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Hob snel naar je nieuwe job...

G o-go-go! En hob snel naar je nieuwe job..! Met deze kreten word 

je overspoeld op de radio. De tekst komt van de ‘carrière-site’ van 

Monsterboard.nl. Da’s lekker, eigenlijk beconcurreert Monsterboard 

zichzelf... Je moet toch nooit tevreden zijn? Ze zeggen immers zelf: ‘Er is 

altijd een betere job‘! Heb je een nieuwe job, moet je dus eigenlijk gelijk 

op zoek gaan naar een nieuwe. Zal de werkgever blij mee zijn...

H et gaat Monsterboard niet om de kwaliteit. Zij willen zoveel 

mogelijk mutaties zien via de site. Natuurlijk is het goed om je

horizon te verbreden en verder te kijken. Nadenken of je wel op de juis-

te plek zit. Maar zij zeggen dat er altijd een betere job is. Moet je ook 

eens in je relatie gaan proberen. Er is altijd een betere... Ik denk niet dat 

je er gelukkiger van zal worden. Er wordt nu een sfeer gecreëerd van

ontevredenheid.

Wat is dat nu die ontevredenheid die in deze welvaartsmaatschap-

pij steeds vaker de kop op lijkt te steken. Kunnen wij niet meer 

genieten van de eenvoudige dingen? Blij naar je werk gaan omdat je 

het werk leuk vindt en dat je fijne collega's hebt. Of willen we altijd 

maar meer. Een betere job. Meer verdienen, dan kunnen we een grotere 

auto kopen en wellicht dit jaar wel twee keer op wintersport één keer 

met familie en de andere keer met vrienden...

H et lijkt wel of we er allemaal aan meedoen. Meedoen aan deze 

ongekende consumptiemaatschappij. Maar waarom eigenlijk. Ik 

vraag me dit regelmatig af... 

MW

Begin september is bij scouting Limmen 

de start van een nieuw Drogerij seizoen 

georganiseerd. Er zijn allerlei activiteiten 

verzorgd, zoals een uitje naar de Hoep een 

kampvuur met verhalenverteller. Maar ook 

lekker zingen en swingen.

“Zonder sponsors zouden we dit weekend 

nooit voor elkaar hebben gekregen. Geluk-

kig heeft de middenstand in Limmen ons 

goed gesteund. Ecomel Zomerdijk verzorgde 

de zuivel, slager Snel de vleeswaren, bakker 

Bakker het brood, groenteboer Kuiper het 

fruit, Chinees restaurant Bamboehof een 

avondmaaltijd en Snackbar De Stolp zorgde 

voor een hartige hap. Molenaar houtbewer-

king gaf het hout voor het kampvuur. An-

dere bedrijven zoals Rina groente en fruit, 

Suus bloembinderij, Schoonmaakbedrijf 

Maarten Min, De Rabobank, Stuifbergen, 

AH, Lute, Kroone Liefting, Gédé verpakkin-

gen, Zomerdijk Keukens, Zonneveld Au-

toschades, JohWin Slaapcomfort, GerTon, 

Fixet en Assurantiekantoor Rotteveel heb-

ben weer een financiële bijdrage geleverd. 

Daar zijn we echt heel erg blij mee”, aldus 

vrijwilliger Theo Admiraal.

Wat is De Drogerij ?

De Drogerij is vijftien jaar geleden gestart 

als huiskamerproject voor mensen met 

leerproblemen. Omdat er veel behoefte 

was aan een activiteitencentrum voor deze 

doelgroep, is De Drogerij sinds tien jaar een 

zelfstandige stichting die zich bezighoudt 

met vrijetijdsbesteding. Eerst was er alleen 

een soos, maar tegenwoordig kunnen de le-

den er ook line dancing lessen volgen, er is 

een crea groep, een uitgaanskring en men 

kan kookles nemen of sporten. Elk jaar gaat 

er zelfs een hele club op vakantie. Dit jaar 

was dat naar Tunesië, met maar liefst der-

tig man.

Ruim zeventig mensen vanaf achttien jaar 

uit de hele regio maken veelvuldig gebruik 

van het centrum. “Veel mensen die bij ons 

komen vallen tussen wal en schip. Hun ni-

veau is redelijk hoog, maar juist zij worden 

dagelijks geconfronteerd met hun beper-

kingen. Deze groep realiseert zich bijvoor-

beeld heel goed dat ze niet het werk kun-

nen doen wat ze graag zouden willen en 

dat ze niet volledig mee kunnen draaien in 

de samenleving”, vertelt Astrid Slegers, co-

ordinator bij de Drogerij.

Voor het bestuur van De Drogerij is het 

moeilijk om de financiën rond te krijgen. 

De stichting krijgt van de gemeente geen 

subsidie en is daarom afhankelijk van do-

nateurs, sponsors en fondsen.

Voor meer informatie over Stichting De 

Drogerij kunt u contact opnemen met As-

trid Slegers, 0226-340075.

In februari 2006 werd er in deze krant een 

oproep gedaan voor steun om geld in te 

zamelen voor de dolfijntherapie van Jesse 

Zoon. Jesse is een jongen van 10 jaar uit 

Limmen,  die door een hersenbloeding bij 

de geboorte de nodige problemen onder-

vind. O.a. motorische beperking links en 

leer- en gedragsproblemen, mede hierdoor 

volgt hij onderwijs bij Heliomare te Wijk 

aan Zee. Door de inzet van veel mensen o.a. 

van de Limmerijsclub, is het geld bijeenge-

bracht en begon in augustus 2006 de reis 

naar Curaçao om de 10 dagen dolfijnthera-

pie te realiseren.

In totaal zijn we 3 weken in Curaçao ge-

weest. Omdat voor Jesse verandering van 

omgeving en veel nieuwe prikkels wel 

moeilijk is, was het prettig voor hem dat we 

een paar dagen voor de therapie startte al 

in Curaçao waren zodat hij aan het klimaat 

en de omgeving kon wennen en zodoende 

uitgerust met de therapie kon beginnen. 

Bij de start van de therapie kreeg Jesse 2 

therapeuten toegewezen, Floor en Gerwin 

en natuurlijk het belangrijkste de dolfijn 

Papito waar Jesse 10 dagen mee gaat wer-

ken. De “klik” was er meteen, zowel met de 

therapeuten als met de dolfijn, de eerste 

keer in het water zwom Papito direct naar 

Jesse toe. Papito is een 2 jarige enthousiaste 

dolfijn die er zin in had om met Jesse te spe-

len en te knuffelen. Door intensieve bege-

leiding van de therapeuten en de positieve 

interactie met de dolfijn lukte het Jesse om 

gaandeweg de therapie zich beter te con-

centreren en zich meer te ontspannen. Ook 

werd er in de therapie veel aandacht be-

steedt aan het omgaan met frustraties en 

het versterken van zijn zwakke linkerkant. 

Zo moest Jesse als hij de dolfijn een teken 

gaf om een bepaald gedrag te laten zien dit 

met zijn linkerhand doen. 

De therapie is gebaseerd op wederzijds 

vertrouwen en een onvoorwaardelijke ac-

ceptatie van elkaar, in deze sfeer is het mo-

gelijk om een kind te laten groeien in zijn 

ontwikkeling. Nu wij weer thuis zijn zien 

wij als resultaat dat Jesse meer ontspan-

nen is en dat zijn zelfvertrouwen gegroeid 

is. Om als gezin aan deze therapie mee te 

werken heeft zeker een meerwaarde, door 

dit met zijn allen te beleven is er meer be-

grip voor elkaar en kunnen we de handvat-

ten die wij gekregen hebben ook met elkaar 

uitvoeren.

“We zijn ontzettend blij dat we dit hebben 

kunnen doen, het is een onvergetelijke er-

varing en we zijn iedereen die een bijdrage 

heeft geleverd om dit te realiseren ongeloo-

felijk dankbaar”!!!

Dolfijntherapie voor Jesse
‘een onvergetelijke ervaring’

Geslaagd startweekend
De Drogerij bij Scouting Limmen

S.W.O.L.     S.W.O.L.     S.W.O.L.     S.W.O.L.     S.W.O.L.     S.W.O.L.     S.W.O.L. 

Wervelende Modeshow in de Vredeburg 
De Stichting Welzijn Ouderen  in Limmen presenteert op 

Donderdag 26 Oktober a.s.  een spetterende modeshow  

van mooie, maar vooral betaalbare kleding, in de 

Vredeburg in Limmen Dusseldorperweg 64.

Het bekende Modehuis Peters verzorgt alweer voor het 

zevende jaar deze sprankelende show, die om 14.00 uur begint.

De geshowde kleding zowel voor dames als voor heren,

kan na de show gekocht worden.

De entree is gratis en de koffie staat klaar!!!!!

Wilt U meer weten bel dan met mevrouw T.Adrichem

Tel. 072-5051404.

U bent van harte welkom!!!!
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 Stetlaantje 1, 1906 AN Limmen

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

  Telefoon 072 - 505-30-09

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen

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

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

Tevens verkoop van hekwerkonderdelen.

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

VOOR MEER INFORMATIE:

WWW.SMEDERIJHAGEMAN.NL

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Ter versterking van ons team van
15 collega's zoeken wij een...

Ervaren
(assistent) accountant
Werk- en denkniveau minimaal SPD/HBO en affiniteit met het MKB.
Werkzaamheden zullen bestaan uit het samenstellen van jaarrekeningen,
fiscale aangiften en advisering cliënten op diverse terreinen.

Graag uw schriftelijke reacties naar ons postadres.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie
stellen wij niet op prijs.

Harry Lute Interieur Adviseur v.o.f.
Rijksweg 93 - 1906 BG Limmen - Tel. 072 505 1901

... MEUBELS en KUSSENS BEKLEDEN

... TAPIJT, LAMINAAT, VINYL LEGGEN
O.A. PARADE - BEWE

SPECIALE AANBIEDING:

VOUWGORDIJNEN
incl. meten en ophangen

NU 20% KORTING!

Ùw adres voor:
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L I M M E R  K R O O S T
Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel 

verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen 

een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer 

ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige babys. Heel veel 

geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Door loting is Cas Admiraal “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. 

‘ BABY VAN

DE MAAND’

Cas
Admiraal
– Geboren op 22 september 2006 –

Zoon van Erwin en Elize Admiraal

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Michel Welgraven, telefoonnummer 072-5055166. Alle ba-

by’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby 

van de Maand”.  Noteer vast in uw agenda!!! Uiterlijke datum voor doorsturen van foto’s en gegevens 

in 2006: St. Nicolaaskrant  - 6 november
  Kerstkrant   - 11 december

Chiel Koppes
– Geboren op 14 september 2006 –

Zoon van Erno en Jeanette Koppes

Yildez Groot
– Geboren op 19 augustus 2006 –

Dochter van Richard en Julia Groot

Zusje van Sharon

Thomas van der Schaaf
– Geboren op 2 september 2006 –

Zoon van Jelle v.d. Schaaf en Martijntje Koomen 

Broertje van Wessel en Sophie

Miah Cassidy Bult
– Geboren op 23 september 2006 –

Dochter van Sharmainne Cassidy en

Arjan Bult

Sophie ten Wolde
– Geboren op 12 september 2006 –

Dochter van René ten Wolde

en Brenda Sprenkeling

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

Ken uw dorp...
 

De fotowerkgroep van Stichting Oud Limmen is bezig om het bestaande fotoarchief digitaal te archiveren. Regelmatig komen zij een foto tegen waar zij meer van willen 

weten. Wie herkent de mensen op deze foto met Limmer scouts? Of weet U misschien wanneer de foto genomen kan zijn.  In het kader van het 60 jarig bestaan in 2006 van 

Scouting Limmen kwamen we bijgaande foto tegen. Zelfs Gré Metselaar en Kees Dekker actief bij Stichting Oud Limmen en met hun jarenlange scouting ervaring herkennen 

geen personen op de foto. U kunt ons via mail, oudlimmen@hotmail.com   of telefonisch op 5054491 bereiken.

Langskomen op Schoolweg 1 mag natuurlijk ook. Dit kan op de maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur of maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur.



***NIEUW*** 
Uniek assortiment
houten speelgoed!

Prijzen v.a. € 12.95
 

Allen van zeer robuuste kwaliteit, 
en prachtig afgewerkt !!

Ook diverse geschenkartikelen
bijv. vogelhuisje met borrelglas € 14.95

P A G .  4  L O V - K R A N T  –  O K T O B E R  2 0 0 6

Schoonheidssalon

AQUA

DECLÉOR  -  BioSkinJetting -  
BioSkinSmooting

CARAT professional peeling S
CARAT professional treatment

LOOKX make-up

[En nog vele andere behandelingen]

Bel voor informatie of een AFSPRAAK, 
Bianca Sijssens,

Schoolweg 17 - Limmen

072 505 20 21

HERFST-AANBIEDING::
BROKKEN SPECULAAS ....................voor  3.00
• 2E STUKJE SPECULAAS HALVE PRIJS!
ONTBIJTKOEK 
PER SOORT .................................30 ct. KORTING!
ZE ZIJN ER WEER:

ROOMBOTER AMANDELSTAAF
voor .............................................................................................3.25
HERFSTTAARTJE
voor .............................................................................................6.00
BAKKERIJ BAKKER... AL 50 JAAR UW BAKKER!

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Sonnema
Berenburg - 1 liter __________ 12,29 9,99

Olifant
Jonge graanjenever - 1 liter __ 11,89 9,99

Argento, Argentinië
- Chardonnay _______________ 4,99 4,29

- Syrah          Bij 6 flessen,
- Malbec                per fles  3,99

* Sterwijn volgens Hubrecht Duijker!

Amstel Bockbier
6 halen = 4 betalen  _________ 3,99 2,66

Aanbiedingen geldig t/m 29 okt. 2006

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

Fitcentrum de Winter stopt aan het eind
van dit jaar. U kunt nog bij ons terecht
t/m zaterdag 16 december...

Vergeet niet uw
cadeaubonnen te 
verzilveren...

zaterdag
16-12-06

De Drie Linden 2, Limmen
Tel  072 505 4605
Openingstijden:
ma 18.30 - 21.30 u
di/wo/do 09.00 - 21.30 u
vr 09.00 - 18.00 u
za 09.00 - 13.00 u

• BEWEGINGSBANKEN
• POWER PLATE
• HYDRO-JET MASSAGE
• CARDIO TRAINING
• ZONNEBANKEN
• I-R WARMTECABINE
• FYSIOTHERAPEUTISCHE
 BEGELEIDING

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

                       U kunt nu ook uw digitale foto’s direct vanaf alle types geheugen-
kaartjes bij ons inleveren om te laten afdrukken op echt fotopapier. Ook vanaf 
GSM met bluetooth of infrarood. In twee werkdagen professioneel verwerkt v.a. 
16 cent per foto. Kijk voor extra informatie op onze site www.stuifbergen.eu 
Kadotip: laat uw mooiste foto eens afdrukken op een mok, muismat, t-shirt
of diverse andere artikelen voor een zeer persoonlijk geschenk.

Moments bestaat 1 jaar!!
Om dat te vieren krijgt u in de maand 
november 20% KORTING
op de make-up van Maria Galland!

Wat fijn,
dat lekker 
ook zo gezond 
kan zijn!

DUSSELDORPERWEG 75 
LIMMEN 072-5051360 

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

dinsdagmiddag na 13.00 uur GESLOTEN / vrijdagavond open tot 20.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

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

VOETBALWORST VOOR DE HOND
VAN € 1,00 ............................................ NU € 0,75 
PAARDENMUESLI NATURE’S BEST
PROBEEREMMER .........................................€ 2,95 
RATTENKOOI MET SPEELGOED
VAN € 102,70 .....................................NU € 95,00
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Slaapkamertje

Het gesprek vindt plaats op de tweede ver-

dieping. Op weg naar deze etage krijg ik al 

een goed beeld van het nieuwe pand. Het 

gebouw is groot en ruim, er valt helder licht 

naar binnen door het vele glaswerk. Het 

nieuwe kantoor van ADD Architecten ziet er 

professioneel uit. We eindigen in de kamer 

van John waar we plaats nemen in luxe le-

deren stoelen. Dan heeft John het niet slecht 

gedaan als ik hoor waar het 16 jaar geleden 

allemaal begonnen is. John: “ik ben begon-

nen met een bouwkundig en milieutech-

nisch adviesbureau, op een slaapkamertje. 

Maar na een paar jaar werd het bedrijf 

groter en groter. Toen we steeds meer werk 

kregen heb ik het bedrijf omgezet van een 

eenmanszaak naar verschillende b.v.’s. Die 

heetten toen Böhm Architectuur en Böhm 

Milieutechniek.” Inmiddels heet het bedrijf 

ADD Architecten. John: “vooral omdat we op 

internationaal niveau werken, vond ik dat 

het een internationale uitstraling moest 

krijgen. Toen werd het Architecture Design 

Development, dus ADD.”

In 16 jaar tijd is het bedrijf uitgegroeid tot 

een grote onderneming. Het kantoor in 

Limmen heeft in totaal tien medewerkers 

in dienst waarvan drie architecten. Ook is er 

een tweede vestiging van ADD Architecten 

in Den Helder opgericht waar drie werkne-

mers werkzaam zijn. 

Grote projecten

Ik zit op een goede plek in het kantoor van 

John. Door het vele raamwerk heb ik een 

prachtig uitzicht over de Rijksweg. Als ADD 

Architecten is uitgegroeid tot een groot 

bedrijf, neem ik aan dat ze al heel wat pro-

jecten gedaan moeten hebben. John begint 

enthousiast te vertellen over een aantal 

van zijn projecten. “We hebben vier jaar 

geleden een prijsvraag gewonnen. Dat was 

in Beverwijk aan het Meerplein, een project 

tussen de 40 en 50 miljoen Euro. Maar we 

pakken een dakkapelletje ook aan. In princi-

pe pakken we alles aan; van groot tot klein.” 

Dan loopt John weg, hij komt terug met 

het boek waarin al zijn projecten beschre-

ven en getekend staan. Samen bladeren we 

het boek door. De projecten zijn heel divers, 

van woonhuizen tot woonwijken en van 

bedrijven tot bedrijfsterreinen, in binnen 

en buitenland. Zal een gebouw van ADD Ar-

chitecten te herkennen zijn aan bepaalde 

stijlkenmerken? “Je moet altijd goed naar 

je opdrachtgever luisteren. Wij ontwerpen 

echt klassiek, maar ook super modern. Als 

je een ontwerp maakt, heb je altijd weer an-

dere ideeën, dus het is nooit dat je een be-

paalde herkenning in elk gebouw hebt. Dan 

wordt het een saaie boel,” vertelt John. 

Kick

Er is een hoop reuring in het bedrijf, veel 

mensen lopen in en uit het pand. Best 

vreemd, want het interview vindt plaats op 

een zaterdag. Het betekent dat er nog heel 

Op de foto v.l.n.r. Jaap-Jan Swan, Aris Engel, Maurice Zuurbier, John Böhm, Rogier Putter, Marjan Kraakman, Milan van het Ende, Anja Glas, 

Robin van Duin, Rogelio Cano en Dolf Tromp.

John Böhm over ADD Architectenn en de verhuizing naar zijn zelfontworpen pand...

‘We pakken alles aan,
van groot tot klein’

Ik ben nog op zoek naar de ingang van het nieuwe kantoor van ADD Architecten als een man in werkkleding op mij afstapt:

“Jij moet van de LOV Krant zijn, ik ben John Böhm”. Hij neemt mij mee het nieuwe pand in. Twee grote voetafdrukken van zand blijven 

achter op de schone vloerbedekking bij de ingang. Het wordt me duidelijk dat deze architect zich niet alleen bezig houdt met het

ontwerpen, maar zelf ook mee klust. Het wordt tijd voor een interview met de eigenaar van ADD Architecten en het milieutechnisch

adviesbureau John Böhm Milieutechniek B.V.

wat klusjes gedaan moeten worden voor de 

opening van het pand. “Het gebouw wordt 

geopend door onze burgemeester Mw. A. 

Emmens-Knol en Jan Huisman,” vertelt 

John trots. 

In een levendige sfeer, praten wij rustig ver-

der. John vertelt dat ADD Architecten ver-

huisd is omdat ze ruimtegebrek hadden in 

het oude kantoor aan de Dusseldorperweg. 

“Het tweede is natuurlijk dat dit je eigen 

ontwerp is, het gebouw waar we inzaten is 

110 jaar oud en gewoon een normaal kan-

toorgebouw.” 

Wat voor gevoel zal een architect eigen-

lijk hebben als hij zijn eigen ontworpen 

gebouw binnen loopt? Dat moet voelen 

alsof je je eigen brein binnenstapt? “Dat 

geeft een kick,” zegt John vol bezieling. 

“Het mooie van alles is dat al het personeel 

over het ontwerp heeft meegedacht, dus 

iedereen heeft zijn steentje eraan bijge-

dragen.” Ik kan merken dat hij ontzettend 

trots is op dit nieuwe pand. “Dit gebouw 

heeft twee delen, een klassiek deel en een 

modern deel. Het klassieke deel bestaat uit 

metselwerk, en het moderne deel bestaat 

uit leien. Beide materialen hebben we naar 

binnen door laten lopen.” De materialen ko-

men samen in het midden van het pand, bij 

het trappenhuis. “Overal is over nagedacht, 

het moet functioneel zijn. Wij hebben een 

kantine naast de presentatieruimte, daar-

tussen zit een glazen wand, die je weg kunt 

schuiven. Dan heb je een hele grote presen-

tatieruimte.”

Vervolg op pagina 7 

“Je moet altijd

goed naar je

opdrachtgever 

luisteren...

”

Het prachtige nieuwe pand van ADD Architecten gezien vanaf de Schipperslaan.

“Een transparant

bedrijf in een

transparant

gebouw...

”



LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES 

BRAND- EN INBRAAKBEVEILIGING

Visweg 31, 1906 CN Limmen 

Tel. (072) 505-16-57
Fax (072) 505-16-89 ANNEMARIE DE HAAN

De makelaar
die uw belang
centraal stelt.

Wilt u een huis kopen of wilt u
uw eigen huis verkopen, dan ben
ik u hierbij graag van dienst.
Bel voor een vrijblijvend gesprek.

RE/MAX AXI
Makelaars
Gedempte Nieuwesloot 7
1811 KN Alkmaar
072-533 33 33
06-54 96 34 93
www.remax.nl/axi

NIET PANDGERICHT MAAR KLANTGERICHT!®
AXI MAKELAAR

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

Autobedrijf:

Rijksweg 160B 

1906 BL Limmen

Tel. 072-505 36 45

Bedrijfswagens:

Rijksweg 49a 

1906 BD Limmen

Tel. 072-505 30 01

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

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

WWW.HARRYLEVERING.NL

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

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

 B E S P A A R  7 5 %  O P  U W  P R I N T K O S T E N !

● 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

Werkplaats: Boekel 29-30, Akersloot

Tel. (072) 5053467 – Fax (072) 5052170

E-mail: molenaarbv@planet.nl

KOZ I J N E N  •  R A M E N  •  D E U R E N  

TR A P P E N •  S C H U I F P U I E N
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Vervolg van pagina 5

Milieubewust

Ook het milieutechnisch adviesbureau van 

John is gevestigd in het nieuwe pand. Mi-

lieubewustzijn staat dan ook hoog in het 

vaandel bij ADD: “wij zijn altijd milieube-

wust bezig. In dit gebouw hebben we geen 

gas aansluiting, maar bodemverwarming. 

Dan haal je warmte uit de bodem vandaan 

om het pand te verwarmen of te koelen.”

Naast ADD architecten en het milieutech-

nische adviesbureau, huisvest dit gebouw 

nog twee andere bedrijven. De begane 

grond verhuur John aan Baksteen Holland. 

“Alle bakstenen die je in Nederland kunt 

kopen staan hier uitgestald”. Ook vertelt 

John dat op de middelste verdieping ac-

countantsbureau Castricum + Schra + Van 

de Velde zit. “Daar werken accountants, fis-

calisten en boekhouders. Eigenlijk hebben 

we alles in huis.”

Duur?

We zitten al weer bijna een uur te praten. 

John heeft als eigenaar van ADD architecten 

een drukke agenda, dus het wordt tijd het 

interview af te sluiten. Tot slot vraag ik John 

wat hij nog graag zou willen vertellen. Hij 

wil één misverstand uit de wereld helpen: 

“Mensen denken dat een architect duur is. 

Maar dat is niet waar. Aan het einde van 

het liedje is een architect meestal goedko-

per,” legt John uit. “Wij zoeken bijvoorbeeld 

gratis uit of iets gebouwd mag worden, dan 

pas gaan we prijsafspraken maken met de 

Natuurlijk gaat u naar ADD...
Voor een goed ontwerp dat integraal rekening houdt met sociale, culturele en economische aspecten 
werkt u met ADD architecten. Ook voor bouwkundige begeleiding bent u aan het juiste adres. 

Wilt u ons uw idee laten uitwerken? Dan worden 
de kosten van een ‘haalbaarheidsonderzoek’ niet 
berekend. Bel of bezoek:

ADD architecten BV
John Böhm
Schipperslaan 1d
Postbus 9
1906 ZG Limmen
T 072 - 50 52 842 

ADD architecten BV
Piet Bot of Rajesh Doekharan
Torplaan 2a
Postbus 252
1780 AG Den Helder
T 0223 - 66 92 32

info@add-architecten.nl www.add-architecten.nl

mensen. Mag het niet van de gemeente, 

dan zeg ik dat tegen de klant en dan hoeft 

de klant verder niets te betalen.” 

Het is duidelijk dat John zijn heeft droom 

verwezenlijkt; een transparant bedrijf in 

een transparant gebouw.

     

Lucia Valkering

Nieuw adres:

 Schipperlaan 1D

 1906 BG Limmen 

 (tegenover de Kartbaan)

Dik en droog, golvend en frizy of juist rebels, kroezig en onhandelbaar.  Het lijkt 

soms wel of het haar een eigen wil heeft. Met de introductie van Hairmix bij tec-

ni.art komt L'Oréal Professionnel modieuze vrouwen met dik, droog en weerbar-

stig haar tegemoet. Hairmix by tecni.art is een exotische en trendy stylingsrange 

die precies biedt wat een glamourvrouw met stroperig haar nodig heeft: glans, 

hydratatie en controle.

Voor haar

en zijn haar...
Dusseldorperweg 105 • Limmen • Tel. 072-505 24 56

L‘Oréal Professionnel
is natuurlijk bij ons verkrijgbaar!

Kom langs
en probeer
dit top-product!

Hairmix by tecni.art: glans, 

hydratatie en controle voor dik, 

droog en weerbarstig haar.

De stylingsrage bestaat uit vier producten 

waarmee veeleisend dik, droog en onhan-

delbaar haar eindelijk bedwongen kan 

worden. Heerlijke frisse geuren en verlei-

delijke verpakkingen maken van Hairmix 

een belevenis, waarin de gebruikster wordt 

meegenomen naar een wereld van prachtig 

haar waarin zij controle heeft over haar ei-

gen coupe.

Met Hairmix by tecni.art kunnen vrouwen 

met dik en droog haar voortaan hun haar 

stylen afhankelijk van de gelegenheid. De 

ene dag steil, de andere dag wilde krullen 

of juist een wilde staart. Deze sensuele en 

exotische stylingsrange voorziet in alle mo-

gelijke trendy coupes. Vrouwen met dik en 

weerbarstig haar zijn lang genoeg onbe-

diend gebleven, maar kunnen nu eindelijk 

bij L'Oréal Professionnel-kappers terecht 

voor de juiste producten.

Hairmix geef een extra dimensie aan krul-

len, maakt het haar glad en zorgt voor een 

perfect glanzende anti-frizz finish. De pro-

ducten zijn uitstekend met elkaar te com-

bineren voor alle haarlengtes. De dagen van 

hopeloos voor de spiegel staan en voor elke 

pluk haar weer een nieuw potje gebruiken, 

lijken eindelijk voorbij.

Spiral Splendour is een nutri-crème (150ml, 

appelgeur) voor de controle van droog, ge-

kruld haar. Deze crème voedt en geeft meer 

definitie aan krullend haar. Glycerine en ko-

kosolie zorgen voor een anti-frizz effect en 

behouden hydratatie. Subline Shine is een 

serum voor droog haar. Deze spray (125 ml, 

vanillegeur) voedt en controleert het haar 

voor een perfecte softe finish. Het serum is 

ontwikkeld met natuurlijke oliën voor zacht 

en glanzend haar.

Supreme Smooth is een gladmakende nu-

tri-crème voor droog haar. Deze voedende 

crème (200 ml, appelgeur) geeft voeding en 

glans voor controle van het haar en een glad 

effect. De crème biedt tevens bescherming 

tegen hitte van föhns of steiltangen. Glam 

Definition is een modellerende balsem voor 

droog haar. De balsem (50 ml) geeft extra 

controle, schittering en glans aan het haar. 

Glam Definition voorziet in een anti-frizz 

effect en bevat natuurlijke oliën voor extra 

verzorging en styling van het haar.

Voor meer informatie over L'Orèal 

Professionnel kunt u terecht bij

Marga's Haarmode.

L‘Oréal Professionel komt glamourvrouw met 
droog en weerbarstig haar tegemoet!
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Achterweg 4
1906 AG Limmen
Tel. (072) 505-33-77
•  Nieuwbouw
•  Verbouw
•  Onderhoud

L I M M E N

Wanneer het
Ù uitkomt;

...dagelijks geopend 
van 8.00 tot 21.00 uur

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid

assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

Met DSH-Schuifwanden creëert 

u een zee aan 

bergruimte. Kastenwanden exact 

op maat gemaakt, waar u maar 

wilt in huis of  op kantoor. In de 

slaap- en 

kinderkamer, maar ook in uw 

werk- of  studeerkamer, de hal 

of  op zolder. Kortom: overal 

waar kastruimte nodig is. Geen 

centimeter blijft onbenut. 

Ruimteproblemen zijn volledig 

verleden tijd.

JE MAAKT HET MET FIXET

�

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

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

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

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

Wij weten
uw onroerend goed

te waarderen!

We doen ‘s lekker gek met de carnaval.
Wie tussen de 11e van de 11e  en 1 maart 2007 

bij ons een verkoopopdracht plaatst krijgt een 
jaarabonnement op een woonmagazine kado. 

Nét dat beetje meer service!

Telefoon
072-5051464

E-mail: rietveldlimmen@era.nl

in persoonlijke dienstverleningin persoonlijke dienstverlening

gpgroot.nl

 Containerservice Aanneming Brandstoffen
 072 541 35 00 072 505 77 77 072 531 13 11
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Niet ‘overdone’

Verbaasd stap ik het oude pand van Univé 

Regio+ binnen. De uitstraling die ik ver-

wacht van een kantoor dat zich bezighoudt 

met verzekeringen en hypotheken is ver te 

zoeken. Er hangt een heel huiselijke sfeer 

in het pand, met foto’s en schilderijtjes aan 

de muur. Doorlopend naar het kantoor, valt 

meteen op dat de werkruimte erg klein is. 

Ik vermoedde dat dit de reden van de ver-

huizing moest zijn en vraag het aan Frank 

en Petra. “We waren aan vernieuwing toe 

en ook aan meer ruimte,” antwoordt Petra. 

Univé Regio+ is een snel groeiend bedrijf 

dat steeds meer klanten krijgt en daar-

mee ook een groeiend aantal werknemers. 

Daarom heeft Unive Regio+ besloten een 

nieuw pand te kopen aan de Drie Linden in 

Limmen. Maar waarom juist dit kantoor? 

Frank: “We wilden een pand hebben op 

een A-locatie.“ Het pand staat vrijwel aan 

de Rijksweg en is daardoor goed te berei-

ken. “Daarnaast pretenderen we dicht bij 

de klant te zitten. Hier in het dorp hebben 

we een behoorlijke klantenkring, dus we 

wilden zeker in Limmen blijven, dat was 

absoluut een voorwaarde.” Petra: “het is nu 

prettiger om klanten te ontvangen in het 

nieuwe kantoor, omdat het toch een profes-

sionelere uitstraling heeft.” Toch zijn bei-

den het erover eens dat de uitstraling niet 

té professioneel moet worden. Frank: “We 

zijn een no-nonsense organisatie, netjes en 

degelijk, maar niet overdone. Dit moet het 

nieuwe kantoor ook uitstralen”.

Zonder winstoogmerk

Het begint buiten langzaam donkerder te 

worden. Je kunt goed merken dat de herfst 

is aangebroken. In het kleine kamertje 

waarin het interview gehouden wordt, pra-

ten we rustig verder. Univé verzekeringen 

zoals het nu is, is ontstaan uit een fusie van 

NOVO en DLG (Assen en Zwolle) en Zorgver-

zekeraar Noord-Holland-Noord (Alkmaar) 

in 1992. Het verbaast mij dat het bedrijf 

nog maar 14 jaar bestaat. Ik had verwacht 

De verhuizing van Univé Regio+ / CVB-bank Limmen

‘ No-nonsense, professioneel
en persoonlijk’

Van alle kanten kwamen ze aanrijden; de medewerkers van het Univé Regio+ kantoor te Limmen. Het leek filiaalmanager Petra Wokke 

een leuk idee om een foto te maken van alle medewerkers voor het nieuwe kantoor. We begonnen de afspraak dan ook met het maken 

van een ‘teamfoto’. De collega’s lieten een gezellige en ontspannen indruk achter, er werd veel gelachen. 

Na het maken van de foto ben ik met Frank Admiraal, de algemeen directeur van Univé Regio+ en Petra Wokke teruggereden naar het 

oude kantoor voor het afnemen van het interview. Want hoewel het nieuwe kantoor zo goed als klaar is, is de verhuizing pas eind oktober. 

Het oude ‘stekkie’ van de Univé Regio+ vestiging aan de Dusseldorperweg is dus nog volop in gebruik.

dat de geschiedenis van Univé veel verder 

terug zou gaan in de tijd. De naam klinkt 

mij bijzonder vertrouwd in de oren. Frank:” 

Univé Regio+ is ontstaan uit een afsplitsing 

van zorgverzekeraar Noord-Holland-Noord 

uit Alkmaar. Mensen kwamen daar voor 

zorgverzekeringen, maar wilden ook een 

autoverzekering, een bromfietsverzekering 

en een reisverzekering. Toen is besloten 

deze activiteiten te verzelfstandigen.” Dan 

komt het gesprek op de missie van Univé. 

Daar wil ik graag meer over horen, want 

zoals ook u zult weten is Univé dé verze-

keraar zonder winstoogmerk. “Wij zijn een 

coöperatie, we hebben leden en we pro-

beren producten aan te bieden tegen een 

zo gunstig mogelijke prijs/prestatiever-

houding,” licht Frank toe. Toch beperkt de 

opdracht van Univé zich niet hiertoe: “Ook 

dicht bij de klant staan past bij de mis-

sie van Univé, dat is een belangrijk punt”, 

voegt Petra er aan toe. Frank: “naast een be-

zoek op kantoor kunnen klanten altijd, ook 

in de avonduren, een afspraak maken met 

onze buitendienst.” Over de klant gespro-

ken, ik vraag me af of er ook zoiets bestaat 

als een echte “Univé klant”. Wat voor soort 

mensen worden er lid van Univé? Dit vin-

den Petra en Frank een lastige vraag. Petra 

komt uiteindelijk met het antwoord: “we 

kunnen niet zeggen dat onze klant 1.80 m 

is en paars haar heeft. De klanten zijn heel 

divers.” Ik pas mijn vraag een beetje aan; is 

er zoiets als een echte ‘Univé medewerker’? 

Hier hoeft Petra niet over na te denken: “erg 

gezellig natuurlijk!” Ja, dat kan ik beamen, 

want het nemen van de foto was een vro-

lijke aangelegenheid. Frank: “we hebben 

vorig jaar een medewerkers tevredenhei-

donderzoek uitgevoerd. Als grootste plus 

werd gewaardeerd de collegialiteit. Het is 

een soort vriendenclub, een echt team.”

Dan wil ik nog één vraag stellen over Univé. 

Ik vraag of ze de uitstraling van deze verze-

keraar in drie woorden kunnen omschrij-

ven. Zonder lang na te denken zegt Frank: 

“No-nonsense, professioneel en persoon-

lijk.”

CVB-bank

In het Univé Regio+ kantoor is ook de CVB-

bank gevestigd. Of eigenlijk, was de CVB-

bank er eerder dan Univé Regio+. Petra: 

“Trudi Meijer-Koot is begonnen als tussen-

persoon van de CVB-bank met daarbij hy-

potheken en verzekeringen van Unive.” Het 

huidige kantoor is dan ook gevestigd in het 

woonhuis van Trudie. “Unive Regio+ heeft 

het kantoor en het agentschap van de CVB-

Bank later overgenomen.”

 

Een gezellige dag

Langzaam naderen we het einde van het 

interview. Als ik vraag of er nog dingen zijn 

die ik vergeten ben te vragen, merkt Frank 

op: “Als ik dat krantje van de LOV krant voor 

me zie, denk ik dat je al heel wat informatie 

verzameld hebt.” En daar heeft hij gelijk in. 

Petra bedenkt tóch nog wat: de open dag. 

Op zaterdag 28 oktober wordt de opening 

van het nieuwe kantoor gevierd. Van 10.00 

uur ’s morgens tot 15.00 ’s middags mag ie-

dereen komen kijken. Petra: “We maken er 

een leuke dag van om aandacht te geven 

aan de verhuizing”. “Met een hapje en een 

drankje,” voegt Frank eraan toe. “Ja hoor, dat 

komt helemaal goed,” zegt Petra lachend.

Lucia Valkering

“dicht bij de klant 

staan past bij de 

missie van Univé, 

dat is een

belangrijk punt...

”

Het team van Univé Regio+ / CVB-bank, v.l.n.r. Frank Admiraal, Jaap de Vries, Petra Wokke, Angela Koster, Trudy Meijer en Paul Kochx.

“zaterdag

28 oktober wordt 

de opening van 

het nieuwe

kantoor gevierd!

”
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Gespecialiseerd in
maatwerk kozijnen

voor nieuwbouw
en renovatie!

Westerwerf 46
1911 JA  Uitgeest
Tel. 0251-377555
Fax 0251-377550

Internet: www.rationel.nl
E-mail: info@rationel.nl

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

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

Keizerskroon 9
1906 BW  Limmen
Tel.: 072 505 52 62
Fax 072 505 52 09

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

Kijk voor onze 24-uurs showroom op:

www.dirkvandersteen.nl

websites
idee vormgevingopmaak

drukwerk

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

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

Schipperslaan 9
1906 bg  Limmen
Tel. 072 - 505 5166
Fax 072 505 3277

info@studiowelgraven.nl
www.studiowelgraven.nl

Help de slachtoffers
van het Midden-Oosten conflict.

Foto: REUTERS/NIKOLA SOLIC

Geef nu! Giro 7447 Den Haag

Who Cares?

A part of the international Red Cross and Red Crescent Movement

13_Stppr_118x160.indd 1 21-07-2006 16:48
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‘Jezelf zijn in stijl. Een goede verschijning 

geeft zelfvertrouwen en een positief beeld 

van jezelf. Het verbetert je (werk-) relaties. 

En het verhoogt je prestatie.’ Dit staat te 

lezen in de folder van Studio Kleur & Stijl. 

De studio in Limmen is in handen van An-

gela Besseling en Henriette Bakker, verbon-

den aan Art of Image, een organisatie voor 

kleur- en stijlconsulenten. Als kleurencon-

sulenten geven zij advies in imago en zelf-

Studio Kleur en Stijl:

’Jezelf zijn in stijl’

Angela Besseling (links) en Henriette Bakker.

Dit zijn de jongste jongens/ meisjes van de 

scouting, in de leeftijd van 5 tot 7 jaar.

Daarna gaan zij naar de welpen of kabou-

ters. De Bevers komen iedere zaterdagoch-

tend van half 10 tot 11 uur in Hotsietonia 

bijeen. Zij spelen het spel in Huize Hotsie-

tonia met Lange Doener, Lappezak, Frederik 

Scheuremaar en Hippe Springsveer en nog 

vele andere figuren. Met deze figuren doen 

zij spelletjes, knutselen, zingen, buiten spe-

len en nog veel meer.

Een ochtend in Huize Hotsietonia begint 

meestal met het zingen van het openings-

lied. En daarna een spelletje met de bal of 

ren, loop en hindernis spelletjes. Dan gaan 

we met kranten of ander knutsel materi-

aal iets maken of afmaken van de vorige 

opkomst. Er wordt ook wel gewerkt met 

thema’s over de figuren van Huize Hotsie-

tonia.

Als het goed weer is gaan we het laatste 

kwartiertje meestal nog even buiten in het 

bos een spelletje doen, bijvoorbeeld vlag 

verstoppertje.Of een speurtocht in het bos 

van verschillende dingen zoeken. Dan zin-

gen we het slotlied en is de morgen weer 

om.

De bevers gaan ook op kamp, maar zij blij-

ven in het ’t limmerhonk slapen. Meestal 

voor het eerst op een slaapmatje, slaapzak 

en met de andere bevers. Zij verblijven dan 

een weekend met z’n allen en dan doen zij 

speurtochten, waterspelletjes en vinden 

meestal ook een schat. Aan het eind van het 

weekend gaan zij ook nog broodjes bakken.

Lijkt je het leuk om ook bij de Bevers te ko-

men, kom dan eens langs op deKapelweg 72 

in Limmen. Er is nog plaats voor meer kinde-

ren en je kunt je opgeven bij T. Hoogeboom: 

tel 5052830.

Ook is er nog plaats bij de kleine kabouters 

op maandagavond van kwart voor 7 tot 

kwart over 8. Dit is voor als je in groep 4-5 

zit. 

Voor info Mariska Glorie 5052356.

En bij de kleine welpen op de dinsdagavond 

van kwart voor 7 tot kwart over 8, voor in-

formatie Rika Terluin tel 5052714

LIMMEN -  'Dan komen jullie toch gewoon 

een keertje bij me op de limonade'.

Dit waren de woorden van Burgemeester 

Emmens Knol een paar maanden geleden 

tijdens haar bezoek aan de Bloemendagen 

prikploegen van Limmen. Niet tegen een 

'grote mensen' prikploeg maar tegen de 

Jeugd Prikploeg De Tostivreters van de En-

terij. 

En ja, zo'n uitnodiging laat je natuurlijk 

niet zomaar lopen. Onlangs was het dan 

eindelijk zover.

De Limmer jeugd werd door Burgemeester 

Emmens Knol hartelijk ontvangen met een 

glas limonade en ze kregen een duidelijke 

uitleg hoe alles reilt en zeilt op het gemeen-

tehuis van Castricum en wat een Burge-

meester allemaal doet. Na ruim 1 uur kwam 

er een einde aan de zeer gezellige maar ze-

ker ook leerzame ochtend. Toen moesten 

ze weer snel terug naar Limmen omdat de 

eerste schoolmiddag na de zomer vakantie 

op punt van beginnen stond.

Het schooljaar 2006/2007 is voor deze acht 

in ieder geval zeer leerzaam begonnen.

Remi, Laura, Eva, Charlotte, Anouk, Burgemeester Emmens Knol, Renee, Linet en Sara uit Limmen.

Jeugd Limmen op de limonade
bij burgemeester Emmens-Knol

Uitnodiging toneelmiddag
De Zonnebloem Limmen nodigt al haar leden – Donateurs en gasten uit voor een gezel-

lige toneelmiddag in de “Burgerij” in Limmen. 

De Limmer plankeniers spelen voor onze Zonnebloemgasten het prachtige Toneelstuk 

“de Jantjes”. Het beloofd dan ook een gezellige middag te worden waarin een lach en 

een traan  niet van de lucht zullen zijn. U bent van harte welkom op vrijdagmiddag 17 

november a.s. in de “Burgerij” te Limmen.

De aanvang is om 14.00 uur en de zaal gaat open om 13.30 uur.

De toegang is gratis voor onze Zonnebloemgasten. 

Je bent welkom bij ’De Bevers’!

beeld. Want door je zelfbeeld te veranderen, 

verandert je imago, is het motto.

Innerlijk sterker geworden

17 Jaar geleden is Henriette begonnen met 

het kleuradvies. ‘Ik gaf toen naailes en ie-

mand vroeg wel eens advies over een lap 

stof. Dan zag ik al dat het niks werd omdat 

de kleur of het materiaal niet bij de persoon 

paste. Langzamerhand ben ik dat gaan uit-

bouwen met algemeen kleuradvies en ben 

ik studio Kleur & Stijl begonnen. Angela 

was een klant van mij en die vond het zole-

uk dat we een partnerschap zijn begonnen’. 

Voor Angela betekende het kleuradvies een 

enorme verandering. ‘Niet alleen mijn gar-

derobe is veel kleurrijker geworden, maar 

ook ikzelf. Je wordt niet alleen qua uiterlijk 

mooier, maar innerlijk voel je je ook groeien 

en sterker worden’.

Pluspunten in een uiterlijk

Afhankelijk van huid, haar- en oogkleur van 

de klant rolt er een eerste kleuradvies uit de 

computer, een seizoenstype. Angela toont 

een strookje en laat verschillende kleurnu-

ances in dezelfde range zien. De ‘bekende 

lappen gekleurde stof die om een klant 

gedrapeerd worden, horen ook in de sessie 

thuis. Direct is merkbaar wat een kleur met 

iemand doet. Uiteindelijk krijgt een klant 

een persoonlijk kleurenpalet. Met dit pa-

let koopt men altijd de juiste kleur kleding, 

accessoires, sieraden, make-up en worden 

miskopen voorkomen. Zelfs te gebruiken 

voor aankleding van de woning. Angela: 

‘Het betreft toch kleuren die goed bij je pas-

sen en waar je je prettig bij voelt’.  Even zo 

belangrijk als het kleur- is het stijladvies. 

De belijning van een persoon moet goed 

tot zijn recht komen tot en met de gezichts-

vorm aan toe. Het advies reikt dan van waar 

moet de blouse lopen met een buikje, tot 

wat is een stijlvol brilmontuur en welke 

tas is geschikt. Studio Kleur & Stijl gaat uit 

van de pluspunten in iemands uiterlijk. Het 

is de kunst dat naar boven te halen en te 

benadrukken. En dan ook nog zo dat men 

er op de lange duur wat aan heeft. Er zijn 

al zoveel tv-programma’s waarbij men in 

een keer een metamorfose ondergaat maar 

dan….

Kleur aan mogelijkheden

Van tiener tot oudere klant, vrouwen en 

mannen (waarvoor speciale waaiers voor 

de zakenman) en ook groepen kunnen in de 

studio verschillende arrangementen boe-

ken. Zo zijn er workshops als Persoonlijke 

kleurenanalyse, garderobecheck, stijladvies, 

line & design, make-up advies, garderobe 

planning en personal shopping. Bij het laat-

ste gaan Angela of Henriette met de klant 

mee om de garderobe bij elkaar te zoeken. 

Een keur aan mogelijkheden dus om uit te 

kiezen om uw dag te kleuren.

Studio Kleur en Stijl

Oosterzijweg 7b in Limmen, tel. 072-5052511 

of 072-8500299. Mail: info@kleurenstijl.nl
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De politie wil de bewoners van het gebied Noord-

Holland Noord nog meer betrekken bij het poli-

tiewerk. Om die reden is een politiekrant ontwik-

keld en komt er medio oktober ook een digitale 

nieuwsbrief aan, beiden met de naam PolitiePost. 

Uit onder andere klantenpanels en andere con-

tacten met het publiek, blijkt dat buurtbewoners 

graag het echte verhaal achter het politiewerk wil-

len weten. Behalve de jaarlijkse Politiedag, dit jaar 

op 14 oktober, zijn er daarom nieuwe manieren 

gekozen om het publiek te informeren over het 

politiewerk. 

Politiekrant

De krant belicht onderwerpen als de Landelijke Po-

litiedag, samenwerking met bewoners, het doen 

van aangifte via internet en het waarom van be-

keuringen. Ook is er aandacht voor de Forensische 

Opsporing. Een rechercheur legt uit wat forensisch 

bewijs is en waarom sporen zo belangrijk zijn in 

het onderzoek. Deze nieuwe politiekrant zal twee 

keer per jaar uitkomen. De krant zal tussen 9 en 

14 oktober bij alle huishoudens in de regio Noord-

Holland Noord worden bezorgd. Houd daarom de 

brievenbus in de gaten. De krant is te vinden bij de 

reclamefolders, dit bespaart het politiekorps hoge 

verspreidingskosten. Mensen met een zogenaam-

de ‘Nee/Nee’ of ‘Nee/Ja’ sticker op hun brievenbus, 

zullen de krant niet ontvangen. Zij kunnen een 

exemplaar ophalen bij het dichtstbijzijnde politie-

bureau of kunnen bellen naar de Politie Service-

lijn, telefoon: 0900 – 8844 (lokaal tarief).

Digitale nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief gaat per editie wat dieper 

in op één onderwerp en geeft hiermee een kijkje 

achter de schermen van de politie. In de eerste 

nieuwsbrief wordt uitgebreid aandacht besteed 

aan zedenzaken. Dit is een onderwerp waar soms 

Nieuwe politiekrant en digitale nieuwsbrief voor bewoners van de regio

‘Politiepost’: het verhaal achter politiewerk
een wat geheimzinnige sfeer omheen hangt. In de 

nieuwsbrief vertelt een ervaren zedenrechercheur 

wat hij zoal tegenkomt in het werk en waarom de 

politie naar de buitenwereld toe erg terughou-

dend is met berichtgeving over deze ernstige mis-

drijven. Verder bevat deze digitale nieuwsbrief bij-

voorbeeld actuele informatie zoals nieuwe regels 

op het gebied van verkeer en tips voor bewoners 

om zelf te werken aan de veiligheid in 

hun buurt. 

Abonnement 

De digitale nieuwsbrief PolitiePost 

verschijnt vanaf medio oktober. De 

teksten zijn te lezen op www.politie.

nl/noord-holland_noord.

De nieuwsbrief iedere 6 tot 8 weken 

thuis via de mail ontvangen is ook 

mogelijk. Via de website kan vanaf 

medio oktober een abonnement op 

de nieuwsbrief PolitiePost worden ge-

nomen.

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

NOTEER IN UW AGENDA!
De volgende LOV-krant is

de St. Nicolaaskrant... Uiterlijke datum 
inleveren copy: 6 november a.s


