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Paaseieren
Aan kinderen vroeg ik laatst wat ze 
nog wisten van Palmzondag ‘...Toen 
liepen we met onze palmpasen en die 
moesten we toen weggeven’ was het 
onthullende antwoord; en Goede Vrij-
dag? ‘...Jezus was dood en toen liepen 
we de kerk rond en we brachten bloe-
men naar het kruis’; en Pasen? ‘...Toen 
zochten we paaseieren in de tuin’.

Het waren deze herinneringen die 
indruk hadden gemaakt. Zo’n indruk 
dat de eigenlijke paasboodschap wat 
verduisterd is.

Een heilig spel
Is het erg dat kinderen de boodschap 
vergeten zijn? Ik denk dat ook volwas-
senen maar zelden de kern van de 
prediking onthouden en dat kleine 
details die niet wezenlijk zijn vaak wel 
bijblijven. Maar liturgie is nu eenmaal 
geen les: het is een gebeuren, een hei-
lig spel waarbij de betekenis ligt in het 
doen. Het levensverhaal van Jezus, en 
zijn boodschap, die ook nu, 2000 jaar 
later, ons verder kan helpen.    

Paasspel in drie delen
We gaan de komende weken veel li-

‘ De Goede Week’ is één grote  
Liturgieviering met elke dag 
zijn eigen kleur...

turgie vieren. Heel intens. We gaan 
spelen met de ruimte, met symbolen, 
gezangen, licht en donker, stilte en 
teksten. En wat heel bijzonder is de 
komende Goede Week is het Paasspel 
in drie delen dat het kinderkoor sa-
men met ons zal spelen. (Palmpasen, 
Goede Vrijdag en. Paaswake) De Goe-
de Week zou je mogen zien als één 
grote liturgie-viering met iedere dag 
zijn eigen kleur en eigen diepgang, 
met de Paaswake als hoogtepunt. De 
week voor Pasen gaan we een heilig 
spel spelen met de nadruk op doen. 
Met palmtakken, met bloemen met 
kaarsen en na de gezinsviering ook 
met paaseieren in de tuin. Jong en 
oud nodig ik van harte uit om deze 
dagen mee te vieren.

Pastor Johan Olling

Op deze middag hebben wij de Wes-
tendorf on Tour Show in de Burgerij 
met o.a. The Happy Crew, DJ Jan Smit 
en een suprice act. 
Dj Jan Smit uitgeroepen tot beste 
feest Dj van dit moment. Vaste Dj van 
de “ Flugel Dj tour” en huis Dj van het 
door de Telegraaf uitgeroepen beste 
apresski cafe van Tirol “The London-
pub Kirchberg“ bewijst Dj Jan Smit 
bij de top van Nederland te horen, 
onlangs draaide Jan nog op het jaar-
lijkse feest van Nina Brink in Cannes, 
ook stond Jan Smit samen met The 
Happy Hour Crew o.a bekend van de 
hits Knallen - Goeiemoggel en nu met 
de carnavals en apresskihit Oh oh Ti-

Zet alvast in je agenda: Jaarmarkt 
Limmen op 26 juni! Dit jaar zal de 
jaarmarkt ook weer heel anders zijn 
dan alle voorgaande jaren! Het word 
een zie, voel, doe, ruik, proef en be-
leef jaarmarkt! Dat beloofd een zeer 
mooie en gezellige jaarmarkt te wor-
den. Voor groot en klein is er genoeg 
te beleven!

Op woensdag 26 juni 2013 vind de 
jaarmarkt plaats in het mooie dorp 
Limmen. Van 14.00 tot 21.00 uur bent 
u van harte welkom op onze jaar-
markt! Er zullen dit jaar weer vele 
kramen aanwezig zijn met marktlie-
den om hun waren aan te prijzen aan 
het langslopend publiek. U kunt zich 
van top tot teen laten kleden volgens 
de laatste mode bij diverse kleding-
kraampjes en eventueel voorzien van 
bijouterieën en een prachtige hand-
tas. Vervolgens kunt u uw passende 
cosmetica aanvullen tegen bijzondere 
marktprijzen bij diverse stalletjes. 
Tussendoor kunt u nieuwe energie 
opdoen met heerlijke versnaperingen. 
Ook staan er verschillende kunste-

Jaarmarkt Limmen
naars met kunst en brocante curiosa 
en tussendoor kunt u zich vermaken 
met de getoonde handvaardigheid 
van diverse demonstraties en ver-
schillende ambachten die daar ter 
plekken worden uitgevoerd. Er is ook 
aan entertainment voor de kinderen 
gedacht, de kinderen kunnen dingen 
maken, meedoen of gewoon ergens in 
en op. Nieuw dit jaar is een vrijmarkt 
gedeelte met kramen en de kinderen 
kunnen gratis plaatsnemen met een 
kleedje! We hebben nog een hele leu-
ke verassing, maar dat verklappen we 
nog niet!

Als u de hele markt gezien heeft kunt 
u onder het genot van een hapje en 
drankje en een mooi stukje muziek 
nagenieten op de verschillende ter-
rassen. U ziet de Limmer jaarmarkt is 
weer een ware belevenis met zijn ruim 
150 kramen! 

Voor meer informatie en of vragen 
kunt terecht op onze site www.on-
dernemendlimmen.nl. Tot ziens op 
de jaarmarkt op 26 juni.

Aan de westkant van Limmen, nabij de Pagenlaan en
Hogeweg, komt een sfeervolle nieuwe buurt met
woningen in verschillende types en voor diverse leef-
tijden.

Het project draagt de naam ‘De Lange Akkers’, verwijzend naar
de lange smalle akkers die in het verleden karakteristiek waren
voor dit gebied. De architectuur van de woningen is gebaseerd
op de aansprekende jaren dertig stijl. Langs de verschillende
straten met karakteristieke gekleurde klinkers komen mooie
bomenrijen, zoals diverse fruitbomen met bloesem en heesters.

De sfeer en uitstraling van De Lange Akkers is alsof de wijk er al
jaren ligt. Kenmerkend voor De Lange Akkers is de keuzevrijheid
die toekomstige bewoners hebben. Dat begint al bij de keuze
tussen de verschillende woningtypes, maar ook per type is er
genoeg te kiezen om uw woning geheel ‘op maat’ te maken.

DE LANGE AKKERS IS EEN ONTWIKKELING VAN OGL PLANONTWIKKELING B.V.

■ GROTE WONINGEN voor een zeer scherpe prijs

■ architectuur gebaseerd op de jaren dertig 

■ straten met karakteristieke gekleurde klinkers

■ wonen in een groene wijk

■ mooie bomenrijen, zoals diverse fruitbomen 
met bloesem en heesters

■ wooncomfort op het hoogste kwaliteitsniveau

■ bijna iedere woning is uniek (50 woningen,
21 verschillende types)

Er is heel wat te kiezen als u in De Lange Akkers komt wonen.
Eerst maakt u een keuze uit de verschillende woningtypen die in
het project worden aangeboden. Vervolgens kunt u extra waar-
de aan de woning toevoegen door gebruik te maken van een
aantal luxe (optie)pakketten. Dit geeft u een unieke kans om
nóg meer ruimte in huis te creëren en om een groot aantal voor-
zieningen met extra comfort te laten uitvoeren. Op die manier
kunt u grotendeels zelf bepalen hoe uw woning eruit komt te
zien. Het is uw eigen keuze in uw eigen huis. Dat is nog eens
maatwerk!

Groot wonen in de
mooiste wijk van Limmen

Luxe optiepakketten
voor uw woonplezier!

START VERKOOP
zaterdag 6 april 2013

van 11:00 tot 15:00 uur

CULTUREEL CENTRUM VREDEBURG 
Dusseldorperweg 64, Limmen
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Palmpasen 
Zaterdag 23 maart 19.00 uur Paasmusical Deel 1
Zondag   24 maart 10.00 uur Palmzondagviering

Donderdag 28 maart:  Witte Donderdag
19.30 uur Eucharistieviering met Cornelius koor

Vrijdag  29 maart:  Goede Vrijdag 
14.15 uur Paas-Musical deel 2 
15.00 uur Kruisweg
19.30 uur Gebedsviering in Protestantse Kerk 

Zaterdag 30 maart: Paaswake
19.00 uur Paas-Musical deel 3
21.00 uur  PAASWAKE

Zondag 31 maart: Eerste Paasdag
10.00 uur Eerste Paasdag

Maandag 1 april: Tweede Paasdag
10.00 uur Tweede Paasdag

Dat dat je middels het internet een 
vliegticket, een hotel, een auto e.d. 
kunt boeken is bekend, maar dat je 
een reis kunt (laten) maken helemaal 
op je individuele wensen en budget 
afgestemd dat is een nieuw en uniek 
concept. Recentelijk hoorde en las ik 
over dit fenomeen en kwam in ge-
sprek met Anne Mare van Linde, die 
als Reisregisseur alles wat een mens 
zich maar denken en wensen kan, 
helemaal op maat en passend binnen 
uw budget kan samenstellen.
Anne Mare heeft heel veel reis- en 

zie pagina 8, 9, 10 en 11

Op zondag 21 april gaat het 
dak er weer af in de Burgerij! 

rol van 2011 meerdere malen on stage 
in Ahoy.
Kaarten (in de voorverkoop) voor deze 
gezellige middag kosten € 9,95 p.st. en 
dit is incl. een stamppotbuffet (kaar-
ten aan de deur kosten € 9,95 p.st. 
maar dit is zonder het stamppotbuf-
fet). De middag begint om 16.00 uur. 
Kaarten kunt u afhalen bij de Burgerij 
of reserveren via info@deburgerijlim-
men.nl. U krijgt daarna een e-mail ter 
bevestiging van ons. Vermeld graag 
in de mail uw naam, adresgegevens, 
telefoonnummer en hoeveel kaarten 
u wilt bestellen. Wij zien u graag op 
21 april tijdens de Westendorf on Tour 
Show!

Reizen op maat en zonder zorgen 
met de Reisregisseur

werk-ervaring. Sinds een half jaar is 
ze een soort zzp’er onder auspiciën 
van Zonvaart Reizen. Als zelfstandige 
kan Anne Mare haar werkzaamheden 
geheel naar eigen inzicht inkleden. 
Ze geeft optimale service en is zeer 
betrokken bij haar klanten. Veel men-
sen kennen Zonvaart van uit de tijd 
van de vestiging naast de Rabobank 
Limmen. Inmiddels is dit reisbureau 
verhuisd naar Castricum. Sinds kort 
heeft Anne Mare zich aan Zonvaart 
Reisburo verbonden, echter zit zij niet 
aan een balie, maar handelt alle za-

ken middels de moderne communica-
tiemiddelen af. Tijden veranderen, de 
reiswereld verandert mee.
Via internet wordt je bestookt met 
aanbiedingen van goedkope vlieg-
tickets, goedkope hotels, allemaal te 
boeken via speciale websites, som-
migen zoeken de goedkoopste deal, 
maar het is en blijft opletten geblazen 
voor allerlei toeslagen en verborgen 
kosten die zichtbaar worden nadat je 
de beveiligde zone bent binnengeko-
men.

Vervolg op pagina 13
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Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf

Tevens gazon aanleg
Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen  
www.gebrmin-limmen.nl

Als kwaliteit een rol speelt..

06-22509530

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

GPG_75_541889 A5.indd   3 03-11-10   09:13
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Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind 
zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk 
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, 
gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Lenn Groot ‘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 en het geboortekaartje, in ontvangst nemen in 
de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen.

‘BABY VAN DE MAAND’

De rubriek L immer Kroost
is  powered by

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

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby door-
sturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor vragen kunt u contact op-
nemen met de redactie, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s 
worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting 
gekozen-, geplaatst als ’Baby van de Maand’.

Ive Teuntje Maria Huijsmans
– Geboren op 25 december 2012–

Dochter van Ton Huijsmans en Nienke Hopman

Owen Groot
– Geboren op 1 december 2012 –

Zoon van Ruud en Marieke Groot-Valkering

Sky van Riet
– Geboren op 30 oktober 2012 –

Zoon van Michiel van Riet en Linda Borg

Roan Jacob Schut
– Geboren op 10 februari 2013 –

Zoon van Menno en Laura Schut
broertje van Famke en Britt

Niet alleen de Koningin deelt mooie 
lintjes en orkondes uit, maar ook 
onze eigen Burgemeester Mans. Dit 
gebeurde tijdens de jaarvergadering 
van de brandweervereniging Limmen

Op vrijdagavond 8 maart, tijdens de 

Burgemeester Mans deelt uit     
jaarvergadering van de brandweer-
vereniging Limmen, werden er een 
aantal leden van de brandweerpost 
Limmen door burgemeester Mans in 
het zonnetje gezet. Richard de Ruiter 
en Mark Schuitema kregen hun tijde-
lijke aanstelling en Theo Baltus kreeg 

Van links naar rechts: Burgemeester Mans, Richard de Ruiter, Mark Schuitema en Theo 
Baltus.

Patrick Faber met aan zijn zijde burgemeester Mans en brandweercommandante 
Angelina den Besten.

Joris Beentjes krijgt zijn oorkonde opge-
speld door burgemeester Mans.

Lenn Groot
– Geboren op 24  februari 2013 –

Zoon van Jacques en Chantal Groot
Broertje van Stef

uit handen van de burgemeester zijn 
vaste aanstelling. Het diploma bevel-
voerder werd deze avond aan Patrick 
Faber uitgereikt. Voor Joris Beentjes 
was er de vrijwilligers Oorkonde met 
medaille voor 10 jaar vrijwilligers 
schap bij de brandweer.

Bloemendagen nieuws

Vernieuwde website 
gelanceerd
Na het maken van de site van de 
Sintmaarten school, heeft Paul 
Stroet net de complete site van het 
Gezondheidscentrum Limmen afge-
rond. Wij vinden het dan ook fantas-
tisch dat hij voor de Bloemendagen 
nog tijd vond om een compleet nieu-
we website te ontwikkelen. Voortaan 
zal alles via deze website verlopen. 
Het aanmelden van een prikploeg, 
het opgeven van het werkstuk, de 
straatversiering, bloemsierkunst of 
jeugdmozaïeken, het bestellen van 
de nagels, alles kan via de site.
Onderaan de site staat Registreer 
prikploeg. Na het aanklikken, is een 
aanmelding zo klaar.

Net als vorig jaar zijn we van plan om 
weer een foto tentoonstelling in de 
Burgerij te organiseren. Het leek ons 
een leuk idee, in verband met het 
aftreden van Beatrix, om aandacht 
te besteden aan onze Koningin; de 
Bloemenkoningin. Vanaf 1960 zijn we 
hiermee begonnen en de laatste ver-
kiezing is een mini miss verkiezing 

geweest. Is er iemand die misschien 
nog gebruiksvoorwerpen uit die tijd 
heeft (kroontje, sjerp, jurk, foto’s)? 
Meldt dit dan aan info@bloemenda-
genlimmen.nl dan kan dat verwerkt 
worden in de tentoonstelling.
Zondag 28 april wordt er in het park 
aan de Vuurbaak weer een leuke ten-
toonstelling gehouden van o.a. oude 
ambachten. Er wordt nog hard ge-
werkt aan de invulling, binnenkort 
hierover meer.

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  |

Kerkweg

middenw
eg

rij
ks
w
eg

k i n d e r o p v a n g 0 - 1 3
Voorlees momentje...

Kom kijken hoe wij spelen,
of bel voor een rondleiding
072 - 532 35 78

Iedere inwoner van Limmen heeft 
deze maand een leuke flyer van ons 
ontvangen. Hierin was onder andere 
te lezen dat we dit jaar een nieuwe 
prijs hebben. Met sponsoring van 
Keurslagerij Snel kunnen we een 
compleet verzorgde barbecue voor 20 
personen aanbieden. De straat met 
de mooiste aankleding en bijpassend 
mozaïek, maakt kans op deze heer-
lijke prijs.

We gaan er met z’n allen weer een on-
vergetelijk feest van maken, dus doe 
mee en schrijf je in!

Op een ontspannen manier inspanning leveren

Taichi Qigong  
trainingen buiten
Ervaar hoe ontspanning voelt. Je 

wordt je bewust van je lichaams-

houding en de wijze waarop het li-

chaam op inspanning en spanning 

reageert. Je leert je eigen grenzen te 

herkennen en te luisteren naar je li-

chaam. Doorbloeding, ademhaling, 

concentratie en lichaamshouding 

verbeteren. 

Vanaf 8 mei tot eind augustus 

worden losse lessen in de buiten-

lucht gegeven. Een ideale manier 

om vrijblijvend lessen te volgen op 

woensdagavond van 20.00 – 21.00 

uur. Locatie: Koekoeksveld aan de 

Westerweg (t.o. nr 18) in Limmen. 

Kosten € 4,= per les. De trainingen 

zijn voor iedereen en alle leeftijden 

toegankelijk.

Voor meer informatie: Ellen Gail-

lard, tel. 072 – 505 51 01 of via e-mail  

ellen@touchbase-taichi.nl en 

www.touchbase-taichi.nl.
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DE MOOISTE 
OCCASIONS 
VOOR DE 
BESTE PRIJS! 

autobedrijf.tevreden.nl

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

klanttevredenheid
8.6

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Assortiment 3D kaarten met boekenlegger
van € 3,95/ € 5,95 nu voor slechts € 2,00.
Grote zak drop of winegum in 5 soorten

750 gram voor € 2,80!

Zoals elk jaar gaat de sportvereniging TIOS-Limmen de woensdag 
voor Pasen narcissenbollen verkopen. Met een versierde aanhangwa-
gen komen de jeugdleden van TIOS langs met de bloempotjes narcis-
sen. 
De potjes kosten slechts € 2,- per stuk en 2 voor € 3,- De opbrengst 
wordt gebruikt voor de zaalhuur van de turnwedstrijden en dansde-
monstraties. Deze bloembollenactie vindt plaats op woensdagmiddag 
27 maart van 16.00 tot 19.00 uur.
We rekenen op UW STEUN om dit tot een groot succes te maken!! 
Alvast bedankt, Bestuur TIOS Limmen

TIOS Limmen Narcissenbollenverkoop

Zomerbuffet
Geniet nu vast van de zomer met:

- Diverse brood met Italiaanse kruidenboter 
- Pastasalade met tonijn en zongedroogde tomaten

- Komkommersalade met olijven
- Pastasalade met prei, ham en paprika

- Andijviesalade met avocado en rode grapefruit
- Romige citroen kip

- Siciliaanse gebakken zalm
- Toscaanse varkenshaas

- Ratatouille
- Rijst

- Oven aardappels 

€ 17,50 p.p.
Het buffet kunt u bestellen vanaf 15 personen. Het buffet wordt uiteraard 

geleverd met borden, bestek, en lekker makkelijk: wij doen de afwas voor u!

Dusseldorperweg 103, Limmen - info@deburgerijlimmen.nl

www.cateringlimmen.nl 06 20 74 15 11 - 072 505 15 19

Zomerbuffet
CateringLimmen

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

**Nieuw**Nieuw**Nieuw**

DaviDson groente 
en fruit

van 9 tot 16 uur bij u in Limmen!
Kennismakingsaanbiedingen:
 

Lekker Hollandse Elstar 
of Jonagold Appels 3 pond ..................................1.00
 

Goud gele bananen heel kilo ................................1.00
 

Zoete perssinaasappels 3 kilo ........................3.00
 

Zoete mandarijn (zonder pit vol sap) 3 pond ....3.00
 

Bildstar Aardappels 5 pond .................................1.00
 

Witlof heel kilo .................................................................1.00
 

Mooie witte bloemkool per stuk ....................1.00
 

Wij staan vanaf woensdag 27 maart op de parkeerplaats 
bij Albert Heijn Limmen, u bent van harte welkom!

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

Lifestyle kinderwinkel
Troel Voor Kids

Kerkweg 40a • Limmen
w w w . t r o e l v o o r k i d s . n l

Paasactie: outfit van de dag!
15% korting  op een complete set uit de nieuwe  
                   zomercollectie kinderkleding van maat 50 t/m 140
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In de aarzelende start van de lente 
maken de kinderen van de vestigin-
gen van Forte Kinderopvang zich op 
voor een vrolijke en vooral creatieve 
paasviering. Bij de paasviering op 
kinderdagverblijf Eigen Wijs speelt 
Woonzorgcentrum De Cameren ook 
dit jaar weer een bijzondere rol.

Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs versie-
ren de kinderen paasstokken die naar 
woonzorgcentrum De Cameren wor-
den gebracht, zodat ook de oudere 
bewoners van Limmen een vrolijk en 
kleurrijk Pasen beleven. De kinderen 
van Eigen Wijs en de bewoners van 
De Cameren gaan regelmatig op bij 
elkaar op visite: dit is altijd weer een 
groot succes bij de kinderen en ook de 
bewoners genieten altijd enorm van 
het bezoek van de kinderen. 

Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs zelf 

wordt ook weer volop aandacht ge-
schonken aan Pasen. De kinderen zijn 
al druk bezig om mooie paasversier-
sels te knutselen. In de week voor 
Pasen organiseren de pedagogisch 
medewerkers een paaslunch voor de 
kinderen, waarbij allerlei lekkernijen 
op het menu staan: paasbrood, lek-
kere bolletjes, chocolademelk en 
natuurlijk onmisbaar bij Pasen: een 
lekker eitje. Maar het allerleukste is 
natuurlijk het zoeken naar eitjes die 
verstopt zijn in de avontuurlijke tuin 
van Eigen Wijs! 

Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs wor-
den kinderen van 0-4 jaar opgevan-
gen. Hierbij staan vooral de huiselijke 
sfeer en de aandacht voor het indivi-
duele kind centraal. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Voor meer informatie 
kunt u kijken op www.fortekinder-
opvang.nl of bellen met 0251-658058.

Vrolijke paasviering 
kinderdagverblijf Eigen Wijs

Over Forte Kinderopvang:
Forte Kinderopvang verzorgt al ruim 20 jaar kinderopvang en buitenschoolse 
opvang in de regio Castricum, Limmen, Bergen, Heiloo, Schoorl en omstreken. 
Forte Kinderopvang is onderdeel van Stichting Forte, welke al bijna 40 jaar peu-
terspeelzaalwerk verzorgt in Castricum. Bij onze organisatie werken ruim hon-
derdtachtig medewerkers. We hebben ruim zevenhonderd kindplaatsen binnen 
de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Voor verdere informatie zie  
www.fortekinderopvang.nl  

Na het succes van vorig jaar zal op 
Zondag 28 april, tijdens de Bloemen-
dagen, wederom een historische rij-
wielshow georganiseerd worden in 
het Dorpspark in Limmen. Er zal voor 
jong en oud van alles te zien en te 
doen zijn.  De plaatselijke muziekver-
eniging ‘Excelsior’ zal act de presence 
geven maar ook muzikanten van bui-

ten het dorp zoals de ‘Kinkeluters’ en 
een paar dansgroepen zullen optre-
dens verzorgen.  Daarbij zullen er kra-
men met ‘oude ambachten’ komen te 
staan, dit jaar zoveel mogelijk lokale 
ambachten! Er is natuurlijk ook mo-
gelijkheid om iets te eten of te drin-
ken. 
Hierbij vragen wij iedereen met een 

Oldtimer show in het 
Dorpspark in Limmen!

Margret Weijers is een door de wol 
geverfde vinoloog, opgeleid aan de 
Wijnacademie, een vrouw met kennis 
van zaken, die haar sporen verdiend 
heeft in top restaurants als o.a. “De 
Librije” in Zwolle. Zij heeft een zeer 
uitgebreide horeca-ervaring. Sinds 
enkele jaren heeft zij in Limmen haar 
eigen bedrijf onder de naam “Smaak-
vermaak” en specialiseert zij zich in 
wijn- en kaasproeverijen. Steeds met 
goed succes en heel veel positieve en 
leuke reacties. Kijk maar eens op Mar-
gret’s interessante website: 
www.smaakvermaak.nl

Sponsorgelden zoeken
Op 4 mei a.s., vanaf 20.15 uur, wil 
‘Smaakvermaak’ een gezellige avond 
organiseren die in het teken van ‘Du-
chenne Heroes’ staat. (Zie ook: www.
duchenneheroes.nl). Het doel is om 
geld in te zamelen voor een moun-
tainbike tocht in september 2013. Het 
wordt een tocht van 7 dagen met een 
lengte van 700 km. De spierziekte Du-

Jacques Wagemaker en Ron Kamp 
maken ontwikkeling mogelijk voor 
iedereen, overal en op elk moment 
tegen een betaalbare prijs. 

Wat is de drijfveer van DeTrainingen 
om dit bedrijf te starten? 
Kijk naar de wereld om ons heen. Kort 
samengevat, een chaos. Opstanden, 
fraudezaken en banken die omvallen. 
Religie staat ter discussie. De kloof 
tussen arm en rijk wordt alleen maar 
groter. Europa dreigt uiteen te vallen. 
Fundamentalisme neemt toe. DeTrai-
ningen.nl gelooft dat persoonlijke 
ontwikkeling de oplossing is. Mensen 
moeten zelfstandig leren denken en 
verantwoordelijkheid nemen.

Hoe levert DeTrainingen.nl een bij-
drage?
Detrainingen.nl biedt innovatieve 

trainingsvormen. Via de nieuwe me-
dia wordt persoonlijke ontwikkeling 
mogelijk voor de prijs van een boek.
DeTrainingen.nl voorziet in de nieuwe 
manier van leren. Snel, zonder franje, 
direct toepasbaar en overal op elk 
moment beschikbaar. Er liggen 30 
trainingen klaar om gepubliceerd te 
worden, ook in het Engels.

Wat bieden jullie dan?
Wij geloven dat mensen zelf initia-
tief en verantwoordelijkheid moeten 
nemen. Dat verkleint de afhanke-
lijkheid. Wij zijn begonnen met 2 
praktische trainingen voor de Ne-
derlandse markt. Door flexibilise-
ring van de arbeidsmarkt is er een 
enorme toestroom van ZZP’ers. 
ZZP’ers zijn vakmensen. Het vinden 
van klanten en omzet is meestal een 
groot probleem. Hiervoor is sinds 

Nieuw internationaal bedrijf in Limmen:

www.DeTrainingen.nl
begin februari de acquisitietraining   
www.deacquisitietraining.nl be-
schikbaar. 

Een ander probleem is de sterk stij-
gende werkeloosheid. Mensen vinden 
solliciteren, vooral jezelf verkopen erg 
lastig. Voor deze mensen is er www.
desolliciteertraining.nl.
Een ideale training voor iedereen die 
gaat solliciteren, dus ook voor UWV 
klanten. Deze twee praktische trainin-
gen voorzien in een directe behoefte 
van de Nederlandse markt. De Engels-
talige trainingen worden gemaakt 
voor de ontwikkeling van mensen in 
gebieden waar naar school gaan geen 
vanzelfsprekendheid is. 
 
Alle trainingen bevatten filmpjes, vra-
gen, opdrachten en oefeningen en bij 
een aantal trainingen krijg je een of-
ficieel certificaat.
Je krijgt 3 maanden onbeperkt toe-
gang en kan altijd en overal inloggen 
voor maar € 29,- ex btw per deelne-
mer.

Doel: geld inzamelen voor ‘Duchenne Heroes’

Wijnproeverij bij ‘Smaakvermaak’, door Margret Weijers

chenne, een slopende ziekte, moet 
bestreden worden, daar is geld, veel 
geld voor nodig om nieuwe medicij-
nen te ontwikkelen. Er gaan maxi-
maal 450 deelnemers fietsen. Via You 
Tube zijn diverse filmpjes van eerdere 
tochten te zien. ‘Smaakvermaak’ wil 
het team uit onze omgeving, t.w. 
Bike4Edwin/Aad de Wit Verhuizingen 
graag sponsoren. Door een wijnproe-
verij te organiseren is het mogelijk 

hier een bijdrage aan te leveren. De 
mountainbiketocht zal straks door 
vier landen gaan, t.w. Nederland-
België-Duitsland en Frankrijk. Er 
gaan 6 verschillende heerlijke wijnen 
geproefd worden uit de vier landen 
waardoor de tocht gaat lopen. Uiter-
aard zijn er daarnaast overheerlijke 
hapjes op de proeftafels om de wij-
nen te begeleiden en te completeren. 
Na afloop van de proeverij kunt u de 
wijnen direct bestellen. Een deel hier-
van gaat ook naar het goede doel. Er is 
plaats voor maximaal 25 deelnemers, 
dus wees er snel bij, een gezellige 
avond voor een bijzonder goed doel. 
Stuur vandaag nog een e-mail naar: 
info@smaakvermaak.nl en vermeld 
de namen van de deelnemers. Voor 
de kosten hoeft u het niet te laten 
slechts € 27,50 p.p. Wilt u nog meer 
informatie over “Duchenne Heroes” 
of wijnproeverijen bel dan met 06 22 
79 32 22 en een enthousiaste Margret 
Weijers zal u graag verder informeren.

Kees G. Kroone

Historisch of Interessant voertuig 
(auto motor tractor etc.) om deze 
tijdens die dag tentoon te stellen, je 
kunt je aanmelden via:
oldtimershowlimmen@ziggo.nl.
In de middag gaan we weer gezamen-
lijk een rondrit door het dorp maken 
langs alle bloemen mozaieken.  

Aanvang show 12.30 uur
Start rondrit 14.00 uur
Sluiting 17.00 uur

Voor meer informatie: oldtimershow-
limmen@ziggo.nl, 06 51850353 of 072 
5051388

De WINOmeg3complexTM is anders
WINOmeg3complexTM bevat 88% ome-
ga-3-ethylesters met EPA in een 60% 
concentratie voor een maximaal ontste-
kingsremmend effect. Daardoor kent dit 
product een ongeveer drie maal krachtiger 
werking dan de meeste omega-3- sup-
plementen die momenteel op de markt 
zijn. Deze hoge concentratie en optimale 
EPA-DHA-verhouding wordt nog verrijkt 
door natuurlijke citroenolie in de zachte 
gelcapsule, die daarmee ook een fantasti-
sche citroens- maak krijgt. Eén WINOmeg-
3complexTM zachte gelcapsule levert 540 
mg EPA en 160 mg DHA. De verhouding 
EPA:DHA is 3,3:1, een verhouding die naar 
de mening van vele deskundigen een op-
timale bijdrage aan de gezondheid levert.

De hoogste graad van zuiverheid
WINOmeg3complexTM is een omega-
3-supplement van farmaceutische kwali-

teit, in meerdere bewerkingsstappen ge-
zuiverd in een door de FDA goedgekeurde 
farmaceutische productie-inrichting met 
Good Manufacturing Processes-keurmerk 
(GMP). Het product ondergaat een en-
zymatisch bewerk- ingsproces (octrooi 
aangevraagd) en twee moleculaire- destil-
latiegangen, zodat verwijdering van PCBs 
(polychloorbifenylen), dioxinen, kwik en 
andere zware metalen gewaarborgd is. 
WINOmeg3complexTM wordt gefabriceerd 
con- form de strenge eisen van Europese 
Farmacopee, de Noorse medische instan-
ties. Het product overstijgt daarmee alle 
internationale normen voor frisheid en 
zuiverheid. Bovendien voldoet WINOmeg-
3complexTM aan de normen van Califor-
nia Proposition 65 en van de Council for 
Nutrition (CRN) voluntary monograph, of 
overschrijdt deze normen zelfs.

Aanbevolen gebruik: neem voor onder-

WINOmeg3complexTM steuning en bevordering van de hart- 
functies en welzijn op gezondheids- en 
emotioneel gebied met regelmaat 2 zachte 
gelcapsules per dag. Voor een optimale 
opname in het systeem kan men de cap-
sule het best bij een maaltijd innemen. De 
meeste mensen voelen zich nog beter als 
ze meer dan 2 capsules per dag innemen. 
Om de voor u meest geschikte dosering te 
bepalen kunt u het aantal capsules per dag 
geleidelijk laten oplopen totdat u optimale 
effecten ervaart, of volgt u de aanwijzingen 
van een arts. Alle maatregelen die met de 
gezondheid samenhangen moeten worden 
genomen onder supervisie van een profes-
sionele zorgverlener. Als u zwanger bent of 
bloedverdunners en/of andere geneesmid-
delen gebruikt, moet u uw arts raadplegen 
voordat u met het gebruik van voedings-
supplementen begint. www.lifecontrole.
com

Dit product is niet bedoeld om ziekten te 
diagnosticeren, behandelen, genezen of 
voorkomen. www.lifecontrole.com



	 P A G . 	 6 	 L O V - K R A N T 	 M A A R T 	 2 0 1 3

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 

KUNSTMEST VOOR DE PAARDENWEIDE 
25 kilo € 17,50

SCHAPENKORRELS 20 kilo € 9,00

LAMMERENBIEST SACHET € 4,50
LAMMERENMELKPOEDER 10 kilo € 28,00

Adv. LOV krant 110 x 75 mm 

Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

Limmen Cultuur heeft moeten besluiten tijdens de 
bloemendagen de jaarlijkse kunstroute te moeten 
schrappen uit het programma. Doordat een aantal le-
den van onze organisatie al veel eerder hebben aange-
geven niet langer te kunnen of willen doorgaan met 
het organiseren van de route hebben we enkele malen 
een oproep gedaan ter versterking.
Dit heeft geen enkele positieve reactie opgeleverd, 
helaas. Daarom heeft Limmen Cultuur tijdens de ver-
gadering van 25 feb. j.l. dit besluit moeten nemen.
 
Wij danken allen die in de afgelopen jaren hebben mee-
gewerkt aan dit evenement en wensen allen succes met 
uw activiteiten.
 
Namens Limmen Cultuur,
Ria Hooyboer, Willy Min, Willy Calf, Huub Kramer (vrz.) 

Geen Kunstroute 
tijdens de 
bloemendagen

Op zondag 2 juni geeft dansschool 
Djazz 2 imprezz 2 dansvoorstellin-
gen in theater de Beun in Heiloo. 
Er wordt wekelijks hard gewerkt 
aan de dansen die in de show “Cri-
sisjob” getoond zullen worden. 

Negen groepen van dansschool 
Djazz 2 imprezz, die onder leiding 
van Willy Könst staan,  doen mee 
aan “Crisisjob”. Zo zullen er dan-
sen gedaan worden door kleuters, 

basisschool leerlingen, middelbare 
scholieren en de showgroep. In to-
taal worden er 19 dansen gedanst 
die door middel van een verhaal 
elkaar zullen opvolgen. Het thema 
van de show is “het vinden van een 
baan”. Het verhaal van de show is 
geschreven door Wouter Molenaar 
uit Akersloot. De acteurs die dit ver-
haal gaan spelen zijn Nienke Olling 
en Joyce Mous. Zij zijn al druk aan 
het oefenen om de teksten zo snel 

mogelijk goed te ken-
nen. 
Nienke en Joyce speel-
den ook in de show 
“Dance around the 
world” in 2011. In “Cri-
sisjob” zijn zij inmiddels 
afgestudeerd en gaan ze 
op zoek naar een baan. 
Dat blijkt nog helemaal 
niet makkelijk in tijden 
van crisis. Ze speuren in 
kranten naar vacatures 
en schrijven vele sollici-
tatiebrieven. Ze pakken 
alles aan en proberen 
van alles uit, van politie-

agent tot showgirl en van reisleid-
ster tot het leger. Al snel blijkt welke 
beroepen echt niet bij de meiden 
passen. Maar wat moeten ze dan 
wel worden?

Alle dansgroepen zullen minstens 
2 choreografieën laten zien die per-
fect passen bij de verschillende be-
roepen die de  acteurs uitproberen. 
De muziek bestaat uit liedjes over 
bepaalde beroepen of uit meerdere 
delen die gemixt zijn tot een leuk 
geheel. Ook de showkleding van de 
dansers is helemaal afgestemd op 
het thema. Er is een groep van moe-
ders heel druk met het maken van 
verschillende outfits zoals politie-
rokjes, brandweerrokjes, glittertops 
en nog meer. Aan alle kanten helpen 
ouders mee aan deze voorstelling. 
Zo zijn er ouders die helpen in de 
kleedkamers tijdens de show, ou-
ders die zorgen voor de make-up 
enz.

Iedereen leeft naar de show toe en 
heeft er erg veel zin in! 

Dansvoorstelling Crisisjob!

WIJ LEVEREN 
Bouwmaterialen, Doe-het-zelf artikelen Gereedschappen 
IJzerwaren, Tuinartikelen, Huishoudelijke artikelen

DEALER VAN DSH & GAROBE KASTEN 
Wij ontwerpen en monteren voor u de ideale kleding/opbergkast 

EIGEN MONTAGE AFDELING 
Renovatie of nieuwbouw. Ieder kozijn of raam, door u besteld,
wordt door ons op maat gemaakt en eventueel geplaatst.

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

• cv en gas • koeling • dakbedekking
 • water • zinkwerken  • sanitair

www.dibolimmen.nl

072-505 27 24
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen
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Zaterdag 6 April Showgroep InPetto 
in Vredeburg LIMMEN met de show 
‘NUMBER ONE’!
Vanaf de sterke opening met ‘Why 
tell me why’ tot aan; Don’t leave 

Showgroep InPetto in 
Vredeburg Limmen

me this way’als slot melody heeft 
de 7 koppige zanggroep kundig bij-
gestaan door de eigen begeleidings-
band, zowel artistiek als fysiek een 
prestatie van formaat geleverd!

Tennisvereniging TV Limmen houdt 
op 2e Paasdag, 1 april, een Open(ings) 
Toernooi. Iedereen die eens geheel 
vrijblijvend een balletje wil slaan, 
samen met de leden van TV Limmen, 
is van 09.30 uur tot 14.00 uur van 
harte welkom op het tennispark aan 
de Kapelweg 8 te Limmen. Prijs deel-
name (inclusief lunch) is 5 euro.

TV Limmen heeft een gezellig en geva-
rieerd programma op en naast de ten-
nisbaan, voor jong en oud. Iedereen 
kan op een originele, laagdrempelige 
manier kennis maken met de tennis-
sport. Zo worden leden en niet-leden 
op eigen niveau ingepland voor dub-
bel partijen, kun je ‘rond het net’ spe-
len en zal er een springkussen voor de 
jongste jeugd zijn. De Open Tennisda-
gen worden in heel het land gehouden 
in de periode van 23 maart tot en met 
1 april onder het motto ‘Zonder jou is 

Open Dag tennisver-
eniging TV Limmen 

er geen bal aan’. Ze zijn bedoeld om 
mensen op een leuke, originele ma-
nier nader kennis te laten maken met 
de tennissport en de vereniging. De 
dagen worden georganiseerd door de 
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis 
Bond (KNLTB) samen met zijn vereni-
gingen. Dit jaar doen ruim 500 vereni-
gingen mee.

Meer informatie op de website www.
tvlimmen.nl. Vooraf inschrijven is 
niet nodig.

Paasfeest op Dampegheest
Voor je het weet is het zover. Op 2e 
Paasdag, maandag 1 april, om 10.00 
uur organiseert ODISPORT voor de 
derde keer het Paasfeest. Iedereen is 

Zwembad Dampegheest 
heel 2013 geopend!

dan van harte welkom om paaseieren 
te komen zoeken. Ook gaan we weer 
paaseieren schilderen en mag je na-
tuurlijk met de paashaas op de foto. 
Inschrijven vooraf is niet nodig.

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

Showgroep In Petto (voorheen thea-
tergroep) bestaat al 50 jaar en heeft 
daarmee een stevige bekendheid 
opgebouwd in de kop van Noord-
Holland. De wervelende show die de 
groep ( 2 zangers/ 5 zangeressen en 5 
koppige band) elk jaar brengt worden 
in hoge mate gewaardeerd bij het pu-
bliek. Er is maandenlang gewerkt aan 
de nieuwe show ‘NUMBER ONE’ on-
der leiding van Angelo Nannings (Van 
Huys Uit, Booming Piano’s). De show 
bestaat uit swingende nummers,maar 
ook prachtige ballades. Alle liedjes en 
medleys zijn ooit een nummer 1 hit 
geweest. 
Denk aan nummers van Queen, Beat-
les, Michael Jackson, Milow, Alicia 
Keys, Borsato enz. De show met zang, 
dans en live muziek wordt, zoals ge-
bruikelijk is bij In Petto, aangekleed 
met bijpassende decorstukken en kle-
ding. Kijkt u voor de locaties en data 
op www.showgroepinpetto.nl. Ook 
kunt u via deze site reserveren voor 
de shows. Kaarten kosten 10 euro en 
zijn ook te koop op de avond van de 
voorstelling aan de kassa.

Graag tot ziens bij Showgroep InPetto!

Eerste zwemdag
Op zaterdag 27 april 2013 gaat het 
zwembadseizoen weer van start. 
Alle inschrijfformulieren worden ver-
spreidt via de basisscholen in Limmen 
en natuurlijk kun je ook een inschrijf-
formulier afhalen op het zwembad 
of downloaden van  www.odisport.
nl. Het belangrijkste blijft dat je niet 
vergeet de pasfoto’s in de envelop te 
doen. Deze envelop doe je dan in de 
brievenbus van het zwembad. Ook 
ontvangt u binnenkort onze folder 
met schitterende aanbiedingen voor 
het gehele seizoen. Dus houdt uw 
brievenbus goed in de gaten.
 
Stichting
Om het zwembad open te kunnen 
houden is de Stichting Vrienden van 
Dampegheest opgericht. De stich-
ting heeft het beheer overgenomen 
in overleg met de gemeente Castri-
cum. Samen met ODISPORT werkt de 
stichting hard aan het behoud van 
deze prachtige accommodatie. Wilt u 
hierin een bijdrage leveren?

Kijk dan voor de mogelijkheden op 
www.vriendenvandampegheest.nl. 

Alvast bedankt voor uw steun en ho-
pelijk allemaal tot snel!
 
Met sportieve groet, ODISPORT

Een ietwat merkwaardige aanhef van 
een kort stukje voor deze LOV krant. En 
toch moet ik iets met u delen. Wat ziet 
u als u langs de weg fietst, (hard)loopt, 
wandelt, kortom wanneer u in ons dorp 
of nabije omgeving bent: Lege flessen, 
blikjes, zakjes, sigaretten doosjes, fris-
drankpakken, dierlijke uitwerpselen 
etc. Gewoon weggegooid, is dat wel zo 
gewoon, nee eigenlijk is het een vorm 
van a-sociaal gedrag ten opzichte van 
je medebewoners en gebruikers van de 
openbare ruimte waarin wij met elkaar 
leven. Daar zijn wij met elkaar verant-
woordelijk voor. Het is een kleine moeite 
om iets wat leeg is, gebruikt is, mee te 
nemen en thuis in de afvalcontainer te 
doen. Dan wordt van dat afval ook nog 
meer dan de helft gerecycled en weer 
als nuttige grondstof gebruikt. Elkaar 
bewust maken van het feit dat de bui-
tenlucht geen afvaldepot is. Die is van 
ons allen en daar moeten we zuinig op 
zijn, zeker als we zoals in ons land met 
zovelen op een klein stukje aarde leven.
Maar nu het woord HULDE. Want wat 
heb ik nu al een paar maal gezien, fiet-
send door ons mooie dorp. Aan de oost-
zijde een heer en aan de westzijde een 
dame (met aangelijnde hond). En wat 
deden zij? Beiden waren onderweg met 

een grote plastic zak en verzamelden 
alles wat ze tijdens hun wandeltochten 
tegenkwamen. Ik sprak ze er op aan en 
vroeg gekscherend of zij wellicht een 
taakstraf aan het vervullen waren. Ik 
kende beiden dus kon de vraag gerust 
stellen. Wat blijkt? Zij ergeren zich 
groen en geel aan al het afval en heb-

Dinsdag 26 maart 2013
19.00-20.30 uur
(gymzaal Hogeweg Limmen)

Zumba workshop
Door Deborah en Susanne

19.00-19.30: zumba warming-up
19.30-20.30:  Samba/Brasilian
  dance workshop 
Entrée:   Gratis
Vanaf 14 jaar en ouder.

Kom lekker meedoen!

Zwerfvuil en hulde! ben daarom spontaan het initiatief ge-
nomen het afval te verzamelen en her 
en der in de openbare vuilnisbakken te 
deponeren.

Daarvoor wil in deze krant HULDE tegen 
hen beiden zeggen. Ongetwijfeld zullen 
er nog meer mensen zijn die dit doen, 
die ik nog niet gezien of gesproken heb: 
ook voor hen HULDE en BEDANKT!

Kees G. Kroone
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Wij wensen iedereen 
Fijne Paasdagen!

Dusseldorperweg 105
072 505 24 56
Ook geopend op maandagmiddag do- en vrijdagavond

Straatnaam 28  1234 PA Woonplaats  T 0300 12 34 56

RIVIÈRA MAISON

25% KORTING

Deze actie is geldig van 1 t/m 30 april 2013

op alle raamdecoratie van 

De sfeer van Rivièra Maison 
vindt u terug in deze mooie 
collectie raamdecoratie. De 
collectie bestaat uitprachtige 
rolgordijnen, vouwgordijnen,  
gordijnen en horizontale ja-
loezieën. Elk raamdecoratie  
product wordt precies op 
maat voor uw ramen ge-
maakt. De collectie bestaat 
uit stijlvolle stoffen in mooie, 
pure tinten. De sfeervolle 
 accessoires zorgen voor een 
totaal nieuwe beleving in 
raamdecoratie.

Bekijk deze unieke collectie 
vandaag nog in onze winkel.

Model Hide Park

Model 2th AvenueModel Rivièra Bay

Model 5th Avenue Model Kingsbridgerivieramaison.com

110092_RM20%korting_A4_Avertentie_2013.indd   1 26-02-13   14:37

-50%
Showroommodellen

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen

Kerkweg 1 | Rijksweg 108
072 - 505 1454

LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

-50%
Showroommodellen

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen

Kerkweg 1 | Rijksweg 108
072 - 505 1454

LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

actie geldig van 20 maart tot 30 april 2013

Ook voor tapijt, gordijnen 
en raamdecoratie

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

rijksweg 60, 1906 Bj Limmen
teLefoon 072 - 505-17-51

Kijk op:
www.aannemersbedrijfjonker.nl

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

SEI-geregistreerd

■  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

• Hypotheken
• Verzekeringen
• Advies

Jeroen de Jonge Financieel Advies

06 - 13 76 78 77
jeroendejongefinancieeladvies@ziggo.nl

Het hart is een van de belangrijkste organen in het lichaam. Houd het
in de beste conditie met WINOmeg3complex. WIN’s gezuiverde
omega-3-samenstelling levert 1.080 mg EPA en 320 mg DHA en
ondersteunt de normale werking van het hart met slechts één dosis.

De keuze is duidelijk
WINOmeg3complex™, een van de meest geconcentreerde

soorten visolie die beschikbaar zijn, is geconcentreerd via een
gepatenteerd enzymatisch proces en twee moleculaire distillaties
die een olie van farmaceutische kwaliteit produceren met meer
dan 85% omega-3 vetzuren. Vergelijk dit met de meeste pro-
ducten op de markt met een concentratie van 30%–35% en zelfs
met de meeste visolie van
farmaceutische kwaliteit met
een concentratie van
60%–65%, en u ziet dat er
elke dag veel meer capsules
nodig zouden zijn om aan
dezelfde hoeveelheid omega-
3 vetzuren te komen die u in
één een portie
W I N O m e g 3 c o m p l e x ™
aantreft.

WIN’s fabrikant is de
eigenaar van deze GMP- en
HACCP-certificering en heeft
ook de goedkeuring van de
Noorse instantie voor medici-
jnen voor de productie van
Active Pharmaceutical
Ingredients (API). Nieuwe
zuiverheidsnormen bevatten
nu ook oxidatienormen die ver onder de vastgestelde interna-
tionale overheidsnormen liggen; en daarnaast een verlaging van
de aanvaardbare niveaus voor dioxinen, furanen en PCB's tot
niveaus die 60% lager liggen dan vereist door de overheidsin-
stanties in de Europese Unie (EU). Extreme zorgvuldigheid in het
verwerkingsstadium voorkomt de vorming van transvetten zodat
het niveau daarvan nauwelijks bespeurbaar is.

WINOmeg3complex™

• 3x de kracht per dosis
van de meeste verkrijgbare omega-3-supplementen†

• ultragezuiverd
door verwijdering van PCB's, dioxinen, kwik en andere zware 
metalen

• geen cholesterol of nasmaak van vis 

†Vergeleken met visolie van gezonde kwaliteit zoals TwinLab®
omega-3-visolie, die slechts 390 mg omega-3-vetzuren per dosis
bevat, bevat WINOmeg3complex™ 1.400 mg per dosis.

Wat is het verschil?

Gezien het feit dat visoliesupplementen verkrijgbaar zijn in vele
verschillende concentraties, maten en prijzen, kan het op zijn
minst verwarrend zijn om de beste omega-3 te kiezen. Er zijn tal-
loze merken verkrijgbaar via supermarkten, reformwinkels en
internet, maar niet alle visoliesupplementen zijn gelijk. Vele
bevatten slechts een klein percentage omega-3 en de rest is
aangevuld met schadelijke vetten en cholesterol.
WINOmeg3complex is een superieur product en de duidelijke
keuze voor mensen die hun gezondheid willen verbeteren.
Hieronder kunt u het verschil zien tussen de soorten omega-3-
supplementen die op dit moment verkrijgbaar zijn.

Houd uw visie scherp met WINOmeg3complex. Met 320 mg DHA in
elke dosis WINOmeg3complex helpt u uw normale visie te onder-
houden.

Op die dagen die eeuwig lijken door te gaan, moet u het hoofd koel
houden. Met de krachtige werking van DHA blijft u helder van geest
en op uw taak gericht. Elke dosis WINOmeg3complex levert 320 mg
DHA die WINOmeg3complex in staat stelt om een doeltreffende bij-
drage te leveren aan het onderhoud van de normale functie van de
hersenen.

Vanaf de schoot totdat kinderen ter wereld komen – ouders zijn altijd
uit op de beste manier om voor de gezondheid van hun kinderen te
zorgen. Het gebruik van DHA door de moeder ondersteunt de nor-
male ontwikkeling van de ogen van het ongeboren kind, evenals van
zuigelingen. Dit belangrijke ingrediënt, te vinden in
WINOmeg3complex, draagt ook bij tot de ontwikkeling van normale
visie van baby’s tot 12 maanden oud. 

Laagste kwaliteit visolie
(20%-24% omega-3-vetzuren)

Deze visolie, die in de meeste supermarkten en kruidenier-
swinkels verkrijgbaar is, bevat de meeste verontreinigende
stoffen.

Visolie van gezonde kwaliteit
(30%–34% omega-3-vetzuren)

Deze visolie, die in de meest reform- en vitaminewinkels
verkrijgbaar is, bevat variërende hoeveelheden door de mens
geproduceerde verontreinigende stoffen; inhoud aan
verzadigd vet ongeveer 35%.

Visolie van farmaceutische
kwaliteit
(60%–65% omega-3-vetzuren)

Deze visolie, die bij de apotheek en gespecialiseerde drogis-
terijen verkrijgbaar is, bevat 100 keer minder verontreini-
gende stoffen; inhoud aan verzadigd vet ongeveer 4%.

WINOmeg3complex™
(> 85% omega-3-vetzuren)

Analysecertificaten geven doorgaans een concentratie van 88%
aan omega-3-vetzuren aan die vrij is van schadelijke afvalstof-
fen uit het milieu en zware metalen; inhoud aan verzadigd vet
slechts 2%.

Voor meer informatie: www.lifecontrole.com



Aan de westkant van Limmen, nabij de Pagenlaan en
Hogeweg, komt een sfeervolle nieuwe buurt met
woningen in verschillende types en voor diverse leef-
tijden.

Het project draagt de naam ‘De Lange Akkers’, verwijzend naar
de lange smalle akkers die in het verleden karakteristiek waren
voor dit gebied. De architectuur van de woningen is gebaseerd
op de aansprekende jaren dertig stijl. Langs de verschillende
straten met karakteristieke gekleurde klinkers komen mooie
bomenrijen, zoals diverse fruitbomen met bloesem en heesters.

De sfeer en uitstraling van De Lange Akkers is alsof de wijk er al
jaren ligt. Kenmerkend voor De Lange Akkers is de keuzevrijheid
die toekomstige bewoners hebben. Dat begint al bij de keuze
tussen de verschillende woningtypes, maar ook per type is er
genoeg te kiezen om uw woning geheel ‘op maat’ te maken.

DE LANGE AKKERS IS EEN ONTWIKKELING VAN OGL PLANONTWIKKELING B.V.

■ GROTE WONINGEN voor een zeer scherpe prijs

■ architectuur gebaseerd op de jaren dertig 

■ straten met karakteristieke gekleurde klinkers

■ wonen in een groene wijk

■ mooie bomenrijen, zoals diverse fruitbomen 
met bloesem en heesters

■ wooncomfort op het hoogste kwaliteitsniveau

■ bijna iedere woning is uniek (50 woningen,
21 verschillende types)

Er is heel wat te kiezen als u in De Lange Akkers komt wonen.
Eerst maakt u een keuze uit de verschillende woningtypen die in
het project worden aangeboden. Vervolgens kunt u extra waar-
de aan de woning toevoegen door gebruik te maken van een
aantal luxe (optie)pakketten. Dit geeft u een unieke kans om
nóg meer ruimte in huis te creëren en om een groot aantal voor-
zieningen met extra comfort te laten uitvoeren. Op die manier
kunt u grotendeels zelf bepalen hoe uw woning eruit komt te
zien. Het is uw eigen keuze in uw eigen huis. Dat is nog eens
maatwerk!

Groot wonen in de
mooiste wijk van Limmen

Luxe optiepakketten
voor uw woonplezier!

START VERKOOP
zaterdag 6 april 2013

van 11:00 tot 15:00 uur

CULTUREEL CENTRUM VREDEBURG 
Dusseldorperweg 64, Limmen
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Deze woningen zijn niet alleen zéér betaalbaar, u woont
er ook in een nieuw huis met de bijbehorende moderne
voorzieningen.

Door de mogelijkheid om beneden (2-kamer appartement met
tuin) of boven (3-kamer appartement met dakterras, twee slaap-
kamers en een bergzolder) te wonen, kunt u de woning selecte-

18 beneden- en bovenwoningen
type Errol Flynn  [ type D1 t/m D6 ]

■ woonoppervlakte vanaf ca. 55 tot 105 m2

■ 9 eenlaagse benedenwoningen met een grote slaapkamer
en een ruime achtertuin

■ 9 tweelaagse bovenwoningen met twee slaapkamers,
een bergzolder en royaal dakterras

■ grote woonkamer met open keuken

■ openslaande deuren naar de ruime achtertuin 
of royaal dakterras

■ waardecheque voor uw droomkeuken

■ badkamer met luxe sanitair 

■ prijs vanaf € 138.000,– v.o.n.

VANAF
138.000,-

V.O.N.

Comfortabel wonen 
van beneden naar boven

14 royale eengezinswoningen
type Humphrey Bogart  [ type C1 t/m C6 ]

■ woonoppervlakte vanaf ca. 127 tot 164 m2

■ grote woningen met een breedte van 5,7 meter 

■ ruime woonkamer met open keuken

■ waardecheque voor uw droomkeuken

■ openslaande deuren naar de circa 11 meter 
diepe achtertuin

■ voortuin van circa 5 meter 

■ tot 6 slaapkamers 

■ badkamer met 2e toilet en luxe sanitair 

■ bergzolder 

■ kavels groot tot ca. 350 m2

■ veel mogelijkheden voor extra ruimte, luxe & comfort

■ prijs vanaf € 259.000,– v.o.n.

De eengezinswoningen zijn beschikbaar in zes verschil-
lende types, waaronder hoekwoningen met berging/
garage en poortwoningen met een extra slaapkamer.

Alle woningen beschikken op de begane grond over een ruime
woonkamer met open keuken. Vanuit de woonkamer geven
openslaande deuren toegang tot de diepe en zonnige achtertuin.

Voor en aan de zijkant van het gebouw is voldoende openbare
parkeergelegenheid.

VANAF
259.000,-

V.O.N.

Heerlijk wonen in een royale woning
aan een groot groen grasveld

ren die het beste aansluit bij uw wensen. De woningen worden
gebouwd in de aansprekende jaren ‘30 architectuur. Deze bouw-
stijl in combinatie met het gevarieerde gevelbeeld geeft deze
woningen een eigen gezicht.
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4 ruime halfvrijstaande villa’s
type Clark Gable  [ type B1 en B2 ]

■ woonoppervlakte vanaf ca. 153 tot 168 m2

■ grote villa’s met een breedte van 11 meter 

■ ruime woonkamer met halfopen keuken

■ waardecheque voor uw droomkeuken

■ openslaande deuren naar de circa 14 meter 
diepe achtertuin 

■ voortuin van circa 5 meter 

■ parkeren op eigen terrein en in de garage

■ tot 5 slaapkamers

■ complete badkamer met luxe sanitair

■ vaste trap naar de 2e verdieping met bergzolder

■ kavels groot tot ca. 390 m2

■ veel mogelijkheden voor extra ruimte, luxe & comfort

■ prijs vanaf € 425.000,– v.o.n.

12 royale twee-onder-een-kapwoningen
type Charlie Chaplin  [ type B3 t/m B7 ]

■ woonoppervlakte vanaf ca. 120 tot 135 m2

■ grote woningen met een breedte van 9 meter 

■ ruime woonkamer met open keuken

■ waardecheque voor uw droomkeuken

■ openslaande deuren naar de circa 12 tot 14 meter 
diepe achtertuin 

■ voortuin van circa 5 meter 

■ parkeren op eigen terrein en in de garage 

■ tot 5 slaapkamers 

■ badkamer met 2e toilet en luxe sanitair 

■ bergzolder 

■ kavels groot tot ca. 355 m2

■ veel mogelijkheden voor extra ruimte, luxe & comfort

■ prijs vanaf € 325.000,– v.o.n.

Voel u thuis in de ruime 
tweekapper met royale tuin

De twaalf twee-onder-een-kapwoningen in De Lange
Akkers bieden u alle gelegenheid om een woning te
selecteren die helemaal past bij uw toekomstbeeld.

Doordat er sprake is van vijf verschillende types is de keuzevrij-
heid groot. De twee-onder-een-kapwoningen hebben op de
begane grond een ruime woonkamer met open keuken en een
garage. VANAF

325.000,-
V.O.N.

Vanuit de woonkamer geven openslaande deuren toegang tot de
diepe en brede (circa 12,5 meter) achtertuin. Aan de voorzijde
van het huis bevindt zich ook nog eens een ruime voortuin.

Groots wonen in een 
halfvrijstaande tuinvilla

De halfvrijstaande villa’s beschikken op de begane
grond over een garage en een woongedeelte met ruime
woonkamer en een royale (half)open keuken, waarin u
met gemak een eethoek kunt plaatsen.

VANAF
425.000,-

V.O.N.

Door de L-vorm van de woonkamer bent u verzekerd van veel
indelingsmogelijkheden. Vanuit de woonkamer geven openslaan-
de deuren toegang tot de diepe en brede achtertuin. Daarnaast is
er ook nog een ruime voortuin.
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Voorbehoud
Deze krant is samengesteld aan de hand van de laatste gegevens en
afbeeldingen. Samen met de artist’s impressions geven zij een indruk van
de toekomstige situatie. Zij pretenderen niet een exacte weergave te zijn
van het uiteindelijke product. Rechten kunnen dan ook niet aan deze krant
worden ontleend. In de artist’s impressions zijn opties opgenomen.
Deze worden niet standaard geleverd, maar kunnen via optiepakketten
worden gekozen.Uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze krant geen contract-
stuk is. Hiertoe worden separate contractstukken opgesteld. Deze kunnen
afwijken van de krant waarbij de contractstukken bepalend zijn.

www.natuurlijk-limmen.nl

Twee vrijstaande villa’s in project De Lange Akkers bieden u de
kans om het ultieme gevoel van vrijheid dagelijks te ervaren.

Het is ook mogelijk om de kavels los aan te kopen.

2 vrijstaande villa’s 
type Greta Garbo  [ type A1 en A2 ]

■ woonoppervlakte vanaf ca. 177 m2

■ ruime woonkamer met halfopen keuken

■ waardecheque voor uw droomkeuken

■ 4 openslaande deuren naar de rondom gelegen tuin 

■ parkeren op eigen terrein en in de garage

■ 4 slaapkamers

■ complete badkamer met luxe sanitair

■ vaste trap naar de zolderverdieping 

■ kavels groot tot ca. 675 m2

■ veel mogelijkheden voor extra ruimte, luxe & comfort

■ prijs vanaf € 650.000,– v.o.n.

Het gevoel van vrijheid in een 
schitterende villa

Een ruime villa met openslaande deuren naar de grote
tuin, die de vrijstaande villa extra cachet geeft.

Het is een heerlijk idee, een idee van vrijheid en van optimaal
genieten van je woning en de ruimte eromheen.

VANAF
650.000,-

V.O.N.

Garantie
De woningen worden gebouwd onder kwaliteitsgarantie van
Woningborg. Dit betekent dat de ontwikkelaar/aannemer zich
verplicht tot garantie op de kwaliteit van de woning. U ontvangt
dan ook na de koop een Woningborg-waarborgcertificaat.
Voor de voltooiing van de woning zijn ook regelingen opgeno-
men. Daarnaast wordt via de Woningborg koop-/aannemings-
overeenkomst de contractuele relatie met de ontwikkelaar/
aannemer geheel beheerst door de bepalingen van Woning-
borg. Meer informatie is te vinden op www.woningborg.nl.

Climate OK is een initiatief van Brink Climate Systems
om samen met partners te zorgen voor een gezond,
energiezuinig en comfortabel binnenklimaat. De reali-
satie van een Climate OK-binnenklimaat begint met
het gebruik van producten voor verwarming, ventilatie,
koeling en warm water die voldoen aan de hoogste
kwaliteitseisen.

INLICHTINGEN EN VERKOOP

Rietveld Makelaars
Rijksweg 102  –  1906 BK  Limmen
Telefoon (072) 505 14 64
info@rietveldlimmen.nl
www.rietveldlimmen.nl

Een van de grote voordelen van nieuwbouw is dat
alles ook echt nieuw is. Van keuken tot badkamer zijn
de voorzieningen modern, onderhoudsvriendelijk en
energiezuinig. U heeft ook geen verbouwing nodig
om de woning precies zo te krijgen zoals u dat wenst!

Keuken naar eigen smaak  U ontvangt een waardecheque
en korting op uw droomkeuken naar eigen inzicht.

Luxe en stijlvolle badkamer De woningen zijn standaard
uitgerust met kwalitatief hoogwaardig sanitair en tegels.

Luxe optiepakketten voor optimaal woonplezier
Door gebruik te maken van luxe optiepakketten kunt u groten-
deels zelf bepalen hoe uw woning eruit komt te zien. Het is uw
eigen keuze in uw eigen huis. Dat is nog eens maatwerk!

Uw eigen smaak in huis  U bepaalt helemaal zelf hoe de
binnenkant van uw nieuwe woning eruit komt te zien.

Duurzaamheid en milieu  De woningen zijn goed geïso-
leerd en worden voorzien van een warmte terugwin installatie.

Zonnepanelen  Maak uw woning nog duurzamer door mid-
del van een optiepakket met onder andere zonnepanelen.

Geen verborgen gebreken  Bij nieuwbouw hoeft u niet
bang te zijn voor verborgen gebreken met de bijbehorende
onverwachte investeringen. Alles is immers nieuw!

Onderhoudsvriendelijk  In de nieuwe woningen wordt
veelal gebruik gemaakt van duurzame materialen. Daardoor
heeft u weinig kosten aan onderhoud.

Het voordeel van een
nieuwbouwwoning

VRAAG NAAR 
DE SPECIALE

FINANCIERINGS-
MOGELIJKHEDEN.
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Je kunt dan nog annuleren, maar zo-
dra je de betaling hebt geregeld is het 
vaak dat er geen restitutie mogelijk is 
bij het annuleren. Dat nemen sommi-
ge reizigers voor lief. Anderen sluiten 
een annuleringsverzekering af.
Toch blijven er altijd reizigers die per-
soonlijk advies, deskundige begelei-
ding bij het samenstellen van een reis 
als zeer waardevol ervaren. Dan zijn 
ze bij De Reisregisseur aan het juiste 
adres. In een gezellig gesprek met 
Anne Mare van Linde komen er veel 
vragen boven en reizen we samen in 
gedachten in een paar uur de halve 
wereld rond.

Anne Mare, waar ben je opgeleid tot 
reisadviseur? Hoe lang duurt zo een 
studie?
Ik heb mijn opleiding gevolgd aan 
Hogeschool TIO te Hengelo, met als 
studierichting Toeristisch Manage-
ment. Een volwaardige HBO opleiding 
waarbij je alle facetten leert van het 
werken op een reisbureau tot het run-
nen van een eigen bedrijf. Na diverse 
stages heb ik ter afsluiting van mijn 
studie op het eiland Saba mijn afstu-
deerscriptie geschreven.

Ben je daarna direct aan de slag ge-
gaan in de reisbranche, en waar?
Na terugkomst van Saba ben ik aan 
de slag gegaan als medewerkster van 
een telefonisch reisbureau om vervol-
gens als office manager van een reis-
bureau in Zandvoort door te stromen. 
Uiteindelijk heb ik een aantal jaren als 
officemanager bij een reisorganisatie 
gespecialiseerd in reizen naar Zuid-
oost Azië in Amsterdam gewerkt.  

Om een goed advies te kunnen geven 
is het dan nodig dat je zelf in de be-
treffende stad, het land of werelddeel 
bent geweest? 
Uiteraard is spreken uit eigen ervaring 
een prettige bijkomstigheid. In de 
loop der jaren heb ik zowel werkge-
relateerde als privé reizen mogen ma-
ken. Toch is dit niet altijd een vereiste 
om een gedegen advies te geven. Het 
bijhouden van kennis van de diverse 
bestemmingen, hotels en luchtvaart-
maatschappijen hoort bij het vak en 
is voor mij daarom ook helemaal geen 
straf. Om mensen optimaal te kun-
nen adviseren bezoek ik ook presen-
tatie avonden van reisorganisaties, 
verkeersbureaus en luchtvaartmaat-
schappijen, spreek ik met collega’s en 
ben ik geabonneerd op reisbladen en 
vakbladen. 

Hoe bevalt de samenwerking met Zon-
vaart Reizen?
De samenwerking verloopt goed. Zon-
vaart Reizen heeft jarenlange ervaring 
in de reiswereld en in de regio. Ze zijn 
uitgekozen tot het beste reisbureau 
van Noord Holland in 2012.  Ik werk 
zelfstandig, maar doordat ik bij deze 
groep ben aangesloten werk ik ook sa-
men. Zonvaart laat mij vrij en valt wel 
onder alle garanties (SGR, ANVR, etc).
Mijn samenwerking met Zonvaart is 
ontstaan vanuit mijn netwerk, waarin 
werd gesproken over verhuizing van 
het kantoor in Limmen. Om de inwo-

ners van Limmen toch van dienst te 
kunnen blijven bij het adviseren over 
hun reizen, besloot ik samen met 
Zonvaart als persoonlijk reisadviseur 
aan de slag te gaan. Een ideaal con-
cept waarbij u niet meer naar kantoor 
hoeft te komen, maar de reisadviseur 
naar u toekomt.  

Sinds wanneer ben je nu zelfstandig 
werkzaam en van waaruit opereer je?
Vanaf november 2012 ben ik officieel 
als persoonlijk reisadviseur gestart. 
Na maanden van voorbereiding ben ik 
de samenwerking met Zonvaart aan-
gegaan. Ik werk vanuit huis, via tele-
foon en email. Eén van de vele voor-
delen is, dat ik ook bij de klant thuis 
advies kan geven. We maken dan een 
afspraak, dit kan ook ’s avonds of in 
het weekend om de wensen en mo-
gelijkheden te bespreken. Vervolgens 
kan ik een passende offerte opstellen.

Vallen alle reizen nog steeds onder de 
vertrouwde vlag van Zonvaart Reizen?
Zeker, alle reizen worden via Zonvaart 
geboekt. Afhankelijk van de wensen 
van de klant wordt een reis geboekt 
bij één van de bekende reisorganisa-
ties, maar een reis kan ook uit losse 
onderdelen worden opgebouwd. 

Welke voordelen biedt dat de kliën-
ten? Zijn de beeldmerken van SGR 
(Stichting Garantiefonds Reisgelden) 
en ANVR ( Algemene Nederlandse Ver-
eniging van Reisondernemingen) be-
langrijk voor de klanten? Kun je ook 
kort aangeven wat een Garantiefonds 
inhoudt?
Zonvaart en daarmee ook Reisregis-
seur zijn aangesloten bij de branche 
vereniging ANVR. Alle reizen die bij 
Reisregisseur geboekt worden, val-
len onder de boekingsvoorwaarden 
van de vereniging. Dit biedt zowel 
bescherming voor de klant als voor 
het boekingskantoor. Daarnaast is 
Zonvaart ook aangesloten bij het Ga-
rantiefonds Reisgelden, wat betekent 
dat indien Zonvaart niet meer aan zijn 
financiële verplichtingen zou kunnen 
voldoen, het Garantiefonds deze taak 
over neemt. Een prettige gedachte, al 
is Zonvaart reizen al 50 jaar een begrip 
in de reiswereld.

Je maakt nu reizen op maat. Hoe ko-
men reislustige mensen bij jou te-
recht? Is er ook een leeftijdscategorie 
aan te geven?
Veel contact loopt tegenwoordig via 
het wereldwijde web, maar toch zeker 
ook veelal via mond-tot-mond recla-
me. Ik kan reizen organiseren voor ie-
dereen, jonge stellen zonder kinderen, 
gezinnen met kinderen, stellen van 
wie de kinderen niet meer mee reizen, 
groepen vrienden, alleenstaanden en 
ga zo maar door.

Wat betekent nu een reis op maat? Ik 
wil bijvoorbeeld een culturele rondreis 
maken van 21 dagen door Indonesië en 
aansluitend een shopping/zon vakan-
tie in Singapore of Penang (Maleisië) 
van 7 dagen, echter het land Indone-
sië heeft ruim 15.000 eilanden en een 
lengte van 5.000 km. Hoe bepaal je 
dan de keuze? Hoe is de werkwijze, 
budget, interesse e.d.?
Iedere boeking begint met een inven-
tarisatie van de wensen en interesses 

van de reizigers. Afhankelijk van de 
voorkeuren kan het soms best zijn dat 
mijn advies verassend anders is dan 
wat reizigers op voorhand verwach-
ten. Vaak merk je dat klanten zich al 
hebben verdiept in een bestemming, 
maar nog niet helemaal zeker zijn of 
de reis of bestemming bij hen past. 
Dit gaan we dan samen doornemen. 
Ook de fysieke mogelijkheden en het 
budget zijn van belang bij de uitein-
delijke keuze. Een reis op maat is al-
tijd uniek en geheel in overleg met 
een klant kan ik het schema van dag 
tot dag opstellen. Geen bouwstenen, 
maar echt een uniek programma. 

Is een persoonlijk bezoek bij de klant 
thuis ook mogelijk?
Zeker, dit geniet zelfs de voorkeur. 
Samen met een aantal brochures, de 
laptop en landkaarten gaan we onder 
het genot van een kopje koffie de mo-
gelijkheden doornemen. De ervaring 
leert dat dit heel verhelderend werkt, 
zowel voor de klant als voor mij zelf. Je 
krijgt meteen een goed beeld van el-
kaar, de klant ervaart het gemak van 
een reis op maat en ik krijg een duide-
lijk idee van de wensen van de klant. 

Kan De Reisregisseur een reis boeken 
voor elk land ter wereld? Of heb je 
voorkeuren of specialiteiten? Verzorg 
je ook de visa?
Iedere reis is bij mij te boeken. Omdat 
ik jarenlang ervaring heb kan ik over 
ieder product adviseren. Wel ligt mijn 
specialiteit bij reizen naar Indonesië. 
Dit land heb ik zelf vele malen mogen 
bezoeken en de afgelopen vier jaar 
heb ik als productmanager Indonesië 
bij een reisorganisatie het land heel 
goed leren kennen. Visa, verzekerin-
gen, Schipholvervoer, autohuur, alles 
wat een klant zou willen laten regelen 
kan bij De Reisregisseur.

Zijn er in de wereldwijde bestemmin-
gen ook plekken waarin je uitblinkt in 
kennis en kunde voor het samenstel-
len van reizen op maat? Zo ja welke?
Reizen op maat kunnen over de hele 
wereld aangeboden worden. Uiteraard 
allemaal afhankelijk van de uitkomst 
van het gesprek met de klant. Maat-
werk reizen naar Indonesië zijn mijn 
specialiteit, hier heb ik in de loop der 
jaren ook vele contacten vergaard en 
ben ik ook bekend met vele hotels. 

De cruises worden jaarlijks populair-
der (in 2012 al 100.000 personen in  
Nederland!), speel je ook op die veran-
deringen in het reispatroon in?
Zeker, een reis per cruise is voor veel 
mensen een ideale manier van reizen. 
Overdag cultuur snuiven of genieten 
van prachtige natuur en ’s nachts rei-
zen naar de volgende bestemming. 
Omdat er ook steeds meer cruises 
aangeboden worden met vertrek 
vanaf Amsterdam en de concurren-
tie tussen de diverse rederijen groter 
wordt, is cruisen lang niet meer alleen 
weggelegd voor de “elite”. Zonvaart 
heeft rechtstreekse contracten met 
diverse rederijen en zelfs een eigen 
cruise label, genaamd Captain Cruise. 
Hier kan De Reisregisseur u optimaal 
bij adviseren. 

Je bent ook voornemens een informa-
tie avond in Limmen te organiseren. 

Zijn de datum en plaats al bekend? 
Moet je je hier voor aanmelden en zijn 
er kosten aan verbonden? Wat wil je 
op zo’n middag presenteren?
Het wordt het een informatie avond, 
gepland op 4 april in “ Vredeburg” in 
Limmen. Deelname is gratis en de 
avond zal starten om 19.30 uur. De 
zaal is geopend om 19.15 uur voor een 
lekker kopje koffie. Tijdens de reisin-
spiratie markt, zal ik mij zelf introdu-
ceren en een uitleg geven over mijn 
werkwijze. Daarna zal er een korte 
presentatie gehouden worden over 
Portugal. Na de pauze gaan we verder 
met een introductie van het prachtige 
land Indonesië en ter afsluiting is er 
uiteraard tijd voor vragen en zullen 
een aantal kraampjes ingericht zijn 
met informatie over diverse reizen 
en bestemmingen. Bij deze nodig ik 
u graag uit voor het bijwonen van de 
reisinspiratie markt, u kunt zich aan-
melden door een email te sturen naar 
info@reisregisseur.nl of per telefoon 
via 088-0660897.

Wat is je eigen favoriete bestemming? 
En wat is dan nog je ultieme droom-
bestemming waar je nog niet bent 
geweest?
Tja, dat vind ik een hele moeilijke 
vraag. Ik ben zeer gecharmeerd van 
Azië en Indonesië dan met name. De 
afwisseling, de natuur, de vriende-
lijke mensen en het heerlijke eten zijn 
voor altijd in mijn hart gesloten. Maar 
mooie reizen hoeven niet altijd aan de 
andere kant van de wereld plaats te 
vinden. In Europa zijn ook vele prach-
tige bestemmingen te vinden zoals 
Scandinavië en de Mediterrane. Mijn 
volgende reis zou ik graag naar New 
York willen maken, deze stad lijkt me 
zo indrukwekkend en imponerend. 

Waarom zouden reizigers moeten kie-
zen voor jou als Reisregisseur?
Door mijn jarenlange ervaring en 
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werkwijze van Reisregisseur Zonvaart. Daarna volgt een presentatie over 
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zonder zorgen 
met de Reisregisseur
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kennis van de wereld kan ik iedereen 
een passend advies geven. Daarnaast 
voorzie ik iedere reiziger van een reis 
op maat, door vooraf goed te inven-
tariseren wat een klant nu precies 
wil en waar hij of zij dit kan vinden. 
Het komt eigenlijk nooit voor dat we 
samen geen passende reis kunnen 
vinden. Kortom, persoonlijk contact 
en advies, ruime bereikbaarheid (ook 
’s avonds en in het weekend) en een 
uitgebreid netwerk maken een reis bij 
Reisregisseur altijd tot een succes. 

Via welke websites, Twitter en/of Face-
book pagina kunnen we nader kennis-
maken met Anne Mare van Linde als 
Reisregisseur?
Meer informatie over Reisregisseur 
is te vinden via www.reisregisseur.nl 
of www.indonesieregisseur.nl. Ook 
is Reisregisseur te volgen via Face-
book, https://www.facebook.com/
Reisregisseur.AnneMarevanLinde. Ik 
hoop u graag binnenkort van dienst 
te mogen zijn bij de planning van een 
nieuwe reis of u te verwelkomen op de 
reisinspiratie markt op 4 april in “Vre-
deburg”. 

Zoals eerder gezegd, Anne Mare en ik 
delen wel een passie voor reizen, veel 
bestemmingen hebben we samen 
besproken en herinneringen opge-
haald. Ik sprak nog over een wens om 
een cruise te maken om de Midzo-
mernacht te zien en beleven richting 
Noorse fjorden, Noordkaap, Groen-
land, IJsland e.d.
Enkele uren later lag er voor de zomer 
van 2014 al een droomreis op maat 
in de mailbox, nu nog even sparen, 
maar het is betaalbaar! En uitermate 
goed omschreven. Anne Mare is zeer 
deskundig, luistert uitstekend naar 
de wensen van de klant en speelt daar 
adequaat op in.

Kees G. Kroone
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Er verandert veel in de (financiële) 
wereld. Verkiezingsprogramma’s 
veranderen daags na de verkiezin-
gen, er is een groeiend wantrouwen 
tegen banken en verzekeringsmaat-
schappijen. SNS werd onlangs gena-
tionaliseerd. 

RADAR en KASSA zijn veelbekeken 
programma’s. Wie kunt u nog ver-
trouwen? Tekorten bij pensioenfond-
sen, de AOW-leeftijd schuift 2 jaar 
op, de hypotheekrenteaftrek wordt 
in stapjes afgeschaft; hoe ziet úw 
financiële toekomst er uit? De aflos-
vrije hypotheek wordt afgeschaft, (of 
toch niet?), er komen nieuwe regels 
voor nieuw te verstrekken hypothe-
ken, de woningmarkt zit op slot en 
de woningprijzen blijven dalen. Er kan 
tijdelijk weer verbouwd worden tegen 
het lage BTW-tarief van 6% i.p.v. 21%. 

Tegenwoordig blijven mensen niet 
meer bij elkaar voor de kinderen, 
maar voor de hypotheek. Of kunt u de 
echtscheiding financieel rondkrijgen? 
En hoe zit het met de restschuld als u 
met verlies uw woning verkoopt? De 

rentevaste periode van uw hypotheek 
loopt af en u krijgt een verlengings-
voorstel. Gaat u dat accepteren of wilt 
u weten of u elders voordeliger kunt 
oversluiten? Sinds 1 januari geldt een 
provisieverbod voor complexe finan-
ciële producten en er komen abon-
nementen voor schadeverzekeringen. 
Volgt u het allemaal nog? Ik wel.

Ik heb 30 jaar als financieel adviseur in 
het bankwezen en voor tussenperso-
nen gewerkt, waarvan 4 jaar bij Fortis 
Bank aan de Torenstraat in Castricum. 
“De goeie ouwe tijd” zullen velen van 
u denken, die mij uit die periode ken-
nen. Ik ben een all-round financieel 
adviseur met 30 jaar ervaring. Ik ben 
niet gebonden aan welke bank of ver-
zekeringsmaatschappij dan ook. Wilt 
u een onafhankelijk en eerlijk advies? 
Bij Jeroen de Jonge Financieel Advies 
bent u aan het juiste adres. 

Ik heb mij aangesloten bij FinanceCa-
re4You, een collectief  van enthousi-
aste en vakkundige specialisten. Wij 
hebben allemaal een financiële ach-
tergrond vanuit het bank- of verzeke-

Jeroen de Jonge  
(ex-Fortis) start als ZZP-er

Het nieuwe jaar is nog maar kort 
begonnen, of ze zijn bij DICX auto-
rijschool en motorrijschool al weer 
uit de startblokken gegaan. Op de 
eerste plaats is van de website van 
DICX rijschool, www.dicxrijschool.nl,  
volledig vernieuwd. De website van 
de auto- & motorrijschool is het vi-
sitekaartje van het bedrijf en volgens 
eigenaar en instructeur Dick Sassen, 
moet de nieuwe website een goede 
weergave zijn, van waar wij voor staan 
en volgens Dick Sassen, is dit prima 
geslaagd door de uitstekende  samen-
werking met de website ontwerpers 
van ‘Stereographics’ uit Ilpendam.

De website heeft een open, frisse en 
eigentijdse uitstraling, boordevol dui-
delijke informatie voor de aspirant 
automobilist en motorrijder, want er 
is de laatste tijd wel het één en an-
der  veranderd. Zo loopt het project 
2ToDrive, waarbij jongeren vanaf 16,5 
kunnen beginnen met hun autorijles-
sen en vanaf hun 17e examen kunnen 
doen, nu ruim een jaar.

NB. DICX rijschool was na de start van 
dit project, de 1e autorijschool in de 
regio Alkmaar met een geslaagde 17 
jarige!

Voorlopige resultaten wijzen uit dat 
het percentage geslaagde 2ToDrive 
leerlingen hoger ligt dan het gemid-
delde en dat zij minder vaak dan 
gemiddeld bij ongevallen betrokken 
zijn, dus dit biedt perpectief voor de 
toekomst en kunnen de aspirant au-
tomoblisten vanaf de leeftijd van 16,5 
jaar dus prima bij DICX autorijschool 
terecht.

Voor de theorielessen, of dit nu voor 
de auto of motor is, is DICX rijschool 
overgestapt op het volledig digitale 
systeem van iTheorie.nl, dus geen 
risico van verouderde boeken en CD-
roms met onjuiste, verouderde of 
onvolledige lesstof, waarbij iedereen 
in zijn eigen tempo en op het mo-
ment dat het hem of haar het beste 
uitkomt de theorie kan leren. Door de 
samenwerking van DICX met iTheorie 
kan DICX het volledige theoriepakket 
van iTheorie leveren tegen een zeer 
interessante korting van maar liefst 
€ 20, -.

Ook zijn de rijbewijseisen voor het 
motorrijbewijs in verband met de 
Europese rijbewijs wetgeving, aan-
gepast van 2 naar 3 nivo’s, rijbewijs 
A1, tot max 125 CC en 11 Kw, rijbewijs 
A2, tot max 35Kw en rijbewijs A onbe-
perkt. 
Indien iemand onder de 24 jaar is 

moet hij/zij beginnen op dit moment 
beginnen met het A1 rijbewijs, 2 jaar 
later en mag hij/zij 2 jaar later examen 
doen voor het A2 rijbewijs en weer 2 
jaar later examen doen voor het A on-
beperkt rijbewijs.
Is de kandidaat 24 jaar of ouder, dan 
mag hij/zij direct  examen doen voor-
het rijbewijs A onbeperkt.  Inmiddels 
zit er al weer een aanpassing aan te 
komen die het mogelijk gaat ma-
ken dat motorkandidaten vanaf 20 
jaar direct kunnen beginnen met het 
A2 rijbewijs (tot max. 35Kw). Echter 
doordat hiervoor een wetswijziging 
noodzakelijk is zal het helaas pas in 
het voorjaar van 2014 zijn voor dat 
deze wijziging is doorgevoerd. Deze 
aanpassingen hebben er toe geleidt, 
dat er in 2012 een flinke toeloop van 
motorkandidaten is geweest, die al-
len de wijzigingen voor wilden blijven. 
Deze wijzigingen hebben er ook toe 
geleidt dat DICX motorrijschool over 
is gegaan tot de aanschaf van gloed-
nieuwe lesmotoren in de vorm van 2 
Yamaha’s XJ6, met ABS, zodat DICX 
weer klaar is voor de toekomst.
Ook qua activiteiten heeft DICX rij-
school niet stil gezeten en heeft 
DICX voor alle enthousiaste motor-
rijders die reeds enige tijd in het be-
zit zijn van hun motorrijbewijs in het 
weekend van 20 april, een 4 daagse 
motortoer annex bochtentraining 
georganiseerd in het gebied van de 
Duitse Eifel en Moezel, waarbij in 
groepsverband onder deskundige be-
geleiding gewerkt kan worden aan de 
bochtentechniek en hier ‘s-avonds in 
een gezellige omgeving over na kan 
worden gepraat. DICX heeft hiervoor 
een gezellig motorhotel nabij Bern-
kastel in zijn geheel  afgehuurd. Dat 
hier veel animo voor is blijkt wel uit 
het feit dat de tour op dit moment 
volledig is volgeboekt en dat er een 
flinke groep deelnemers is die reeds 
meerder keren aan een soortgelijk 
door DICX georganiseerd evenement 
hebben deelgenomen.
Nb. dit najaar staat er in het weekend 
van 14/15 september (het weekend na 
de Limmer kermis), inmidels al weer  
voor de 4e keer, een soortgelijk eve-
nement gepland, waarbij de reis, na 
3 maal achtereen het gebied van de 
Franse Vogezen te hebben doorkruist, 
gekozen is voor het prachtige Duitse 
Zwarte Woud.
Voor reserveringen en informatie 
kan contact opgenomen worden via 
info@dicxrijschool.nl of telefonisch 
via het GRATIS tel nr. van DICX 0800-
525 1234.
Ook is DICX rijschool te volgen op 
faceboek, DICX autorijschool en mo-
torrijschool en Twitte @Dicxxs.

De Limmer IJsclub kijkt terug op een 
bijzonder seizoen met als hoogte-
punt de organisatie van een echte 
marathon op natuurijs voor de 
Noord-Hollandse licentierijders. 

Mede door de inzet van vele vrijwil-
ligers hebben we ons goed ‘op de 

Limmer IJsclub start zomertrainingen 
na succesvol schaatsseizoen

kaart’ gezet en hebben vele dorps-
genoten kunnen genieten van dit 
evenement.
Ook tijdens de vele wedstrijden voor 
zowel individuele prestaties als club-
prestaties hebben we weer vele spor-
tieve uren beleefd.
Vanaf begin mei  starten ook de zo-

Marathon in Limmen, met dank aan  Holland Bloemenmarkt en alle vrijwilligers!

Schaatskamp 2013.

Een gezellige skeeler training met de kids!

ringswezen of vanuit het bedrijfsle-
ven. Bij ons zijn ook een gecertificeerd 
financieel planner, een accountant, 
een jurist, een pensioenspecialist, 
een zakelijke kredietverlener en een 
assurantie-tussenpersoon aange-
sloten. Ook beschikken wij over een 
uitgebreid netwerk, waarbij o.a. nota-
rissen (testament, estateplanning) en 
makelaars (waardeindicatie van uw 
woning, aan- & verkoopbegeleiding) 
ingeschakeld worden.
Kortom, u kunt voor alle financiële 
vraagstukken bij ons terecht. Zie voor 
meer gegevens ook onze advertentie 
op pagina 8.

Volop activiteit bij DICX 
rijschool in 2013...

mertrainingen welke een goede basis 
vormen voor het volgende schaatssei-
zoen.  Er zijn fiets-, loop- en skeeler- 
trainingsgroepen voor verschillende 
leeftijden (zie Limmerijsclub.nl). Wil 
je ook eens een keer mee trainen om 
te ervaren wat het is dan is dat uiter-
aard mogelijk.
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Oefentherapie is bedoeld voor men-
sen met lichamelijke klachten, zoals 
nek- en rugklachten, maar ook voor 
mensen die last hebben van stress, 
hoofdpijn, slaapproblemen, (faal)
angst, paniekaanvallen of hyperven-
tilatie. “De oefentherapeut maakt 
de cliënt zelfredzaam” stelt Roubos 
“De cliënt leert om zijn klachten te 
begrijpen en er adequaat op te reage-
ren. Met als doel bijvoorbeeld meer 
energie, rustig kunnen ademen, wer-
ken zonder pijn, een verbeterde hou-
ding, kunnen ontspannen en lekker 
slapen.” 

Sandra  Roubos van Mensendieck-
praktijk Limmen vertelt verder. “Ik 
ben naast Mensendiecktherapeut ge-
specialiseerd psychosomatisch oefen-
therapeut, klinkt ingewikkeld, maar 
wat ik doe is met behulp van oefe-
ningen en gesprekken jou leren be-
ter naar je lichaam te luisteren en je 
stress-signalen te herkennen. Hoofd-
pijn, hyperventilatie, (faal)angst, 
overspannenheid, bepaalde rug en 
nekklachten zijn vaak signalen van 
stress. Ik leer je hoe je zelf weer in 
balans komt zodat je weer vol ener-
gie het leven aan kunt. Niet alleen 
lichamelijke oorzaken verklaren deze 
klachten, maar juist ook je geestelijke 

conditie. De psychosomatische oe-
fentherapeut behandelt de mentale 
aspecten samen met de lichamelijke 
klachten en dat maakt het zo bijzon-
der. 

Nieuwsgierig of psychosomatische 
oefentherapie jou kan helpen? Test 
en bekijk het op www.mensendieck-
limmen.nl. Mensendieckpraktijk Lim-
men, Zonnedauw 2, 1906 HA Limmen, 
Tel: 072 – 505 51 61, Vergoeding door 
zorgverzekeraars.

Mensendieck Limmen 
verhuisd...

Tandarts Marijtje de Wit komt het team versterken 

Renovatie en uitbreiding 
tandartsenpraktijk Blom 
De definitieve vormgeving van het 
Gezondheidscentrum in het voor-
malige gemeentehuis  van Limmen 
nadert zijn voltooiing. Op vrijdag 12 
april is de officiële opening. De dag 
erna is het open huis en kan iedereen  
kennis nemen van deze aanwinst 
voor de Limmer gemeenschap. De 
meeste participanten in dit centrum 
zijn overigens al vanaf begin februari 
in bedrijf.
 
Eén daarvan is de tandartsenpraktijk 
van Rob Blom, de initiatiefnemer tot 
deze zorgcombinatie. Voor hem was 
de verhuizing naar een grotere ruimte 
aanleiding tot uitbreiding van zijn 
praktijk. Uitbreiding was nodig om 
aan de toenemende vraag naar tand-
heelkundige verzorging in Limmen te 
kunnen voldoen. Naast de uitbreiding 
nodigde het ruime en lichte interi-
eur uit tot een overeenkomstige in-
richting, waardoor er voorlopig weer  

ruimte is voor het aannemen van 
nieuwe patiënten.
Ook in personele zin kreeg de expan-
sie gestalte en wel door het aantrek-
ken van een tweede tandarts. Per 
1 april zal  Marijtje de Wit  het team 
komen  versterken. Zij is  inwoonster 
van Akersloot. Zij studeerde tand-
heelkunde aan het Academisch Cen-
trum voor Tandheelkunde te Amster-
dam (ACTA), tevens de achtergrond 
van Rob. Na haar afstuderen in 1989 is 
zij elf jaar werkzaam geweest in tand-
artsenpraktijk in Zuid-Scharwoude en 
daarnaast ook vier jaar docent aan de 
ACTA. De laatste drieënhalf jaar werk-
te zij in een praktijk in Heemskerk Zij 
is gehuwd en heeft twee dochters. 
Marijtje: “Toen Rob mij benaderde 
voor de praktijk in Limmen was ik 
meteen enthousiast, maar ik vond 
het wel moeilijk  om afscheid te ne-
men van mijn collega’s en patiënten 
in Heemskerk.

Zij gaat deel uit maken van een 
team van negen personen dat naast 
de twee tandartsen bestaat uit een 
mondhygiëniste en vier assistentes. 
Ook zoon Tjeerd maakt als mond-
zorgkundige zijn opwachting  in deze 
bezetting, die wordt gecompleteerd 
door Lia Blom in de functie van Prak-
tijkmanager (maar ze schenkt ook 
heerlijke koffie!).
De website www.gclimmen.nl geeft 
een uitgebreid overzicht van de per-
sonele bezetting en ook overige infor-
matie  

De directe samenwerking tussen 
tandartsen en mondhygiënisten  
maakt  een optimale gebitsbehande-
ling mogelijk. De vernieuwde  praktijk 
biedt een breed scala  aan tandheel-
kundige behandelingen. Voor andere 
meer specifieke aandacht bestaat de 
mogelijkheid tot doorverwijzing naar 
één van de vertrouwde specialisten 

met wie wordt samengewerkt.

Het is niet zonder trots dat Rob ons 
zijn  moderne en goed geoutilleerde 
ruimtes laat zien.

Als tijdens de rondleiding een van de 
deelnemers de vergelijking trekt met 

een zeewaardig jacht waarmee een 
wereldreis wordt aangevangen, rea-
geert Rob als volgt: “Een zeewaardig 
jacht is zo goed als zijn bemanning”. 
Wij wensen hem goede vaart; met 
zo’n equipage moet dat lukken!

HJB

Het is alweer maart en dat betekent 
dat de gemeente u alweer verblijdt 
heeft met zijn jaarlijkse terugkeren-
de WOZ-waarde en aanslagen voor 
uw woning. 

Waar de gemeenten steeds nauwkeu-
riger worden in hun WOZ-waarden 
blijven er altijd nog veel van de waar-
den te hoog ingeschat, waardoor veel 
mensen te veel belasting betalen. 
Vorig jaar heeft Hopman ERA Make-
laars 1/3 van alle aanvragen die zijn 
binnengekomen op het kantoor om 
bezwaar aan te tekenen, een moge-
lijkheid gezien om bezwaar te mogen 
aantekenen. Op al deze bezwaren zij 
de makelaars in hun gelijk gesteld. 
Bij sommige woningen lag de waarde 
soms wel € 80.000,- tot € 90.000 ho-
ger dan de daadwerkelijke waarde, 
een verschil die u direct in uw porte-
monnee merkt.
Evenals in 2012 kunt u de makelaars 
van Hopman ERA Makelaars weer vrij-

Is uw WOZ-waarde juist?
blijvend inschakelen om uw woning 
te waarderen en eventueel bezwaar 
laten aantekenen op de WOZ-waarde. 
Wanneer u belt naar één van de kan-
toren plannen zij graag een afspraak 
in. Vervolgens komt één van de make-
laars langs om de WOZ-waarde te be-
rekenen en wordt deze in een vervolg-
afspraak besproken. In deze afspraak 
wordt direct duidelijk of het zinvol 
is om bezwaar te maken op de WOZ-
waarde. Om u nog meer te helpen met 
al uw vragen over de WOZ-waarde en 
de daarbij behorende belastingen or-
ganiseert Hopman ERA Makelaars de 
WOZ inloopspreekuren. 
Gedurende de 6 weken na ontvangst 
van de WOZ-waarde, verwacht op 28 
februari 2013, is het kantoor in Heiloo 
aan de Kennemerstraatweg 330, elke 
woensdag, tussen 19.00 uur en 20.00 
uur open. Uiteraard bent u met al uw 
vragen ook tijdens de standaard ope-
ningstijden van harte welkom op het 
kantoor van Hopman ERA Makelaars!

O P RO E P !

Schrijf je in 
voor de 
Jaarmarkt 
Limmen!

De Jaarmarkt commissie is heel 

enthousiast bezig met de voorbe-

reidingen van de jaarmarkt! Graag 

zouden we al willen weten wie of 

wat er op de aankomende jaar-

markt zou willen staan! De da-

tum staat gepland op 26 juni 2013. 

Weet je het meteen al, ja ik wil..., 

stuur dan een mailtje naar: jaar-

markt@ondernemendlimmen.

nl. Houdt de LOV-krant in de ga-

ten voor verdere informatie over 

de Jaarmarkt Limmen.

Met enthousiaste groeten van de 

jaarmarkt-commissie.
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stel uw eigen 
gourmetfeest samen

Vul onderstaand formulier in 
en bestel uw eigen samengestelde gourmetpakketjes.

Keurslagerij Snel
Kerkweg 18, Limmen
Tel. 072-5051263
keurslagerij.snel@quicknet.nl, www.snel.keurslager.nl

besteLLinG GepLAAtst dooR:

naam: .....................................................................................................................................................................................................................................

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

telefoonnummer: ...........................................................................................................................................................................................................

datum ophalen: ...............................................................................................................................................................................................................

Biefstuk
per bakje 

Biefstuk  
gemarineerd
per bakje  

Varkensschnitzel
per bakje 

Varkens schnitzel 
gekruid
per bakje 

Kipfilet 
per bakje 

Kipfilet 
pestomarinade
per bakje 

mini kip  
houthakkersteak
per bakje 

Lamshaasjes
per bakje 

mini gambaspies
per bakje 

shoarmavlees
per bakje 

mini slavink
per bakje 

mini kipsaté
per bakje 

mini cevapcici
per bakje 

Hamburger  
rund/varken
per bakje 

Lamsracks
per bakje 

Hertenbiefstuk
per bakje 

eendenborst filet
per bakje 

mini visspies
per bakje 

.... x schaaltje

.... x schaaltje

.... x schaaltje

.... x schaaltje

.... x schaaltje

.... x schaaltje

.... x schaaltje

.... x schaaltje

.... x schaaltje

.... x schaaltje

.... x schaaltje

.... x schaaltje

.... x schaaltje

.... x schaaltje

.... x schaaltje

.... x schaaltje

.... x schaaltje

.... x schaaltje

e 5,99 e 3,49 e 7,25

e 5,99
e 3,49 e 7,99

e 3,29 e 3,49 e 6,49

e 3,29 e 3,00
e 5,50

e 2,89
e 3,89

e 5,25

e 2,89
e 7,99 e 2,75

VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen 

Tel. 072-505 20 26 www.valkeringgroep.nl

• Loodgieterwerkzaamheden
• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk

Schoolweg 8 • 1906 AD Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505‑33‑77
06‑531 22 858 

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

www.vanstralenlimmen.nl

Informatie: ellen Gaillard
072-505 51 01, ellen@touchbase-taichi.nl
www.touchbase-taichi.nl

TAICHI QIGONG 

rust

Balans

Ontspanning

Ervaar in de buitenlucht wat Taichi Qigong 
oefeningen doen met lichaam en geest.

Op een ontspannen manier verbeteren 
ademhaling, doorbloeding, concentratie en 
lichaamshouding.

Vanaf 8 mei op woensdag van 20.00 - 21.00 uur op 
het Koekoeksveld, westerweg (t.o. nr 18), limmen.
Voor iedereen toegankelijk. Kosten € 4,- per les.

voor alle leeftijden m/v

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Secondlife cartridges voor uw printer. 
Goedkoper dan origineel en meestal met meer 

inkt. Vele soorten op voorraad en de rest 
kunnen wij eventueel bestellen!


