamswerk, door 

middel van ontspannings-, adem- 

en aandachtstraining en expressie-

oefeningen leert u weer in balans, 

tot rust en in uw kracht te komen.

Lichamelijke symptomen van stress: 
aanhoudende moeheid, slaapproble-
men, gespannen spieren, misselijkheid, 

druk op de borst, benauwdheid, duize-
ligheid. 
Psychische symptomen van stress: 
concentratie vermindering, vergeet-
achtigheid, piekeren, prikkelbaarheid, 
somberheid, angst. 
Gedragsmatige symtomen van 
stress: meer fouten maken, chaotisch 
gedrag, vermijden van sociale contac-
ten.

Groei & Bloei: Tuinenreisje 
Zutphen en omgeving

Het grote geheim van Klein 
Duimpje

Voor zaterdag 18 juni heeft Rinske 
Ackermann weer een toptuinen dag-
je voor u samengesteld. U vertrekt 
per bus naar de omgeving van Zut-
phen.

Rond half tien kunt u de tuin van Bert 

Loman bekijken na een kopje koffie 

met iets lekkers erbij. Bert´s tuin kan 

u verrassen. Om 11.00 uur wordt de 

reis voortgezet naar de landschaps-

tuin Klein Knoevenoord in Brummen. 

De tuin wordt volledig door landgoed 

Leusveld omringd en sluit qua sfeer 

prachtig bij aan. Rust, ruimte en een 

In het diepste geheim worden door 
de kinderen van peuterspeelzaal 
Klein Duimpje voorbereidingen ge-
troffen voor Vaderdag: er wordt druk 
geknutseld om papa op 19 juni een 
welverdiend cadeautje te kunnen 
geven! 

De peuters van Klein Duimpje hebben 

in mei al heel erg hun best gedaan op 

het moederdagcadeau, dus verdienen 

uitgebalanceerde plantengroei ken-

merken deze tuin. Daarna gebruikt u 

gezamenlijk een uitgebreide lunch. 

De derde locatie is de Huzarenhof in 

Joppe. Vanaf 1999 is er in deze tuin 

gewerkt. De tuin is vanaf 2002 uit-

gebreid en het resultaat is de moeite 

waard. Dat gaat u zelf ervaren.

We denken rond 18.00 uur weer terug 

te zijn. De kosten voor leden zijn 

€ 40.00 en voor niet leden € 45.00.

U vertrekt om acht uur. Graag uiterlijk 

tot vijf minuten voor die tijd aanwe-

zig zijn. De bus staat voor ons klaar 

op de Zuidergeeststraat ter hoogte 

vaders dezelfde inspanning. Wat het 

gaat worden blijft nog wel geheim, 

want als papa al in de krant kan lezen 

wat hij gaat krijgen dan is de verras-

sing er natuurlijk af! Het maken van 

het cadeau gebeurt onder begeleiding 

van leidsters Margret en Dominique, 

die het ieder jaar weer voor elkaar krij-

gen nieuwe knutsels weten te verzin-

nen om de papa’s te verrassen!

van de oude gereformeerde kerk. Aan 

de achterkant is een parkeerterrein 

waar u uw auto kwijt kunt. Voor deze 

dag kunt u zich opgeven bij R. Acker-

mann, Boekenstein 91, Heiloo voor 1 

juni. Email adres rinske.ackermann@

hetnet.nl. of telefonisch 072 5334365.

Betalen op rc 33.64.54.589 tnv KMTP 

Heiloo onder vermelding van busreis 

18 juni. Bij deze reis is alles inbegre-

pen. De busreis, koffie, de entree voor 

de tuinen, de lunch en de fooi voor de 

chauffeur. Tot uiterlijk 1 juni kunt u 

zich opgeven. 

Hoe vol/ mooi bloeit jou bloem? Ontdek het met psychosomatische oefentherapie.
Herontdek je innerlijke bloei (kracht) met psychosomatische oefentherapie. Ontdek hoe 
jouw bloem (kracht) weer tot bloei kan komen met psychosomatische oefentherapie. Laat 
je eigen bloem uit de knop komen en volop bloeien met psychosomatische oefentherapie.

Sandra Roubos

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505-33-77
06-531 22 858 
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud
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Frans Scheepmaker, 
72 jaar jong, nog altijd 
gedreven en bezig voor 
een harmonieuze 
samenleving...
Op vrijdag 29 april jl. werd Frans Scheepmaker, onder “valse” voorwendselen, door mij naar cul-
tureel centrum “Vredeburg” gelokt. De vraag was om een interview voor de LOV krant. Ook werd 
gevraagd om in “het beste pak” te verschijnen, want Limmens hoffotograaf Peter van Renen zou 
hem voor de krant vastleggen op de gevoelige fotostick.
Het lukte allemaal, maar Frans vond toch wel dat het interview op een vreemd tijdstip was, ’s 
morgens om 09.00 uur, en waarom in een kostuum? Bovendien was hij druk bezig met een mo-
zaïek, dus eigenlijk geen tijd.
Zijn vrouw Riet, nerveus nog thuis, hoopte dat alles goed zou gaan, de kinderen wisten ook dat 
er iets gaande was. Wat was namelijk de reden voor het interview?
Een Koninklijke Onderscheiding wachtte Frans om 10.00 uur in de bovenzaal van “Vredeburg”.
Desalniettemin hadden we een uiterst gezellig gesprek met elkaar.

Wie is Frans Scheepmaker, wat drijft hem en hoe kwam hij tot het maken van mozaïeken, terwijl 

hij hier niet geboren was?

Onmiddellijk na zijn woning aan de Meidoornlaan (41 jaar geleden) betrokken te hebben, zijn Frans 

en Riet en later ook de kinderen en de buren “besmet” geraakt met het bekende mozaïekenvirus 

dat in het voorjaar steevast door Limmen waart.

Samen met de families Langerak, Segerius – Tebbens en uiteraard Scheepmaker zijn in die jaren 

meesterlijke stukken gemaakt.

Menigmaal kwam het verkeer muurvast te staan aan de Meidoornlaan.

Grote gangmaker en begaafd tekenaar Tebbe Tebbens tekende voor menig mozaïek.

Gezamenlijk werd er gezorgd voor de beste en mooiste hyacinthennagels (bloempjes) en werden 

huiskamers omgetoverd tot ware ateliers. De vloerbedekking werd afgeplakt, de catering verzorgd 

en hele grote groepen mensen kwam van heinde en ver om de bloempjes op spelden te prikken.

Vervolgens deden de “meesterprikkers” de rest en zorgden voor een schitterend schouwspel, in de 

loop de jaren door duizenden mensen bewonderd en gefotografeerd.

Hoogtepunt in 1992 was wel de ontvangst van H.K.H. Prinses Margriet in Limmen bij gelegenheid 

van het 40 jarig jubileum van de Bloemendagen. Er werd een bezoek gebracht met de prinses aan 

de Meidoornlaan waar zij zelf in portret was uitgebeeld. Een persoonlijke kennismaking met de 

prinses was een belevenis op zich.

Frans Scheepmaker was ook nauw betrokken bij de Stichting Welzijn Ouderen Limmen en fungeer-

de daar enkele jaren als voorzitter. Vanuit die functie werd het idee geboren om een 55+ mozaïek 

te gaan maken.

Frans, met al zijn enthousiasme, wist veel mensen te inspireren en mobiliseren om elk jaar een 

nieuwe grote ouderenklus te klaren.

Schitterende mozaïeken kwamen er tot stand, zoals Ramses Shaffy, Barrack Obama, Benazhir 

Bhutto en dit jaar als hoogtepunt mevr. Aaltje Emmens-Knol, tot 1 mei jl. burgemeester van onze 

gemeente.

Tijdens ons zogenaamd gefi ngeerde interview komt een zeer bezorgde Piet van der Heijdt (schaak-

vereniging) een paar maal langs om te informeren hoe lang dit alles nog duurt, immers Frans moet 

uit het pak en aan het mozaïek. Piet wist echter beter, zat ook in het complot. De 55+ is inmiddels 

al 12 maal gehouden en ieder jaar klommen “de senioren” hoger in de prijzen.

In de zaal zijn inmiddels zeker 30 personen aanwezig, allemaal prikken en intussen met een schuin 

oog kijken naar de TV waar het huwelijk van Kate en William wordt uitgezonden.

“Niet teveel kijken” roept Frans vanuit de zijzaal, “ons mozaïek moet voor 20.00 uur klaar”.

Gemiddeld door de week hebben 45 personen meegewerkt aan het mozaïek.

De keuze 2011 was geen gemakkelijke, er waren ook ideeën om andere personen te portretteren, 

t.w. Albert Heijn, Pieter van Vollenhoven en Anton Geesink, allemaal stuk voor stuk grote persoon-

lijkheden, een mozaïek meer dan waard.

Echter het idee voor ons aller “Aaltje” werd uiteindelijk gekozen.

Mevrouw de burgemeester was inmiddels in het gebouw, maar moest angstvallig weggehouden 

worden van de benedenzaal van “Vredeburg”, immers zij mocht niet weten dat zij zelf uitgebeeld 

werd. De begeleiders van de burgemeester zorgden dat zij boven bezig werd gehouden.

Volgens Frans zijn in het mozaïek plm. 100 gaasbakken hyacinthenbloempjes verwerkt. Enthousi-

ast vertelt hij hoe en waar de bloemen allemaal vandaan komen. Alles staat steevast bij kwekerij 

Schilder aan de Rijksweg in de koelcel.

Frans vertelt ook dat Frans Glorie voor een stormvaste constructie heeft gezorgd waarop het mo-

zaïek bevestigd gaat worden. Als het geheel klaar is, bestaande uit 10 verschillende delen, kan het 

gewicht oplopen tot wel 300 kg.

Frans zegt nog dat de weersomstandigheden nu ideaal zijn, droog, niet te felle zon. Regen is funest, 

een temperatuur van 200/220 C ideaal.

De prikkers en overige medewerkers komen uit de gebruikersgroepen binnen “Vredeburg”, biljar-

ters, leden KBO, mensen die graag kaarten, kienen, kunstgeschiedenis doen, yoga beleven.

Er wordt gezorgd voor koffi e en thee en als de tijd daar is voor een iets sterker drankje. Gezelligheid 

alom, daar gaat het dan ook om bij alle medewerkers. Eendracht maakt macht. In de loop der jaren 

zijn eons uiteraard ook mensen ontvallen zegt Frans, maar gelukkig is er weer wat jongere aanwas.

In de week voorafgaande aan de Bloemendagen is “Vredeburg” het domein van het 55+ mozaïek en 

worden alle overige activiteiten gestaakt. Een unieke locatie volgens Frans.

Ook een locatie waarvoor Frans veel werk heeft verricht. Hij was een van de initiatiefnemers van 

de Stichting “Vrienden voor Vredeburg”, die zorgt voor een fi nanciële injectie om het gebouw in 

stand te houden. Ook organiseren de Vrienden jaarlijkse enkele thema-avonden en was er eens in 

de twee jaar een schitterende revue met “De Bruiloft van Kloris en Roosje”, messcherpe teksten en 

prachtige liederen van de hand van Henk Brandsma, waar heel Limmen en vooral de politiek van 

de gemeente Castricum op de hak werd genomen. Een unieke voorstelling, steevast met de jaar-

wisseling, gezellig, veel lachen en een grote eer als je als Limmer/Castricummer in de revue werd 

benoemd. In 2011 zullen de huidige bestuursleden o.l.v. Frans Scheepmaker afscheid nemen en naar 

ik hoop met een nieuw bestuur komen, want deze traditie moet worden voortgezet. Frans heeft 

maar liefst 15 jaar het voorzitterschap bekleed.

Frans was ook een uiterst gedreven kracht binnen de inmiddels ontbonden Stichting “Limbon”, 

ontstaan bij het 1250 jarig bestaan van Limmen in 1992. Een uniek feestjaar. “Limbon” heeft maar 

liefst 21 jaar bestaan. Ook staat Prins Carnaval nog op het conto van Frans, drie jaar Prins, 3 jaar 

lid van de Raad van Elf en oprichter van het “Presidium” en niet te vergeten de volleybalvereniging 

“Oranje-Wit”, waaraan Frans 25 jaar was verbonden.

Frans vertelde verder nog dat er naast hoogtepunten in zijn mozaïeken carrière ook wel dieptepun-

ten en teleurstellingen zijn geweest, als zij net naast de prijs grepen of het stuk niet geheel aan de 

verwachtingen voldeed. Maar de zilveren tulp, de “Antoon Valkering Trophee”, kwam ook bij Frans 

terecht met een creatie van de bekende toneelspeelster Ank van der Moer.

Maar altijd gingen Frans en de mensen om hem heen, alsmede de Meidoornlaan, met nieuwe moed 

door, op weg naar een nog mooier en sterker stuk dan het jaar daar voor.

Op een gegeven moment vliegen de kinderen uit en wordt de animo wat minder. Beginnen de kin-

deren voor zichzelf met een mozaïek of werkstuk. Het verplaatst zich in ons dorp.

“Een terugblik”, zegt Frans “is een stuk unieke historie in het dorp waar hij en Riet hun hart aan 

verloren hebben, dat mooie Limmen.”

Voor het jaar 2012 maakt Frans alweer nieuw plannen. De aanwezigen zijn het met hem eens, ge-

woon doorgaan.

Als het vijf voor tien is komt Peter Rozenbeek van de gemeente Castricum en kaapt Frans bij ons 

weg. Frans voelt “nattigheid”. Wij volgen hem naar boven waar mevr. Emmens-Knol drie personen 

decoreert.

Frans, zichtbaar ontroerd, krijgt de versierselen opgespeld behorend bij het lidmaatschap in de 

Orde van Oranje Nassau en trots gaat hij naar vrouw en kinderen.

Beneden in de prikzaal klinkt luid applaus, men weet inmiddels wat er boven is gebeurd.

Het gesprek met Frans was geen “fake”, het staat hierboven. Het is slechts een kleine greep uit de 

veelzijdigheid van deze gedreven man die alles wil doen om het anderen naar de zin te maken. Een 

gezelligheidsmens die zijn enthousiasme door zijn charisma ook weet over te brengen op anderen.

Frans, namens ons dorp, van harte profi ciat met deze zeer terechte onderscheiding.

De volgende morgen komt mevr. Emmens-Knol naar de Koninginneborrel in “Vredeburg”, waar tra-

ditiegetrouw de gedecoreerden uit onze gemeente bijeenkomen en kennis wordt gemaakt met de 

nieuw gedecoreerden. De auto stopt midden voor haar portret. Haar adem stokt, tranen van emotie 

vloeien over haar wangen. Samen met de mensen die een week lang zo hard hebben gewerkt aan 

het mozaïek wordt zij vereeuwigd.

Een ode aan deze unieke dame die “Vredeburg” binnen gaat voor één van haar laatste handelingen 

als burgemeester. Daarna gaat zij naar “De Burgerij” waar de Bloemendagen 2011 worden geopend.

“Bedankt” luidt de tekst onder haar portret.

Frans Scheepmaker zou zijn gevleugelde uitspraak gebruiken: “Chapeau”. 

Kees G. Kroone

Frans Scheepmaker ontvangt der versierselen uit handen van mevr. A. Emmens-Knol, burgemeester van de 
gemeente Castricum.                                                                                                                     Foto : Peter van Renen

Mozaïek in voorbereiding met Frans Scheepmaker                                                                  Foto : Peter van Renen
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Wijnmaker Matias Rios is zichtbaar in zijn nopjes met de 2 Dampegheest biertjes 
welke hij van Monique Meegdes  van Confusion Wines cadeau kreeg aan het einde 
van de geslaagde avond.

LIMMEN – “ Na een wijnproeverij is er 

niets lekkerder om de avond af te slui-

ten met een goed glas bier”, zegt de 

Chileense wijnmaker Matias Rios van 

het kwalietswijnhuis Cono Sur. Ma-

tias was in Limmen als speciale gast 

voor de 5de wijn/spijs avond van Lute 

Rootz en Confusion Wines. Aan het 

einde van de avond kreeg hij 2 speci-

aal bieren uit de Dampegheest Brou-

werij om mee naar huis te nemen.

Deze speciale wijn (Confusion Wines) 

spijs (Lute Rootz) avond was al weken 

vooraf volledig volgeboekt. Want zo 

vaak krijg je niet de kans om wijnen 

te proeven met de wijnmaker aan je 

tafeltje. Chef-kok Jurgen had weer 

een schitterend 6 gangen menu ge-

maakt om de wijnen heen van Cono 

Sur uit Chili. Er werden deze avond 7 

verschillende wijnen geschonken, een 

Chileense wijnmaker
erg blij met Dampegheest Bier

Een mooi verhaal voor vaderdag...
Zijn naam was Fleming, hij was een arme Schotse landbouwer. Op een dag, terwijl hij probeerde om het leven voor zijn 
familie aangenaam te maken, hoorde hij een schreeuw om hulp die uit een nabijgelegen moeras kwam. Hij liet alles vallen 
en liep naar het moeras. Met zijn taille tot in de zwarte smurrie, zag hij een bange jongen, gillen en worstelen. De landbou-
wer Fleming redde de jongen van wat een langzame en angstaanjagende dood kon geweest zijn. 
De volgende dag kwam een koets aan bij het huis van de boer. Een elegant geklede man stapte uit en introduceerde zich 
als de vader van de jongen die boer Fleming had gered.
“ik wil u terugbetalen,” zei hij. “U redde het leven van mijn zoon.” “Meneer, ik kan niets aanvaarden voor wat ik deed” 
antwoordde de Schotse landbouwer ondanks de aanbieding. Op dat ogenblik, verscheen de eigen zoon van de landbouwer 
aan de deur van de boerderij. “Is dat uw zoon?” vroeg de edelman. “Ja,” antwoordde de landbouwer trots. 
“Ik wil met u een overeenkomst maken. Laat me hem van het niveau van onderwijs voorzien zoals die waarvan mijn eigen 
zoon zal genieten. Hij zal zonder twijfel een mens worden waar wij beiden trots zullen op zijn”. En zo gebeurde. 
De zoon van Fleming studeerde op de beste scholen en hij behaalde op St.Mary, de Medische School van het Ziekenhuis 
in Londen, een diploma, en werd over de hele wereld bekend als de Heer Alexander Fleming, uitvinder van de Penicilline. 
Jaren daarna, werd de zoon van de edelman, die uit het moeras was gered, getroffen door een longontsteking. Wat redde 
zijn leven dit keer? Penicilline. De naam van edelman? Lord Randolph Churchill. De naam van zijn zoon? De heer Winston 
Churchill...

Sparkling, een Sauvignon Blanc, een 

Chardonnay, een Rose, een Pinot Noir, 

een Merlot en een Carmenere.

Na iedere gang riep Matias enthousi-

ast; “perfecto, perfecto, very nice”. De 

verschillende Lute Rootz gerechten 

waren super afgestemd op de wijnen 

van Cono Sur.

Donderdag 30 Juni staat de laatste 

Confusion Night@Lute Rootz op het 

programma voor de zomer stop. Op 

deze avond zullen de wijnen van het 

Franse top wijnhuis Domaine du Tari-

quet centraal staan. 6 gangen menu 

inclusief 7 wijnen en koffie toe voor 

€ 62,50 all in. Reserveren voor deze 

avond is vanaf nu mogelijk door een 

e-mail te sturen naar confusion-

nights@luterootz.info of te bellen 

naar 072 505 5373.

Voor €5,- per maand brengt u zieke kinderen en hun ouders dicht  
bij elkaar. Word nu donateur van het Ronald McDonald Kinderfonds.

www.kinderfondsknuffels.nl

“Mijn  vriendje  Daan  is  ziek.  
     hij  ligt  al  lang  in  het  ziekenhuis.   
   Gelukkig  logeren  zijn  ouders  in   
      het  Ronald  McDonald  Huis 
   en  zijn  ze  altijd  dichtbij.   
             Dat  vindt  Daan  heel  fijn!”

Iedereen die de 59ste editie van de Bloemendagen tot een succes gemaakt heeft:

BEDANKT!
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Achterweg 15 
1906 AG  Limmen 
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl

Gewicht
op

maat

GEWICHT OP MAAT VOOR:
Advies en begeleiding op het gebied van 
voeding, beweging en leefstijl voor mensen 
met gewichtsproblemen.
- geen doorverwijzing nodig
- aangesloten bij de BGN
-  vergoeding door verschillende 

zorgverzekeraars

Consult op afspraak (Nijverheidsweg 19, Heiloo): 
Ma, di, do en vrij van 09.00 - 17.00 uur
Woensdag van 09.00 - 12.00 uur

Contactgegevens: Karin De Kremer, 06-23550607, 
www.gewichtopmaat.nu en info@gewichtopmaat.nu

Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00-18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur

zaterdag 8.30-16.00 uur / vrijdagavond open tot 20.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

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

WEER OP VOORRAAD: VIJVERVISSEN
GOUDVISSEN 4 - 7 CM  € 0,85
5 stuks € 3,00  - 10 stuks € 4,95
GOUDVISSEN 15 CM € 6,50

3 stuks € 15,00
GOUDWINDE 10 CM €1,75

5 stuks € 7,00

Het roer gaat om bij Troel..!
Vanaf nu gaat langzaam het roer om bij Troel Voor Kids 

aan de Kerkweg 40a. Zoals u misschien al gemerkt 

heeft is de uitverkoop al gestart van zomer- en badkle-

ding. De reden is dat we na deze  zomercollectie geen 

nieuwe kleding meer zullen verkopen vanaf maat 116. 

De grote maten zullen dus verdwijnen, met uitzonde-

ring van de jeans en T-shirts van Cars Jeans. Deze zullen 

wel te koop blijven bij Troel t/m maat 176.

De reden van deze nieuwe weg is dat de  kleding in de 

grote maten te veel blijft hangen in het normale ver-

koopseizoen  vòòr de  uitverkoop. Het kost ons te veel 

en voorraden stapelen zich op. De crisis is hier één oor-

zaak van, maar er zijn er meerdere te bedenken. Het 

werd in ieder geval tijd om het anders te gaan probe-

ren. We hopen met deze  ommezwaai een groter pu-

bliek van dienst te zijn en naar onze  winkel te trekken.

We zullen ons gaan toeleggen op babykleding t/m maat 

104, kraamcadeautjes en heel veel andere cadeau(tjes) 

voor alle leeftijden. Ook de kinderkameraccessoires 

zullen een prominentere plaats krijgen in de winkel. 

De cadeau-artikelen zijn door de vele kleding wat naar 

de achtergrond verdwenen. Maar dat gaat verande-

ren. Troel probeert zich te onderscheiden van de grote 

speelgoedzaken en andere ketens door leuke aparte ca-

deaus en gadgets te verkopen die niet overal liggen. Er 

zijn al kleine cadeautjes vanaf 30 eurocent. Er moeten 

genoeg leuke dingen zijn voor alle leeftijden, jongens 

en meisjes, goedkoop en wat duurder, klein en groot, 

met een steeds wisselend aanbod. Dus het loont de 

moeite om regelmatig weer binnen te komen en lekker 

te snuffelen.

Maar eerst neemt de uitverkoop de winkel in beslag. 

Nu is er 20% korting op alle zomer- en badkleding van 

dit seizoen. Daarnaast staan er rekken buiten met kor-

tingen van 40%. Uiteraard geldt daarbij op = op. Dus 

wilt u nog leuke kleding aanschaffen voor de zomer, 

dan is nu het moment. De uitverkoop zal komende 

weken in beslag nemen in ieder geval tot de zomerva-

kantie. Daarna zal nieuw ingeslagen weg steeds dui-

delijker worden. De nieuwe openingstijden zijn na de 

meivakantie al ingegaan. De winkel is open van dins-

dag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 

van 10.00 tot 16. 00 uur. Natuurlijk blijven de thema-

verkleedkisten onderdeel van de winkel en blijven we 

Grimasschmink verkopen en schminkworkshops ge-

ven. Iedereen is in ieder geval altijd van harte welkom 

in de winkel om te komen kijken, snuffelen, vragen te 

stellen en met of zonder aankoop tevreden de winkel 

weer uit te gaan.

Ook zijn we voor de zaterdagen op zoek naar een en-

thousiaste, zelfstandige en betrouwbare verkoopster 

vanaf 17 jaar. Heb je interesse of wil je meer info stuur 

een mail met je cv en motivatie naar kinderwinkel@

troelvoorkids.nl

Kerkweg 40a • 1906 aw Limmen • Tel: 072-5055950

Nieuwe openingstijden:
di. t/m vr. 10.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids

www.troelvoorkids.nl

HET ROER OM BIJ TROEL:

NU AL NU AL 2020% KORTING% KORTING
OP ALLE ZOMER- EN BADKLEDING!

www.event4all.nl  072-5053112

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN

TELEFOON 072 - 505-17-51

Kijk op:

www.aannemersbedrijfjonker.nl

Voordelig drukwerk?
www.studiowelgraven.nl

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl
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Expositie Van Os kunst 
in galerie De Serre
Limmen - In de landelijk gelegen ser-
re en atelier bij Nella van Os in Lim-
men, is weer recent werk te bezichti-
gen. Van Camille van Os zijn bronzen 
beelden te zien waar vooral vrouw en 
paard centraal staan.

Josine van Os toont gestileerde beel-

den in steen en raku gestookte objec-

ten. De acryl- en olieverfschilderijen 

in groot formaat van Nella van Os 

variëren van expressie tot abstract 

met een krachtig kleurgebruik. De 

drie kunstenaars exposeren individu-

eel regelmatig en zijn docenten zowel 

binnen als buitenshuis.

Op de Westerweg 39 in Limmen nabij 

Heiloo, is de serre iedere zondag ge-
opend van 14.00 tot 18.00 uur of op 

afspraak zie www. vanoskunst.com

Hengelsportvereniging Limmen, 
vol programma 2011
De HSV Limmen heeft voor komende 
zomer en najaar weer een vol en leuk 
programma klaar, voor leden van 
jong tot oud, man of vrouw. 

Jeugd
Om met de jeugd te beginnen: hun 

eigen jeugdvisclub Samen Beet heeft 

5 wedstrijden op het programma, 

waarvan de eerste 2 al zijn geweest 

bij het ter perse gaan van deze krant. 

De andere 3 wedstrijden voor de com-

petitie zijn voor de zomervakantie. 

Na de vakantie, op 18 september, 

wordt een sponsorwedstrijd gevist, 

waarmee we onze vereniging en een 

goed doel gaan steunen. We zijn nog 

bezig om samen met HSV Castricum 

een kunstaasdag te organiseren in en 

om het Limmer zwembad. De hele ka-

lender en meer info vind je op www.
samenbeet.nl. Een lidmaatschap voor 

het hele jaar kost € 12,50, incl. jeugd-

VISpas (verplicht) en alle activiteiten.

55+
We springen meteen van jong naar 

oud. Onze vereniging biedt een pro-

gramma van 8 wedstrijden aan op 

woensdagochtend, speciaal voor de 

55+-ers. Deze wedstrijden hebben een 

laagdrempelig karakter, iedereen met 

een hengel en een vergunning kan 

meedoen.

Zie hiernaast voor de kalender  >
Deelname € 2,00 per wedstrijd. Er is 

een prijs voor nummer 1, nummer 5 

en nummer voorlaatst met vis. Meer 

informatie bij Tinus Veldt, Rijksweg 

36, Gerrit Boer, Dampegeestlaan 9 en 

Kees Levering, Hogeweg 120.

Senioren
Voor de beginnende maar ook de 

doorgewinterde wedstrijdvisser bie-

den wij een reeks aan wedstrijden. Bij 

het ter perse gaan van deze krant is 

de witviscompetitie al over de helft. 

De baarscompetitie vindt in het na-

jaar plaats. De datums vindt u op

www.hsvlimmen.nl.

Bootjeswedstrijden
Vorig jaar is op initiatief van Ron 

Droog een bootjeswedstrijd gehou-

den op het Overdie. Dit jaar worden 

er 2 wedstrijden gevist. Vrijdag 17 juni 

wordt er ’s avonds gevist, zondag 17 

juli gaan we ’s middags vissen, met 

een barbecue erachteraan. Ieder-

een met een boot en een visvergun-

ning is welkom. Aanmelden kan bij 

Ron Droog, 5054009, of digitaal op

ron.astrid@hetnet.nl. 

Er wordt gevist met 2 man in een 

boot, de gezamenlijke vangst telt 

voor de stand. Er zijn voldoende kan-

didaten om als tweede man mee te 

gaan in de boot, dus als je geen vis-

maat weet, hebben wij die wel.  Om 

de kosten te dekken zal een klein be-

drag worden gevraagd. Mogelijk gaan 

we in het najaar nog een keer slepen 

met kunstaas.

Visvergunning
De hengelsport is aan wettelijke re-

gels gebonden. HSV Limmen heeft 

de visrechten voor de Limmerpolder 

en het Stet. Deze zijn ingebracht in 

een federatieve vergunning en uit-

gewisseld met visrechten van veel 

andere verenigingen. Hierdoor kan 

in heel Noord-Holland, Utrecht, de 

Flevopolders, delen van Zuid-Holland 

en Gelderland met 1 vergunning wor-

den gevist. Ook veel grotere wateren 

in Friesland, Groningen en Overijssel 

staan in het boekje. De Vispas kost 

voor jeugd tot 13 jaar € 12,50, voor 

jeugd tot 18 jaar € 20, en voor overige 

leden € 30. Controles op de visserijdo-

cumenten worden door de vereniging 

uitgevoerd om boetes van politie of 

BOA te voorkomen. Die boetes zijn 

overigens niet mals: het begint bij 

€ 100 en loopt op tot € 480.

Lid worden?
Vergunning zijn te koop bij Rob Jak, 

Dampegeestlaan 13 te Limmen. U 

kunt ook via info@hsvlimmen.nl con-

tact zoeken, ook voor andere vragen.

de kalender

1 Woensdag  25 mei witvis op aantal vissen van 9.30-11.00 uur

2 Woensdag  15 juni witvis op aantal vissen van 9.30-11.00 uur

3 Woensdag  13 juli witvis op aantal vissen van 9.30-11.00 uur

4 Woensdag  31 augustus witvis op aantal vissen van 9.30-11.00 uur

5 Woensdag  14 september baars 4 keer 30 minuten

6 Woensdag  28 september baars 4 keer 30 minuten

7 Woensdag  12 oktober baars 4 keer 30 minuten

8 Woensdag  26 oktober baars 4 keer 30 minuten

Open Tuinen Weekend 
Groei & Bloei 2011

Door: Gewicht op maat

NIEUW: Stok-achter-de-deur’ 
consulten vanaf 1 juni 2011 

Op 25 en 26 juni organiseert Groei 
& Bloei, de grootste tuinvereniging 
van Nederland, weer het landelijke 
Open Tuinen Weekend. Ook bij u in 
de buurt stellen trotse tuinbezitters 
met plezier hun tuin open. Ontdek 
de verborgen groene paradijsjes. Bo-
vendien een unieke kans om ideeën 
op te doen in tuinen van echte lief-
hebbers.

Zo ongeveer 70 tuinen in de gemeente 

Heiloo, Limmen, Castricum, Egmond, 

Als u al wat langere tijd begeleiding 
bij Gewicht op maat heeft gehad, 
heeft u veel informatie over voeding, 
bewegen en een gezondere leefstijl 
gekregen. Ook bent u inmiddels al 
heel wat kilo’s kwijtgeraakt. Na-
tuurlijk wilt u op gewicht blijven, of 
misschien nog wel iets meer gewicht 
kwijtraken. 

Soms is het lastig om dat zelf vol te 

houden en vindt u het misschien 

prettig om een stok achter de deur 

te hebben, zonder daar al te veel tijd 

aan kwijt te zijn. Gewicht op maat 

introduceert daarom de ‘stok-achter-

de-deur’-consulten. Kosten per con-

sult van 15 minuten: € 10,-. U betaalt 

Akersloot, Uitgeest, Heemskerk en 

Beverwijk doen mee aan dit weekend.

In deze tuinen ziet u mooie bloemen- 

en plantencombinaties en wandelt 

u door origineel ontworpen tuinen, 

een mooie gelegenheid om andere 

tuinliefhebbers te ontmoeten en van 

elkaars tips en trucs te leren. en te ge-

nieten van de mooie omgevingen.

Kom gezellig langs, laat je inspireren!

Kijk voor meer informatie op www.
midden-kennemerland.groei.nl

contant per keer. De ‘stok-achter-de-

deur’-consulten zijn alleen mogelijk 

na Gewicht op maat LANG of na de 

jaarbegeleiding.

Gewicht op maat is aangesloten bij de 

Beroepsvereniging Gewichtsconsu-

lenten Nederland, waardoor vergoe-

ding bij zorgverzekeraars mogelijk 

is. Doorverwijzing van uw huisarts is 

niet nodig. Een BGN-gewichtsconsu-

lent adviseert en begeleidt mensen 

met gewichtsproblemen op het ge-

bied van voeding, beweging en leef-

stijl. Meer informatie over de moge-

lijkheden via www.gewichtopmaat.
nu en info@gewichtopmaat.nu of 

06-23550607.

Cliënten waarderen kwaliteit van zorg

ViVa! Zorggroep krijgt een acht

‘Spin’ je ook mee op 16 juli?

Op de pedalen voor het Kleurenorkest

De uitkomsten van de raadpleging 
onder cliënten (en / of hun verte-
genwoordigers) over hun ervaring 
met de Zorg die thuis geleverd wordt 
door ViVa! Zorggroep laten zien dat 
de cliënten zeer tevreden zijn. Cliën-
ten geven ViVa! Zorg Thuis gemid-
deld een zeven. De waardering voor 
de verzorgenden en verpleegkundi-
gen is gemiddeld een 8,6. Dat is een 
vooruitgang ten op zichte van de 
meting van twee jaar geleden. ViVa! 
Zorggroep in haar totaliteit krijgt 
een 8.

Waardering
ViVa! Zorggroep is verplicht om één 

Na de grote vakantie zal het Kleu-
renorkest (basisschool voor Natuur-
lijk Leren) eindelijk de status hebben 
van overheidsbekostigde school. 
Na vier schooljaren op eigen kracht 
te zijn gevaren krijgt de school, die 
inmiddels vijfenzeventig leerlingen 
telt, nu een officieel BRIN-nummer; 
de pinpas voor de overheidskas.

Het harde werken door alle betrokke-

nen wordt eindelijk beloond. Er is in 

de eerste vier jaar veel tijd en energie 

gaan zitten enerzijds in het opbou-

wen van de school (vooral door direc-

teur Els Vonk en haar team leerkrach-

ten), anderzijds in het voor elkaar 

krijgen van alle formele zaken (door 

het bestuur).

Dit laatste schooljaar zijn er aller-

hande kleine en grote evenementen, 

keer in de twee jaar haar cliënten te 

raadplegen. Een onafhankelijk, gecer-

tificeerd onderzoeksbureau vraagt cli-

enten volgens vastgestelde thema’s 

over de kwaliteit van ViVa! Zorggroep. 

De thema’s zijn op het gebied van 

zorg, wonen en welzijn. Voorbeelden 

zijn ervaringen met lichamelijke ver-

zorging, ondersteuning bij het zoeken 

naar dagbesteding en het luisterend 

oor van de zorgverleners. Cliënten 

ervaren al deze activiteiten van ViVa! 

Zorggroep als zeer goed. Cliënten voe-

len zich veilig en zij vinden dat er goed 

voor hen gezorgd wordt. Ook vinden 

zij dat de kwaliteit van de zorgverle-

ners erg goed is. De resultaten van dit 

acties en dergelijke georganiseerd om 

geld in te zamelen om dit schooljaar 

te overbruggen. Sponsorfietstochten, 

strandwandeltochten, kanotocht, 

motorrally in Turkije, benefietavond, 

Emile Ratelband, seminar in AZ-sta-

dion, golf Pro/Am in Zandvoort, lege 

flessen inzamelen, kinderen knippen, 

enzovoort. Het meest recente eve-

nement was de geweldig geslaagde 

lentebraderie op 14 mei, welke zo’n 

vijfenenhallf duizend euro opbracht.

Sportschool Full of Life uit Limmen 

wil graag een stukje meehelpen. Op 

16 juli organiseren zij op het strand 

een Spinning evenement. Het fietsen 

vindt plaats van 18 tot 22 uur. Er is een 

BBQ en live muziek. De opbrengsten 

voor het goede doel gaan dit keer dus 

naar het Kleurenorkest.

Voor meer informatie over dit eve-

onderzoek zijn vanaf half mei te vin-

den op de website van KiesBeter. Dit is 

dé site van VWS waar iedereen infor-

matie over kwaliteit van zorg, wonen 

en welzijn kan vinden.

Stimulans 

De zorgverlening wordt zeer gewaar-

deerd. ViVa! Zorggroep is erg trots 

op de resultaten van dit onderzoek 

en ziet het als een enorme stimulans 

voor medewerkers en vrijwilligers 

om hun werk goed te blijven doen en 

verder te werken aan het leveren van 

deze goede zorg. 

nement: www.fulloflife.nl (onder: 

nieuws & evenementen).

Op het Kleurenorkest is er binnenkort 

nog een informatiebijeenkomst op: 

dinsdagavond 14 juni van 19.30 tot 

21.00 uur. Aanmelden graag per mail 

(info@kleurenorkest.nl) of telefo-

nisch: 072 – 505 4606.

Wil je meer weten over de school: 
www.kleurenorkest.nl 
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www.nuyenstuinengroenshop.nl

Uitgeesterweg 1B, Limmen 
T 072 - 505 24 84

Het tuincentrum 
bij u in de buurt!

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.

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

Uitsluitend op afspraak:
woensdag t/m zaterdag
van 08.00 tot 12.30 uur
en vrijdagmiddag
van 13.30 tot 18.00 uur.

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

De kapsalon is wegens vakantie 
gesloten van 27 juni t/m 2 juli!

VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen

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

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org... Dat het niet alleen om de 
rente gaat is ons nu
wel duidelijk geworden!

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

•  VERKOOP OCCASIONS
•  VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
• LEASING
• REPARATIE
• ONDERHOUD
• APK
• AUTOSCHADE

www.lov-krant.nl
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Eerste Theatershow 
Djazz 2 imprezz!
Zondag 5 juni zal dansschool Djazz 2 
imprezz uit Limmen haar eerste the-
atershow opvoeren. De show “Dance 
around the world” is om 13.30 uur 
en om 15.45 uur te zien in theater de 
Beun in Heiloo. Doordat er in januari  
brand in het theater is geweest heeft 
iedereen in spanning afgewacht of 
de show in theater de Beun door kon 
gaan. Enkele weken geleden was in 
de krant te lezen dat Djazz 2 imprezz 
de eerste is die na de brand weer een 
voorstelling kan geven in theater de 
Beun. De nieuwe theatervloer ziet er 
fantastisch uit en de dansers kunnen 
dan ook niet wachten om in dit thea-
ter te mogen dansen.

Alle 7 groepen van dansschool Djazz 

2 imprezz, die onder leiding van Willy 

Könst staan,  doen mee aan “Dance 

around the world”. Zo zullen er dan-

sen gedaan worden door kleuters, 

basisschool leerlingen, middelbare 

scholieren, de showgroep en ook de 

damesgroep treedt op. In totaal wor-

den er 15 dansen gedanst die door 

middel van een verhaal elkaar zullen 

opvolgen. Het thema van de show is 

”wereldreis”. Het verhaal van de show 

is geschreven door Wouter Molenaar 

uit Akersloot. Bij het zien van de lan-

den die in het verhaal verwerkt moes-

ten worden en het horen van het  idee 

van de show was hij direct enthou-

siast. Wouter heeft een fantastisch 

script geschreven waar zeer veel hu-

mor in zit. De acteurs die dit verhaal 

gaan spelen zijn Nienke Olling en Joy-

ce Mous. Wekelijks hebben zij geoe-

fend tot zij alle teksten  goed kenden. 

Tijdens de oefenmomenten is er heel 

wat afgelachen. De meiden komen in 

veel verschillende outfits voorbij op 

het toneel en hebben zichtbaar  veel 

plezier in het acteren.

In de show zijn Nienke en Joyce bei-

den net geslaagd voor hun eindexa-

men van de middelbare school. Nu 

willen ze samen op wereldreis. Ze zijn 

al maanden bezig met de voorberei-

dingen. De backpacks staan al weken 

klaar voor vertrek. Het wachten is op 

de examenuitslag. Wanneer blijkt dat 

beide meiden geslaagd zijn kan de 

wereldreis beginnen. 

De reis begint in Europa. Via België, 

Spanje en Italië reizen de meiden ver-

der naar India en China.  Vervolgens 

zoeken ze zonnige oorden op en be-

landen ze in Brazilië en Cuba. Wat ma-

ken ze veel mee in alle landen!

De reis wordt afgesloten met een be-

zoek aan Amerika, Jamaica, Afrika en 

Italië om uiteindelijk moe maar vol-

daan terug te keren in Nederland.

Alle dansgroepen zullen minstens 2 

choreografieën laten zien die perfect 

passen bij het land waarin de acteurs 

op reis zijn. De muziek bestaat vaak 

uit meerdere delen die gemixt zijn tot 

een leuk geheel, soms zelfs in de taal 

van het land. Ook de showkleding van 

de dansers is helemaal afgestemd op 

het land. Er is een groep van moeders 

heel druk geweest met het maken van 

verschillende outfits zoals Chinese 

jurkjes, sluiertjes, indianenrokjes, 

cowboyrokjes en jungleshirts. Aan 

alle kanten helpen ouders mee aan 

deze voorstelling. Zo zijn er ouders 

die helpen in de kleedkamers tijdens 

de show, ouders die zorgen voor de 

make-up en nog veel meer. Ook Al-

bert Heijn Limmen helpt een handje 

mee. Zij sponsoren het eten en drin-

ken dat de dansers tussen de shows 

door krijgen.

Mocht u een kaartje willen kopen 

voor een voorstelling dan kunt u con-

tact opnemen met Willy Könst

djazz2imprezz@live. nl / 06-40297306

Streetwise dag op de Pax Christischool 
weer een groot succes
Maandag 23 mei was het weer zover. 
De grote Streetwise dag op de Pax 
Christischool. Het gedrag van ver-
keersdeelnemers is moeilijk te rege-
len. Kleuters die plotseling overste-
ken, kinderen die de autogordel als 
speelgoed beschouwen of scholieren 
die vaak in lange, onoverzichtelijke 
rijen naar school of de gymzaal moe-
ten fietsen. Daarom heeft de ANWB 
“Streetwise” ontwikkeld. 

Professionele instructeurs komen een 

ochtend naar de school en geven ver-

keerstrainingen op maat. Met speci-

aal ontwikkelde lesmaterialen zoals 

electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, 

verkeerslichten, opblaasbare auto’s 

en een fietsparcours is de praktijk zo 

veel mogelijk nagebootst.

Bij groep 1 en 2 stond het herkennen 

van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en 

het oefenen met oversteken centraal. 

Daarnaast leerden ze waarom het zo 

belangrijk is om een kinderzitje en de 

autogordel te gebruiken. 

In groep 3 en 4 lag de nadruk op de 

actieve verkeersveiligheid. Ze leerden 

veilig oversteken en begrijpen waar-

om ze in de auto een gordel en kinder-

zitje moeten gebruiken. De kinderen 

van groep 5 en 6 leerden over de rem-

weg van een auto en de invloed van 

reactietijd op die remweg. De kinde-

ren namen plaats op de bijrijderstoel 

van een ANWB lesauto en mochten 

zelf remmen. Het dragen van een vei-

ligheidsgordel en kinderzitje/zitver-

hoger kwam in deze les aan bod.

De kinderen van groep 7 en 8 werden 

getraind in praktische fietsvaardig-

heid. De leerlingen fietsten over een 

uitdagend parcours en trainden moei-

lijke manoeuvres. Ook reden ze met 

een zware rugzak op. Hiermee werden 

ze voorbereid op het zelfstandig fiet-

sen naar de middelbare school.

Voor alle kinderen dus een hele leer-
zame, maar zeker ook leuke dag.

Kermis
Het was maandagochtend in “de parel 
van kennemerland” de was wapperde in 
het zachte najaarswindje, het was half 
september ergens achter in de 70-er ja-
ren. Veel vaders waren vrij, of grieperig 
die dag, jongeren spijbelden, en er hing 
een vreemd, vrolijk sfeertje in ons ons 
mooie dorp .
Grote nieuwbouwwijken als de Enterij , 
Molenplan of Kerkweg-Noord beston-
den nog niet, vanuit het hedendaagse 
“park” kon je de beide kerktorens zien, 
als je om je heen keek op de Jan Valke-
ringlaan, die toen nog doorliep tot de 
Middenweg. Waarom is pappa thuis? 
vroegen de allerkleinsten nog geeuwend 
aan hun moeder ...is ie ziek ?? Vraag dat 
maar aan hem zelf, zei moeder dan ver-
teld hij het je wel! Zo rond een uur of 10 
wordt het steeds drukker op straat. Kop-
peltjes, vrienden, stelletjes buurtjes en 
andere “groeperingen” verplaatsen zich 
vrolijk, lopend over straat van huis naar 
huis of cafe... 
Wat is buurvrouw raar? zei het keurige 
ventje dat achterop de fiets bij vader 
richting oma werd gebracht. Ze heeft 
een rokje aan dat zo klein is dat je van 
evenzoveel stof net-aan een zakdoek 
kunt maken ...Hm zei vader, zal je lief 
zijn bij oma... Inmiddels galmde in de 
verte Het Sancta Maria uit de keel van 
de man met de initialen van Citroen 
Brandewijn onder geleiding van het le-
gendarische duo Ab Glas .
De deur van “het kleine cafe aan de 
Straatweg”, staat wagenwijd open en 
de kastelein heet een ieder meer dan 
welkom, zijn levensmotto is hoe meer 
zielen hoe meer vreugde. s’Avonds zou 
de beste man vol lof toegezongen wor-
den door zijn eigen stamgasten met de 
tophit “twee reebruine ogen” van de 
“Selvera’s. Bij het sussen van een scher-
mutseling tussen een bloemenkoopman 
en een eier-handelaar in ruste over een 
niet nader te noemen kwestie heeft hij 
z’n ogen zo bezeerd dat hij de rest van 
de week door spleetjes zou kijken....

Het was de tijd dat de middenstand 
gewoon nog open was op zo’n maan-
dagmorgen voor meel, eieren, bananen 
enz, niet dorpelingen, aldan werkzaam 
in Limmen konden soms de verleiding 
niet weerstaan even binnen te wippen 
in de plaatselijke horeca en gingen dan 
vrolijk mee in het feestgedruis, de be-
slommeringen van de dag vooruitschui-
vend... 
Het is inmiddels een uur of half 12, en 
het dorp begint veel op onze hoofdstad 
Amsterdam te lijken, taxi’s rijden af en 
aan om de feestende mensen van place 
to be naar place to be te brengen... Er is 
zelfs een man die 3 taxi’s voor zichzelf 
bestelde om zijn imposante verschij-
ning van cafe naar cafe te brengen... 
De eerste voor z’n pet, de derde voor 
z’n jas, en in de middelste ging hij zelf 
zitten. De man in kwestie, bouwvakker 
in ruste, genoot grote bekendheid als 
gangmaker op feesten en partijtjes. Een 
feest was pas echt een feest als hij er 
was geweest ...
In “het cafe met zaal erachter” was het 
ook inmiddels een feest van jewelste, 
er werden wat kippen en een biggetje 
losgelaten door de plaatselijke schoon-
maakmafia, met lede ogen toegezien 
door de kastelein, dierenbescherming 
was toen een nog heel vaag begrip... Het 
was er in één woord geweldig, vijanden 
werden vrienden en vrienden werden 
vijanden, oost kwam in west en west 
kwam in oost. De kastelein vulde zijn 
zakken en de klanten kregen hun zak-
ken vol...
Inmiddels is het een uur of 4 geworden, 
de kinderen worden weer van school ge-
haald en vanuit hun zitjes, veilig achter 
oma’s rug, zien ze vader arm in arm met 
de buurvrouw over straat zwalken. Wat 
is er met pappa, hij loopt zo raar is soms 
ziek?? Hij valt bijna. Vraag dat maar 
aan ‘m zelf, hij verteld het je 
direkt...
Overal is het inmiddels ge-
zellig er wordt gedanst en 
gehost en ik zie mijn moeder 
zelfs weer roken. In het andere 
“kleine cafe aan de Straatweg” 

heerst een broeierig sfeertje waar de pro-
blemen tussen de dorpelingen worden 
opgelost met veel pils en de ex-vijanden 
arm in arm de deur uit gaan. Dokter 
B. heeft een drukke dag en gebruikt op 
deze jaarlijkse “maandag” zo’n 12 meter 
hechtdraad. Over 9 maanden hebben we 
de jaarlijkse geboortegolf alweer gromt 
hij naar zijn assistente. En over een week 
of 3 de eerstescheidingkjes alweer ant-
woordde ze gekscherend.
Een oudere dame wacht rustig haar 
beurt af. Ze heeft een tand door haar lip. 
Dokter B. kon het probleem niet vinden.
Na verder diepgaand onderzoek bleek, 
dat ze op haar kunstgebit was gaan zit-
ten...
Dokter B. was in mijn ogen een echte 
dokter, altijd had hij z’n stethoscoop 
om, zijn serieuze doktersblik met ste-
kelig haar en het nooit te vergeten 1272 
nummer, wat nog altijd is. Hij was ge-
woon open die maandag, je liep nog zo 
naar binnen voor een hechtinkje, en met 
5 minuten stond je weer buiten...
Van 4 tot 8 zijn de cafe’s dicht, iedereen 
gaat dan bij vrienden buren en of ken-
nissen zitten. De pannen soep staan 
overal weer op en de zeemansliedjes 
galmen over straat... 
Op de koekoek veranderen de eerste on-
derbroeken weer van eigenaar, de durex 
automaat op de 5 sprong draait weer als 
een tierelier en alle stille plekjes in bos-
jes achter muurtjes zijn voor 1 middag 
per jaar bezet...
Zolang niemand het ziet mag alles, is 
het motto van de jonge stelletjes.
Het wordt donker, en de avond valt in 
Limmen... Zachtjes sterft het feestge-
druis in de najaarsavond... Het wordt 
herfst in Limmen ........
 
C.

In deze rubriek: ‘Ingezonden’ plaatsen wij reacties van onze lezers. Dit kan zijn op artikelen in deze LOV-krant maar na-
tuurlijk ook op publicaties in andere kranten. Heeft u iets te melden en wilt u dat kenbaar maken aan het Limmer pu-
bliek? Stuur dan een mail naar redactie@lovkrant.nl onder vermelding van ‘Ingezonden’. Uw reactie wordt op verzoek
anoniem geplaatst maar uw naam moet wel bekend zijn bij de redactie. De redactie behoudt wel het recht om ingezon-
den stukken te kunnen weigeren zonder opgaaf van redenen.
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Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

NIEUW!
KOOLHYDRAAT-ARM 
BROOD (SHAPE)

Dit heerlijke brood bevat 50% minder 

koolhydraten dan standaard meergranenbrood 

en past dus uitstekend in een koolhydraat-

arm dieet. Het koolhydraat-arm dieet is erg 

populair, zie ook de boeken van Dr. Frank!

Het brood is bij ons verkrijgbaar:

450 GRAM BROOD ........ 1.95

Ook volop verkrijgbaar in de winkel:

AARDBEIENGEBAK!
SLOFFEN | VLAAIEN | SCHELPEN

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!6 dagen per week geopend

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

www.stuifbergen.euwww stuifbergen eu

  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

   S N E L 

Rick Groot 

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

Voordelig
drukwerk?

www.studiowelgraven.nl
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Ervaar bewust hoe ontspanning 
voelt. Als gevolg van werkdruk ont-
staat vaak een verkeerde lichaams-
houding. Als dat lang duurt, kan dat 
tot allerlei fysieke en/of lichamelijke 
klachten leiden.

Door Taichi Qigong te beoefenen, 

kunnen deze klachten verminderen of 

voorkomen worden. Men wordt zich 

weer bewust van de lichaamshou-

ding en de wijze waarop het lichaam 

op inspanning en spanning reageert. 

Men leert de eigen grenzen te herken-

nen en te luisteren naar het lichaam. 

19 juni is het Vaderdag! 
Geef een heerlijke BABOR vader-
dagbehandeling cadeau. Naast de 
vertrouwde Maria Galland produc-
ten kunt u bij salon Moments ook 
schoonheid ervaren van het nieuwe 
cosmeticamerk BABOR.

BABOR staat voor hoogwaardige cos-

metica, die innovatieve, wetenschap-

pelijke inzichten en de effectieve 

werkwijzevan de natuur op het hoog-

ste niveau verenigt. Unieke weldaden 

Doorbloeding, ademhaling, concen-

tratie en lichaamshouding verbete-

ren. De trainingen zijn voor iedereen 

toegankelijk.

In de zomermaanden tot september 

vinden op woensdagavond trainingen 

plaats op het Koekoeksveld aan de 

Westerweg in Limmen van 20.00 – 
21.00 uur. De kosten bedragen € 3,50 

per keer.

Voor meer informatie: Ellen Gaillard, 

tel. 072 – 505 51 01 of via e-mail ellen.
gaillard@quicknet.nl.

van kostbare bestanddelen, zoveel 

mogelijk van natuurlijke oorsprong, 

garanderen de hoogste verdraag-

zaamheid. Waarom u BABOR exclu-

sief bij uw schoonheidsspecialiste 

verkrijgt spreekt voor zichzelf. Echte 

schoonheidsverzorging ervaart en on-

dergaat u het beste onder de handen 

van een expert. 

Schoonheidssalon Moments, Jill van 
der Velden, Ratelaar 6, Limmen 072 – 
505 2246, info@salon-moments. nl

Ontspannen manier inspanning leveren 

Taichi Qigong 
zomertrainingen buiten 

Voor de 
allerliefste vader!

Plaatjesboek
Speciaal voor deze gelegenheid is een 

fantastisch plaatjesboek samenge-

steld van de helden van VV Limmen. 

Een echt collectersitem waar vele 

alle jeugdspelers met een eigen foto 

in het boek geplakt kunnen worden. 

Het unieke van dit gebeuren is dat 

de plaatjes bij de LOV ondernemers 

te verkrijgen zijn. Net als in decem-

ber met de Sinterklaasloten krijg je 

bij diverse acties in de winkels van 

de Limmer middenstand plaatjes, die 

geplakt kunnen worden in het boek. 

Het boek wordt in augustus tijdens 

het jubileumweekend aan alle jeugd-

leden uitgereikt. De plaatjes zijn  ca. 

6 weken te verkrijgen in de winkels en 

uiteraard wordt er ook een ruilmiddag 

gehouden. Dit alles is te realiseren 

dankzij vele sponsors en uiteraard de 

Limmer Ondernemers.

Voetbaltienkamp
Het voetbaltienkamp bestaat uit al-

lemaal verschillende voetbaloefe-

ningen, zoals een pannaveld, een 

snelheidsmeter en puntenschieten. 

Elke deelnemer krijgt een eigen sco-

rekaart, waarna aan het einde van de 

tienkamp de winnaars worden gehul-

digd. Je speelt niet in een team, maar 

voor jezelf en mogelijk tegen je eigen 

teamgenoten. Iedereen kan dus win-

nen!

Camping Dampegheest
Voor een nacht wordt het sportcom-

plex omgebouwd tot camping. De 

E- en de D-pupillen voor het nieuwe 

seizoen mogen dan met hun eigen 

tentje kamperen op het voetbalveld. 

Maximaal mag je met 3 personen in 

een tentje. Regel dus alvast een tent, 

een slaapmatje en een slaapzak.

Sportquiz
Voor verschillende leeftijdscatego-

rieën wordt ook een sportquiz geor-

ganiseerd. Geluidsfragmenten, mooie 

TV-beelden en moeilijke vragen ko-

men voorbij. Belangrijk dat je dus nu 

alvast de kranten en sportbladen leest 

en Studio Sport kijkt.

Feestavond “80’s Party”
Zaterdagavond is de feestavond voor 

leden, vrijwilligers en sponsors. De 

topband “Party Piano’s” uit de mu-

ziekstal van Amstel en Heineken zal 

voor knallende jaren 80 muziek zor-

gen. De kaartverkoop (30 euro pp) 

is reeds in volle gang. Kijk op www.

vvlimmen.nl of er nog kaarten be-

schikbaar zijn. Zorg dat je erbij bent!

Verzorging voor in/na de zon...

Solar Sublime
Shampoo
Deze verfrissende shampoo verwij-

dert resten van zand, zout en chloor 

uit uw haar en biedt onmiddellijke 

hydratatie. Deze speciale formule is 

verrijkt met vitamine E, Mexoryl S.O. 

en glycerol, om uw  haar te verwen-

nen na een dagje zon. Solar Sublime 

biedt hydratatie en bescherming.

Beschermende crème
De eerste crème die tegelijkertijd het 

haar bescherming biedt tegen de zon 

én herstelt tot diep in de haarvezel. 

Pas deze crème toe nadat u het haar 

gewassen heeft met de Solar Sublime 

shampoo.

Masker
Deze luxueuze crème-balsem geeft 

een intense after-sun voeding aan 

het haar. Deze geavanceerde formule, 

met Mexoryl S.O., is verzorgend en 

richt zich selectief op de meest be-

schadigde delen van het haar. Het 

haar glanst en voelt zacht aan.

Melk en spray
Deze beschermendee hydraterende 

melk-spray met anti-frizz efect ver-

wijdert kroes en houd thet haar lang-

durig onder controle tijdens bloot-

stelling aan de zon; beschermt en 

hydrateert het haar tegelijkertijd. Mi-

croscopisch diffusiesysteem voor een 

luchtig, niet vet gevoel.

Beschermende spray
Een lichte spray, gebaseerd op Mexo-

ryl S.O., die optimale bescherming 

biedt tijdens het zonnen en een lang-

durig anti-uitdrogings-effect heeft. 

Deze spray hoeft men niet uit te spoe-

len. De perfecte formule om uw haar 

Limmen - Dusseldorpeweg 105 - 072-5052456

Zon, Zee, wind...

Wat doet dat met ons haar?

Heel veel!

Bescherm uw haar in de zomermaanden en 
laat u adviseren over de juiste producten!

de hele zomer lang te beschermen.

Herstellende shampoo
Deze shampoo op basis van olie biedt 

UV bescherming voor gevoelig haar 

en haar met highlights/mèches. For-

mule op basis van sterk geconcen-

treerde in water oplosbare olie voor 

voeding zonder het haar te verzwaren 

en anti-oxydant Vitamine E. Het haar 

wordt hersteld en blijft soepel; de 

glans blijft behouden.

Kom langs bij Marga’s Haarmode voor 
meer informatie over deze producten en 
voor een gedegen advies.

Jubileumweekend
80 jaar VV Limmen
Eind augustus viert VV Limmen haar 80 jarig bestaan. Hiervoor zijn in het 
weekend van vrijdag 26, 27 en 28 augustus ontzettend leuke activiteiten ge-
organiseerd voor elke leeftijdscategorie. 

Programma jubileumweekend
Let op: betreft indeling voor seizoen 2011-2012!!

Vrijdag 26 augustus 2011
Ochtend en Middag Minipupillen en F-pupillen Voetbaltienkamp, uitreiking eerste plaatjesboek

Middag en avond E-pupillen en D-pupillen Voetbaltienkamp en quiz

Avond en nacht E-pupillen en D-pupillen  Kamperen met eigen tent op het voetbalveld

Zaterdag 27 augustus 2011
Ochtend E-pupillen en D-pupillen Ontbijt en opruimen tenten

Middag C-junioren en B-junioren Voetbaltienkamp en sportquiz

Avond en nacht Alle leden, vrijwilligers, sponsors Feestavond “80’s Party” met live muziek

Zondag 28 augustus 2011
Ochtend en middag A-junioren en senioren Zeskamp

Middag Allen Slotborrel

Zeskamp
Spectaculair en verrassend zijn de 

kenmerken van de zeskamp. Senio-

ren en A-junioren teams met een ge-

mixte samenstelling strijden om de 

ereplaatsen. De zeskamp wordt ook 

op het sportcomplex Dampegheest 

gehouden.
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Gerton Tapijten:
35 jaar een begrip
in de regio!
Zondag 29 mei 2011 was het precies 35 jaar geleden dat GerTon haar deuren in Limmen 

opende. Een mijlpaal om even bij stil te staan. Een bedrijf dat met de tijd meeging, 

omschakelde op nieuwe producten en diensten en dat nog steeds doet. Is dat het 

geheim naar succes? Of zijn het de mensen achter GerTon, die het gezicht naar buiten 

vormen, die zorgen voor juist die binding met de klant die de bezoeker op prijs stelt 

en juist dat wat hij of zij zoekt. 

Reden te meer om een bezoek aan de showroom van GerTon te brengen en een ge-

sprek te hebben met Ton en Janny Otte. 

Wij werden vriendelijk begroet en uitgenodigd voor een kopje koffi e waar wij een 

interessant gesprek hadden over het succes van GerTon. Het gesprek riep de volgende 

vragen op.

Wie zijn dit mooie bedrijf begonnen want de naam GerTon staat niet in relatie tot de familienaam 
Otte?
De twee broers, Ger (69) en Ton (62) Otte zijn in 1976, nadat zij al in het begin van de 70er jaren zelfstan-
dig als stoffeerders aan de slag waren, begonnen met een eigen zaak aan de Rijksweg 127 in Limmen. 
Daar was het bedrijf “De Tijdgeest” gevestigd dat zij overnamen. Zij voegden hun beide voornamen 
samen en de nieuwe naam was een feit: GerTon, zo simpel ging dat.
Broer Ger is inmiddels met “verdiend” pensioen en Ton, samen met zijn vrouw Janny hebben de dage-
lijkse leiding van het bedrijf. De sterke en gevestigde merknaam GerTon blijft vanzelfsprekend onaan-
getast. Een begrip.

Het gebouw waar we nu zijn was niet altijd een tapijtzaak. Voor zover mijn herinnering strekt was 
het ooit een bloembollenbedrijf, is dat juist?
Oorspronkelijk een bloembollenschuur van Gebr. Seignette te Beverwijk, later overgenomen door de fa. 
Gerard Hommes uit Heiloo (later Bowling Heiloo). De Limmer jeugd heeft hier veel bollen gepeld. Op de 
bovenverdieping was het bekende reclamebureau van Hans Schaeffer gevestigd (ooit begonnen aan de 
Hoogeweg in Limmen).

Is deze mooie locatie een pluspunt omdat je aan een doorgaande route zit met meerdere bedrijven in 
de omgeving? Heeft dat een aanzuigende werking?
Het hebben van een bedrijf aan de doorgaande route als de Rijksweg is zeker een pluspunt, er komen 
dagelijks duizenden auto’s langs en heel veel fi etsers. Allicht dat je daardoor ook veel passanten krijgt. 
Bovendien hebben wij prima parkeervoorzieningen. Daarnaast zijn er meerdere grote publiekstrekkers 
in onze directe omgeving waardoor er weer meer klanten getrokken worden.

Wat herinneren jullie je van die eerste dag?
Was er omzet en zo ja hoeveel guldens?
Uiteraard heel spannend voor ons allemaal. Het was een dag met veel klanten en een omzet rond 15.30 
uur van, schrik niet: ƒ 20.000,00 (guldens dus…).

Hoe waren in die jaren de reclame uitingen?
Advertenties in dagbladen of beperkte het zich tot de huis-aan-huis bladen?
Onze bovenbuurman was reclameadviesbureau Hans Schaeffer, een voor die jaren zeer gerenommeerd 
bedrijf, die heel veel grote klanten door heel Nederland had. Zij verzorgden voor ons de advertenties in 
voornamelijk “De Uitkijkpost”. In die jaren het enige huis-aan-huis blad in ons dorp en de regio.

Het productassortiment van die jaren had duidelijk andere kleuren dan nu, was het inderdaad veel 
bruin en oranje?
Ja, er was ECHT veel bruin en oranje, de trendy kleuren voor de 70er jaren. In later jaren werd het weer 
zwart, wit en ook grijs. Kleuren en smaken van het publiek veranderen regelmatig.

Waar ligt het klantenbestand, oftewel hoever strekt de regio zich uit?
Heel veel vaste klanten in Limmen, Heiloo, de Egmonden, Bakkum, Castricum en Akersloot. In de loop 
der jaren zijn in deze regio duizenden meters tapijt door ons gelegd.

Waaruit bestaat jullie productpakket naast tapijten waar het ooit allemaal mee begon?
Op dit moment is de hoofdmoot wel gordijnen. Wij hebben daarin een onvoorstelbare grote keus en ook 
mogelijkheden. Daarnaast verwerken wij veel zonweringen, laminaat, marmoleum (Forbo) en vinyl. Een 
ruime keuze in diverse producten. Overigens is ons bedrijf GerTon door Forbo Krommenie onderscheiden 
met het certifi caat voor marmoleumspecialist. Daar zijn wij niet alleen heel erg trots op, maar wij we-
ten ook heel zeker dat wij DE specialist zijn voor dit product dat door ons met de grootst mogelijke zorg 
verwerkt wordt tot een vloer die er met kop en schouders boven uitsteekt. Verwerkbaar tot heel mooie 
motieven, daar creëer je dus je eigen vloer mee, waarop je je ook echt thuis kunt voelen.

Kunnen jullie alles in eigen huis of eigen beheer naaien wat betreft gordijnen?
Wij hebben een uitstekend naaiatelier dat al jarenlang, tot volle tevredenheid van ons en onze cliënten, 
de gordijnen piekfi jn en tot in de puntjes naait.

Meten jullie alles thuis op en hangen jullie daarna ook de gordijnen op?
Is dit specialistisch werk?
Al deze werkzaamheden geschieden in eigen beheer. Ton meet bij de klant alles tot in de kleinste details 
en millimeters op. Daarna krijgt de klant een offerte, duidelijk en zonder verborgen extra’s. Mart en 
Dave hangen daarna alles op, een secuur werk dat altijd uitstekend en tot tevredenheid wordt uitge-
voerd.

Is dat dan ook gelijk de kracht van een bedrijf als GerTon, de persoonlijke benadering en ook nazorg?
Dat is een juiste constatering, mensen stellen deze persoonlijke zorg heel erg op prijs en ook wij ervaren 
dit als waardevol. Je schept een nauwe band met de klanten. Zelf meten en ophangen en vragen of alles 
naar wens is dan vang je ook de nazorg op.

Als jullie omkijken dan zijn de 35 jaar heel snel gegaan neem ik aan, wat zijn de grootste verschillen 
met de tijd van 1976? Is dat het sortiment, de uitbreiding van de producten?
De tijd vergaat heel snel. Wij hebben in de beginjaren duizenden meters tapijt verkocht en gelegd, dat 
is nu heel veel minder. Daarvoor zijn wel kunststofvloeren en laminaat in de plaats gekomen. De keus 
in alternatieven naast tapijt is veel groter geworden.

Is de concurrentie groot of wellicht moordend in de tapijt- en laminaatwereld?
Uiteraard is er veel “concurrentie”, maar je moet je onderscheiden van de “massa” en grote winkelke-
tens, door je persoonlijke benadering en daardoor binding met de klanten. Hier wandel je niet de deur 
uit met een wagentje parket of laminaat. Je bespreekt alles met de potentiële klant en kort daarop sluit 
je vaak de deal, tot tevredenheid van beide partijen.

Is het dan een grote PLUS voor GerTon dat jullie veel meer producten leveren dan tapijt?
Doordat wij steeds tijdig de bakens in de woninginrichting verzet hebben, bij de tijd gebleven zijn dus, 
hebben wij veel klanten behouden. Nieuwe producten en uitbreiding van je sortiment trekt nieuwe 
mensen. Specialiseren als in b.v. een zeer grote keus in gordijnen, dat bespreken mensen ook met elkaar, 
een positieve reclame voor je bedrijf.

Zijn de producten in de loop der jaren ook beter, of sterker geworden door het gebruik van de nieuw-
ste technologie op het gebied van kunststofvezels en -garens?
Wij hebben nu tapijten die 100% chloorbestendig zijn, daarnaast ook 100% UV bestendig. De garens 
zijn inderdaad veel beter en ook sterker geworden, het is ook beter schoon te houden. Allemaal plus-
punten.

Bij het leggen van nieuwe tapijten of andere vloeren moeten jullie ongetwijfeld oude stoffen afvoe-
ren. Is dat aan strenge milieuregels gebonden en zijn de stortkosten hoog?
Klanten zijn heel blij als je oude tapijten (en ondertapijten) voor ze afvoert, het is een van onze sterke 
punten. Je neemt de mensen veel werk uit handen. Wij voeren zelf af, er zijn geen speciale milieuregels 
voor. Wel zijn er kosten aan verbonden, maar dat geldt voor heel veel (bedrijfs)afval. Een voordeel voor 
het milieu is dat het op een verantwoorde wijze verwerkt wordt. Wij werken dus als een duurzame on-
derneming, bewust van wat wij doen.

Zijn jullie vaak onderweg om werk binnen te halen of de klus te klaren?
Hoe wordt dan de winkel goed bemenst, want er moeten toch weer nieuwe opdrachten binnenge-
haald worden? 
Als Ton onderweg is, want ja de opdrachten komen niet allemaal vanzelf, dan is Janny in de winkel, 
vaak echter zijn wij ook samen (gezellig) aanwezig.

Wordt vloerbedekking veel in Nederland geproduceerd of is hier ook al sprake van Chinese of Indiase 
productie?
Tapijten en laminaat komt uit zowel ons eigen land als het buitenland. Dat kan inderdaad al uit derde 
wereldlanden zijn, maar dat vindt je dan ook weer meer bij de grootwinkelbedrijven en ketens, massa-
productie, weinig eisen van het publiek, niet duur, maar gaat ook niet lang mee. Wij kiezen voor landen 
dichterbij, die wel voldoen aan ONZE kwaliteitseisen en waarmee je de massaproductie echt niet kunt 
vergelijken. De “harde oftewel kunststof” vloeren van Forbo Krommenie komen uiteraard uit Nederland, 
zelfs uit onze eigen provincie Noord-Holland.

In vroeger jaren werd er met “gevaarlijke” lijmsoorten gewerkt, met sterke en zeer indringende geu-
ren. Is dat nu ook aan milieuregels gebonden en voor de leggers veel gezonder geworden? 
De overheid heeft er voor gezorgd dat de oude lijmen er niet meer zijn, alles is nu milieuvriendelijk ge-
worden, en dus veel gezonder voor “onze jongens” die het werk uitvoeren.

Het pand anno 1976, een echte bollenschuur, met op de bovenverdieping Hans Schaefer Reclame

De huidige eigenaren Janny en Ton Otte
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Wat vinden jullie zelf je grootste kracht in dit mooie vak?
Ik zeg juist mooie vak want Ton spreekt er met zoveel enthousiasme over.
Service en fl exibiliteit, dat is onze kracht. U belt en wij staan voor de deur. Ergens toch een probleem?,  
wij lossen het op tot volle tevredenheid.

Ik zie in de winkel dat er het gehele jaar 2011 een actie is, wat houdt deze in?
De actie varieert van week tot week, w.o. een gratis ondervloer voor laminaat, gratis rails bij gordijnen 
enz. In augustus en september hebben wij een zonwering actie, let dus op de advertenties in de kranten 
de komende maanden. En voor iedere klant staat er een overheerlijke fl es witte of rode wijn  klaar. Voor 
de kleintjes een heuse grabbelton.

Mijn complimenten voor de enorme sortering en variëteit in tapijten, gordijnen, rails, accessoires, 
marmoleum en andere kunststof vloerbedekkingen. Het kan bijna niet anders dan dat er hier door 
iedereen wel een keus gemaakt moet kunnen worden. 

We begonnen de titel van deze reportage met GERTON EEN BEGRIP VOOR DE REGIO, daar ben ik 
inmiddels wel van overtuigd. Een mooie showroom, een uiterst correcte en vakkundige advisering 
door zowel Ton als Janny. Ook heel leuk om te horen is, dat terwijl wij nog genieten van de koffi e 
even de e-mail wordt gelezen. Middels de website www.gertontapijten.nl komen spontaan 2 aan-
vragen voor vloerbedekking en zonwering binnen. Een bewijs dat GerTon middels moderne commu-
nicatiemiddelen goed bereikt wordt, overigens een uitstekende professionele website. 
GerTon een mooi bedrijf met toekomst, waar de klant zich nog klant voelt. Persoonlijke benadering 
en professioneel advies. Limmen en de regio feliciteren Ton en Janny  Otte met dit jubileum en alle 
goeds voor de toekomst. “Bedankt” luidt de tekst onder haar portret.

Kees G. Kroone Het pand zoals het er nu uitziet, fris en uitnodigend.

UW INTERIEURSPECIALIST

tapijten

zonwering

vloeren
karpetten

gordijnen

elektrische gordijnrails!

Rijksweg 127 • Limmen • 072 505 16 02
dinsdag t/m zaterdag geopend • vrijdag avond geopend

laminaat&

service
kwaliteit
garantie

SPECIMEN

SPECIMEN

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 geva-

rieerd aanbod. Wij stellen 
geen li miet voor de inleve-
ringsdatum, zodat u zelf 
het tijdstip van uitgave 
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!

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN

DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN

TELEFOON 072-505 24 24  -  FAX 072-505 16 09

AANNEMINGSBEDRIJF

N. COMMANDEUR BV

www.ncommandeur.nl

Opvallend
           aanwezig...

studiowelgraven.nl

Ziet u? Reclame werkt!
Geprikkeld? Kijk op onze site en ontdek wat wij voor uw bedrijf 
kunnen betekenen!
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wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!6 dagen per week geopend

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

www.stuifbergen.euifb

www.event4all.nl  072-5053112

Kijk voor de recepten en 
BBQ-tips op onze website.

D
e 

af
ge

b
ee

ld
e 

ge
re

ch
te

n 
zi

jn
 b

ed
o

el
d 

al
s 

sf
ee

rb
ee

ld
 e

n 
se

rv
ee

rs
ug

ge
st

ie
s 

en
 z

ijn
 g

ee
n 

ex
ac

te
 w

ee
rg

av
en

 v
an

 o
ns

 a
ss

or
ti

m
en

t.
 D

ru
k-

 e
n 

ze
tf

ou
te

n 
vo

or
b

eh
ou

de
n.

 P
ri

jz
en

 o
nd

er
 v

o
or

b
eh

ou
d.

Griekse spies met pepersteak
Kipkluif jes met zoete pindasaus

Salade met boontjes, citrusfruit 
en kipblokjes

Gebardeerde runderhaas met 
rozemarijn en kruidenboter Biefstukspies met tomaatjesSalade met watermeloen, feta 

en lamsfi let
Recepten voorzijde: Carpacciospies met aioli, souvlaki van varkenshaas en geroosterd ribstuk

Barbecue pakketten

Barbecue pakket “Standaard”

4 stuks vlees:

p.p. € 9,95
Barbecue pakket “Populair”

400 gram vlees per persoon verdeeld over de 
volgende soorten:

p.p. € 11,75
Indien u alleen het vlees bestelt uit dit pakket 

betaalt u  
     p.p. €  6,00

Barbecue pakket “De Luxe”

400 gram vlees per persoon verdeeld over de 
volgende soorten vlees: 

 hamburger

 kruidenbiefstuk

 houthakkersteak kip

 houthakkersteak varkensvlees

 shaslick

  kip-hawaïspies

 biefstukspies

 kipspies

 zalm-, huzaren-, aardappel- en pastasalade

 vers fruit salade

 stokbrood met kruidenboter

p.p. € 14,50
Indien u alleen het vlees bestelt uit dit pakket 
betaalt u  

     p.p. €  7,75

Kinderbarbecue pakket

 barbecueworst

 kinderspies

 vers fruit salade

 stokbrood met kruidenboter

p.p. € 4,95
Indien u alleen het vlees bestelt uit dit pakket 
betaalt u   

    p.p. €  1,95

Vegetarisch assortiment
diverse vegetarische burgers

 aardappelsalade

 huzarensalade

 pastasalade

 verse rauwkostsalades

 vers fruit salade

Sauzen

 piri piri saus

 knoflooksaus

 shoarma saus

 joppiesaus

Salades
 verse rauwkostsalades

 zalmsalade

 huzarensalade

 aardappelsalade

 pastasalade

 vers fruit salade

Diversen
 barbecue op gas

 grote en kleine koekepan

 briketten per zak

 houtskool per zak

 aanmaakblokjes per zak

 plastic messen, ook in luxe uitvoering

 plastic vorken, ook in luxe uitvoering

 plastic lepels, ook in luxe uitvoering

 plastic bordjes, ook in luxe uitvoering

Geen Barbecue? Geen probleem!
Bij aankoop van barbecuevlees kunt u een barbecue in 

bruikleen krijgen. Wij mogen u hiervoor € 50,- borg in 

rekening brengen. Voor gebruik van gas betaalt u € 8,-. 

Indien de barbecue vuil wordt teruggebracht, wordt er 

€ 20,- schoonmaakkosten in rekening gebracht.

eigen risico.

Bestel en reserveer op tijd.

Hoeveel heb ik nodig?
Natuurlijk wil je niet het risico lopen dat er niet genoeg 

is voor iedereen. Reken per persoon (volwassene) 4 à 5 

stukjes vlees en/of vis, 200 gram salade en ¼ (stok)brood. 

Vul deze basis aan met bijgerechten naar keuze en 

, knoflook- en barbecuesaus met verrassende minder 

bekende sausjes of tapenades. Vergeet de kruidenboter 

niet! Ook het dessert kunt u op de barbecue bereiden, 

zoals een warm fruitpakketje met ijs (kijk voor dit recept 

en andere recepten op www.keurslager.nl ).

Grote groepen
Iets te vieren? Wil je graag een barbecue organiseren? 

Dan is het wel zo prettig dat alles goed geregeld is en 

je niet de hele avond met de barbecue bezigt bent. 

Wij verzorgen ook een compleet barbecuefeest voor 

grote groepen, zoals verenigingen, bedrijven en grote 

partijen. Van eenvoudig tot exclusief. Vraag gerust eens 

naar de mogelijkheden.

Meer dan vlees
Barbecue is meer dan vlees. Bij een complete barbecue 

mogen salades, sauzen, rauwkost en stokbrood niet 

ontbreken. Op www.keurslager.nl staan diverse 

originele recepten. Kant en klaar kopen is natuurlijk 

wel zo makkelijk en bij ons zijn de salades altijd vers.

Barbecue Assortiment 
& mogelijkheden

Snel, keurslager
Kerkweg 18, Limmen

tel. 072-5051263
www.snel.keurslager.nl

 U W  K E U R S L A G E R  S N E L . . .  V E R S T A N D  V A N  L E K K E R  V L E E S !

Jill van der Velden
Schoonheidssalon Moments
Ratelaar 6 - 1906 HJ  Limmen
T - 072 505 2246

info@salon-moments.nl         
www.salon-moments.nl

Voor de allerliefste vader

BABOR 
vaderdagsproducten 
vanaf: € 12,50


