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Kermis komt van Kerkemis
Omdat Kermis van van het woord ‘kerkemis’ komt 
doet de Corneliuskerk op Kermismaandag zijn 
deuren weer wijd open. Zo’n 100 jaar geleden 
werden er heel wat nieuwe kerken gebouwd. En 
als zo’n kerk in gebruik werd genomen hoorde 
daar natuurlijk een plechtige kerk-viering bij: 
een kerkemis. Een kerkemis die elk jaar herhaald 
werd. Dat kon zijn op de datum van de kerkwij-
ding of rond de datum van de patroonheilige. 
Als een kerk wat te vieren heeft (en dat ging in 
die tijd ook gepaard met processies) dan komen 
er veel mensen samen. En waar veel mensen sa-
men komen, komen ook handelslieden en straat-
artiesten. Zo is de kermis geboren. In Limmen is 
de kermis altijd in september rond het feest van 
de patroonheilige van de kerk de H. Cornelius (16 
september).

Kerkemis-ontbijt
Omdat kermis en kerkemis bij elkaar horen  is 
dit kerkemis-ontbijt een uitstekend initiatief. We 
kunnen zo de verbinding tussen kermis en ker-
kemis weer in ere herstellen. Vorig jaar voor het 
eerst. Op deze ‘deun en kreun’ dag (maandag 15 
september) willen we de dag openen met een 
ontbijt in de kerk. De kerk probeert een ieder altijd 

Ker(ke)mis-ontbijt in de Corneliuskerk
een stevig fundamant mee te geven als het gaat 
om het kunnen omgaan met de ‘ups en downs’ in 
het leven. U bent allen uitgenodigd om aanwezig 
te zijn in de Corneliuskerk om een stevig ‘funda-
ment’ te leggen voor de rest van deze vrolijke en 
feestelijke kermis-dag.

Wil je mee ontbijten?
De natuurlijke ingrediënten van het ontbijt zoals 
brood ,vis en wijn zullen zeker niet ontbreken. En 
wie weet wat voor wonderen er nog op dat uur 
kunnen gebeuren. We zullen het feest muzikaal 
verder nog opluisteren. U komt maar kijken!
Uiteraard willen wij hier jong en oud bij elkaar 
hebben en zeker de jeugd heeft onze aandacht 
om die ook van  de gezellige saamhorigheid deel 
te laten nemen.

Geef je wel schriftelijk op voor vrijdagavond 12 
sept. 21.00 uur  i.v.m. met de inkoop en de beperk-
te aantal plaatsen. Doe € 2,- per persoon in de en-
veloppe en vermeld de namen en deponeer dat 
in de brievenbus van de pastorie. Uw aanmelding 
mag ook per mail naar:
pastorie.corneliusparochie@hetnet.nl
Wij zien u graag en groeten u namens de voorbe-
reidingsgroep.

Nordic walken met Lea 

Wekelijks met de stokken de duinen in
Trainingsgroepen en een recreatieve groep.
Deze activiteiten gelden voor de personen die een 
basiscursus Nordic Walking gedaan hebben.

TRAININGSGROEPEN:
Op woensdag is er gelegenheid om 1,5 uur met 
Lea de duinen in te gaan. Rustig opbouwend af-
gewisseld met oefeningen en tempowisselingen, 
komend tot een goede conditie.

Woensdag 9.00 u. tot  10.30u.
 19.00 u  tot  20.30u  (alleen lente/zomer)
Verzamelen: Parkeerterrein Noorderstraat  aan de 
Herenweg (naast med. kindertehuis Antonius)

RECREATIEVE GROEP
Lekker wekelijks door de duinen dwalen afgewis-
seld met wat losmaak- en rek en strekoefeningen. 
Het ontspannen lopen en het sociale contact zijn 

van groot belang en dat in onze prachtige achter-
tuIn.  Donderdag 10.15 u tot  11.15u. bestaande 
groep.

Voor meer informatie: Lea Dam tel: 072- 5052768,  
email: leadam@quicknet.nl Ook kunt u mijn site 
bezoeken: www.wandelenmetlea.nl 

Met TIOS op het  Wilibrorduswandelpad 
Op zondag 31 augustus  hebben 33 dames uit Lim-
men en Heiloo hun vierde traject afgelegd van het 
inmiddels wel bekende  Willibrorduswandelpad. 
Initiatiefneemster van deze wandeling, Lea Dam, 
heeft deze tocht georganiseerd vanwege het 50-
jarig bestaan van gymnastiekvereniging TIOS. Dit  
langeafstandspad wordt gelopen van Alkmaar 
naar Utrecht en is 225 km lang.

Lea loopt  met  ca 35 enthousiaste dames. Het pad 
wordt verdeeld in 12 etappes en is uitgesmeerd 
over drie jaar. Ieder seizoen één etappe. Per wan-
deling zal ca 20 km gelopen worden. Inmiddels 
hebben zij er 75 km op zitten.  Tot nu toe troffen 
zij steeds fantastisch weer en wat is Nederland 
toch mooi. De sfeer binnen de groep is prima. We 
worden steeds vertrouwder met elkaar. Er is niet 
lekkerder communiceren dan tijdens het wande-
len. Dat wordt natuurlijk optimaal gedaan.
Zondag ging de route vanuit Haarlem naar Vijf-
huizen. Op de fiets naar Uitgeest en met de trein 

naar Haarlem. Om 10.00u zaten we aan de koffie 
met gebak bij Brinkman, op de Grote Markt.  Van  
daaruit door de stad naar het Spaarne, een mooie 
afwisselende route langs het water, op weg  naar 
Vijfhuizen. Prachtig mooi weer, een tikkeltje te 
warm misschien. Genoten van alle bootjes op 
het water.  In Vijfhuizen was bij het kunstfort 
een opendeurdag waar we binnen lekker even 
verkoeling konden zoeken. Vervolgens doorgelo-
pen naar het Floriade terrein. Van daaruit met 
de bus (Zuidangenent ) weer terug naar Haarlem 
station. Een keer in het jaar wordt de wandeling 
afgesloten met een etentje en dat vond deze keer 
plaats bij, Danny`s Palace in Uitgeest, waar we 
een fantastisch verrassingsmenu kregen voorge-
schoteld door efficiënte lieve dames. Tot slot nog 
even lekker op de fiets naar Limmen. Al met al 
een zeer geslaagde dag.
Onze herfstwandeling vindt plaats op zaterdag 8 
november. Deze zal gaan van Vijfhuizen naar De 
Sloterplas in Amsterdam.

Kerkweg 13, Limmen. Tel: 072 5051464

www.rietveldlimmen.nl

Wij weten 
uw onroerend 

goed te 
waarderen!

8002
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 CV-installatie en -onderhoud
 Dakbedekkingen / dakgoten
 Sanitaire installaties
 Loodgieterswerkzaamheden

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

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

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

Lever bij ons uw lege cartridges in 
om te laten vullen en bespaar zo tot 80%
op uw printkosten. Ook voor toners 
van kopieerapparaat en laserprinter. 
Bij iedere vulling krijgt u een stempeltje 
en een volle kaart is een gratis vulling. 
Kijk op www.fotohome.nl voor mogelijkheden en prijzen!
(Op kermismaandag zijn wij geopend tot 11:00)

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

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

Verse panklare groenten
 
Diverse rauwkost- en 
fruitsalades
 

Natuurlijk uw adres voor fruitmanden

Dusseldorperweg 75 1906 AJ 
Limmen tel: 072 - 5051360

Maandag 15 september gesloten,
Dinsdag 16 september de gehele 
dag geopend.

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

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

Wij zoeken ter versterking van
onze organisatie van 20
medewerkers een...

Telefoniste/
receptioniste   (full time)

Buiten de bovengenoemde werkzaamheden bestaat je taak uit o.m. 
secretariële werkzaamheden en het vastleggen van gegevens in onze 
digitale dossiers. Wij gaan er vanuit dat je de Nederlandse taal goed 
beheerst in woord en schrift en dat je opleiding ligt op MBO-niveau.
Graag je schriftelijke reactie naar onze postbus.
Voor nadere inlichtingen J.J. de Graaf RA.

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

Karate in Limmen

Nu inschrijven, vol is vol !
Tel: 0251-233570

Sportschool de Lange Beverwijk
of kijk op WWW.SPORTSCHOOLLANGE.NL

De karatelessen worden gegeven
in de sporthal aan de Hogeweg in
Limmen op zaterdagmiddag
v.a. 15.45 uur t/m 16.45 uur.
De lessen starten weer vanaf
6 september en de inschrijving is
vanaf heden weer geopend! De
lessen staan onderleiding van
Jaap Philopoom.

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

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

Conquista start een nieuw seizoen!
Gelijk met de start van de scholen heeft ook Conquista haar deuren weer geopend. Er staan weer 
vele activiteiten te wachten voor verschillende leeftijden, met uitzondering van het café die wat 
langer een zomerstop houdt. Voor de komende maand heeft Conquista het volgende in petto.

Kids (4 tot 9 jaar) iedere zaterdag van 10:30 tot 12:00.
Zaterdag 6 september: sieraden maken
Zaterdag 13 september: Brooddeeggebak maken
Zaterdag 20 september: Conquista High Tea
Zaterdag 27 september: Bordspelen
Zaterdag 4 oktober: Eye Toy en Nintendo Wii

Club (9 tot 12) iedere woensdag van 14:00 tot 17:00.
Je eigen muziek draaien achter de DJ-tafel, multiplay met je vrienden en nog veel meer. 
Iedere woensdag is het Clubmiddag. 
In de scholvakanties is er Clubavond op woensdag van 19:00 - 22:00.

Club X-tra (12 tot 16 jaar) vrijdag- en zaterdagavond van 19:00 – 22:00.
Speciale activiteiten op de volgende data:
Zaterdag 6 september: Speciale avond, met ruimte voor de meiden waar een film gedraaid wordt.
Vrijdag 12 en zaterdag 13 september: Gesloten i.v.m. Kermis Limmen
Zaterdag 20 september: Poolcompetitie
Zaterdag 4 oktober: Filmavond
Zaterdag 11 oktober: Moppentappen
Zaterdag 25 oktober: Casino

Een nieuwe naam
en een nieuw adres!
Siersmederij Beentjes (voorheen Siersmederij Hageman)
staat klaar voor al uw sierhekwerk, (automatische)
toegangspoorten en schoorsteenkappen. Tevens verkoop
van gietijzeren muurankers en raamroosters via onze website.

Ons nieuwe adres:
Siersmederij Beentjes BV

Fluorietweg 25 B, 1812 RR  Alkmaar
Tel. 072 505 1202 - Fax 072 505 3825

Ind. Terrein “ Boekelermeer Zuid ”

WWW.SMEDERIJBEENTJES.NL

Elke cursist bepaalt zelf op welk niveau ze werkt, dus beginner of gevorderde, iedereen is welkom. 
Ook wat er gemaakt wordt, wordt door de cursist zelf bepaald, dus kinder-, dames of herenmode, alles is 
mogelijk. De lessen zijn ‘s morgens, onder 
schooltijd, of ‘s avonds  en duren twee uur. 

Elk groepje bestaat uit maximaal 5/6 per-
sonen en is zoveel mogelijk afgestemd op 
elkaar.

Heeft het uw belangstelling gewekt en 
wilt u meer informatie, bel dan Ria Mooij, 
tel 072-5053174

Zelf mode maken bij Ria Mooij in Limmen
September is de maand van startende cursussen. Ook Modevakschool Ria Mooij in Limmen begint deze 
maand weer. Wilt u er een leuke hobby bij; misschien is kleding maken wel iets voor u; maar weet u niet 
hoe te beginnen, meld u dan aan voor een cursus. 

De Winkeliersvereniging Limmen
wenst iedereen een gezellige kermis...
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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 zon-
der te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden 
onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk 
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte 
van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Door loting is Kevin Schilder “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’

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 baby’s worden ge-

plaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.

Daan Pekel
– Geboren op 1 juni 2008 –

Zoon van Ronald en Gitta Pekel

Collin Sybrand Stoop
– Geboren op 4 juni 2008 –

Zoon van Bas en Mariska Stoop
en broertje van Mila

Kevin Adrianus Simon Schilder
– Geboren op 12 juli 2008 –

Zoon van Edwin en Belinda Schilder
en broertje van Michelle

Kim de Wit
– Geboren op  6 augustus 2008 –

Dochter van Patrick de wit en Linda de wildt
en zusje van Jill

Noud Yannick
– Geboren op 6 augustus 2008 –

Zoon van Martine Admiraal en Kees van Saase

Jordy Mors
– Geboren op 1 augustus 2008 –

Zoon van Pieter en Miranda Mors
en broertje van Amber

Noteer vast in uw agenda!!!

Uiterlijke datum voor doorsturen 
van foto’s en gegevens in 2008:

- Herfstkrant
 maandag 6 oktober
- St. Nicolaaskrant
 maandag 10 november
- Kerstkrant
 maandag 8 december

Muzieklessen bij 
Muziekvereniging Excelsior

Excelsior kan trots zijn op haar erkende mu-
ziekschool, waarbij lessen verzorgd worden op 
klarinet, saxofoon, dwarsfluit, slagwerk en ko-
perinstrumenten. Daarbij wil Muziekvereniging 
Excelsior Limmen in september weer starten met 
de basiscursus voor kinderen: Fluitekruid!

Fluitekruid is een eenjarige oriëntatiecursus, ge-
richt op de blaasmuziek, inclusief het slagwerk. 
Op een speelse manier worden leerlingen in de 
leeftijd van 8 t/m 10 jaar wegwijs gemaakt in de 
wereld van de blaasmuziek. Met behulp van de 
blokfluit leren de leerlingen de beginselen van 
het noten- en ritmelezen en wordt er gewerkt 
aan muzikale beleving en voorstellingsvermogen. 
Bovendien maken de leerlingen intensief kennis 
met de muziekvereniging en hun mogelijkheden 
binnen deze vereniging. Het is de bedoeling dat 
deze beginnende leerlingen in hun oriëntatiejaar 
zo geraakt worden door de muziek en Excelsior, 
dat zij met veel enthousiasme hun weg vinden 

binnen deze vereniging.
Fluitekruid heeft plaats voor maximaal 15 leerlin-
gen, die d.m.v. loting zullen worden geplaatst. Er 
zijn op dit moment nog 7 plaatsen te verdelen!!! 
De lessen zullen plaatshebben in het vereni-
gingsgebouw van Excelsior, op dinsdagmiddag 
van 17:15 tot 18:00 uur. Wees er snel bij!

Op 4 oktober a.s. zal er een Najaarsconcert ge-
houden worden in Partycentrum Vredeburg. Het 
Harmonieorkest en de Slagwerkgroep verzorgen 
een gezellige muzikale avond vol afwisseling. 
T.z.t. hoort of leest u meer over de invulling van 
dit concert.

Heeft u interesse in Fluitekruid of wilt u 
meer informatie over Excelsior’s andere oplei-
dingsmogelijkheden, neemt u dan contact op 
met de afdeling Opleidingen, mevr. L. Koot, tel: 
072 – 562 1105 of neem een kijkje op de website 
www.excelsiorlimmen.nl

Timmerdorp groot succes! 
Hulp voor 2009 zeer gewenst
Het timmerdorp op de koekoek was weer een 
groot succes. Ruim 170 kinderen hebben zich een 
week lang vermaakt in de ‘Middeleeuwen’. De 
bouwwerken verrezen als paddenstoelen uit de 
grond. Kasteeltorens, verdedigingswallen, ker-
kers, ophaalbruggen; niets was de kinderen te 
gek.

Op www.conquista.nl zijn foto’s te bekijken van 
deze onvergetelijke week. De organisatie wil dan 
ook de vrijwilligers enorm bedanken voor hun in-
zet in deze fantastische week voor de jeugd van 
Limmen.

Vanwege dat succes willen steeds meer kinderen 
deelnemen aan het timmerdorp en om ook de 
volgende editie in 2009 weer een feest te laten 
zijn is het noodzakelijk dat we de groep vaste me-
dewerkers uitbreiden, daarbij willen we UW hulp 
inroepen, bent of kent u een dergelijke enthou-

siaste vader, moeder, opa of oma of gewoon ie-
mand die graag dit leuke evenement wil helpen 
te doen slagen, aarzel niet en neem direct contact 
met ons op. We kunnen veel hulp gebruiken, te 
denken valt aan de organisatie zelf, ondersteu-
ning van de materiaalploeg, sport en spel, cate-
ring en op- en afbouw.

Wij bieden u een gezellige werksfeer met ca. 200 
blije kinderkopjes, altijd goed weer, in het dorp 
schijnt namelijk altijd de zon! En u ontvangt 
daarvoor ook nog eens een zeer goed gevoel. Het 
timmerdorp wordt in 2009 gehouden in week 33 
van 10 tot en met 14 augustus.

Opgeven? Graag, neem zo snel mogelijk contact 
op via conquista@info.nl of bel direct met één 
van de medewerkers dhr. Jos Henselmans tel. 505 
3067 of dhr. Jos Hollander tel. 505 2966. 

Met sportief wandelen het hele jaar een 
lenteachtig gevoel
Wie komt onze gezellige, actieve wandelgroep 
versterken?
Sportief wandelen is een gezonde activiteit. Ide-
aal om een goede conditie te krijgen. Het is meer 
dan gewoon wandelen. Er wordt  een uur gelo-
pen. Beginnende met een warming-up om de 
spieren los te maken. Vervolgens oefeningen met 
tempowisselingen voor de conditieverbetering. 
Tenslotte uitlopen en afsluiten met rek- en strek-
oefeningen.

De dag kan niet meer stuk na zo`n heerlijke bui-
tenactiviteit.
                                                     

Geïnteresseerd? Kom dan vrijblijvend een keer 
meelopen. Tijd: maandag 13.30 uur tot 14.30 uur 
Verzamelen: op verschillende locaties in de dui-
nen. Kosten: € 30,- .10 rittenkaart te besteden in 
13 weken. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Lea dam Tel: 5052768. Email: leadam@quicknet.nl  
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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

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

SPOUWERS 
10 VOOR ..............................................................€ 4,60
KERMISVLAAI 
4 SMAKEN OP 1 VLAAI ........................................€ 9,95

 R IN DE MAAND HET IS ER WEER 

 SPECULAAS KLEIN OF MIDDEL
Kermismaandag is onze winkel de gehele dag gesloten!
BAKKERIJ P.BAKKER  VUURBAAK 3 1906 BS LIMMEN

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

L I M M E N

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

Grote zak drop 750 gram 
in 5 verschillende soorten voor € 2,70.
(Op kermismaandag zijn wij geopend tot 11:00) 

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

KEURSLAGER

Botermalse Kogel Biefstuk     
3 voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695

Voor op de boterham:
Gratis bakje salade bij 150 gr Rosbief

Voor een heerlijke Kermissoep:
150 gr Poulet
150 gr Half om Half gehakt + Mergpijpje
samen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Keurslagerij Snel wenst u gezellige Kermis dagen!

Shoarma pakket 
500 gr vlees 5 broodjes + saus     
samen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

Mr. & Mrs. Rock ’n Roll, René Shuman & An-
gel-Eye veroveren samen met hun grote 
showband steeds meer harten in binnen- en 
buitenland met hún eigen benadering van 
het onsterfelijke fenomeen Rock ’n Roll. Niet 
verwonderlijk, want een show van deze mu-
zikale duizendpoten betekent genieten van 
vroeger en van nu! Hun eerste top-40 hit 
“Don’t be cruel”, een eigentijdse versie van 
de Elvisklassieker, stond meerdere weken op 
de 1e  plaats in de verkooplijsten van de Mu-
sic Store. Hun 2de hitsingle Magic Ride klom 
tot nr 20 in de Mega Top 100 en stond in het 
teken van de Tour de France 2006. Hun DVD: 
Mr. & Mrs. Rock’n Roll, werd gepresenteerd 
bij Life & Cooking op RTL4! De reacties waren 
overweldigend en ook in Duitsland is deze 
DVD succesvol gereleased. In de zomer 2007 
behaalde hun 3e hitsingle, een eigentijdse 
versie van “Suspicious Minds” wederom de 
hitlijsten. Ze brachten het nummer meer-
maals ten gehore op de TROS pleinfeesten. 
In 2007 had het duo een eigen real-live soap 
met de titel “The Dream” op 15 regionale zen-
ders waaronder L1 en het TROS kanaal. Op 

Stichting Dorpshart zet traditie voort: 
Rene Schuman & Angel Eye in De Burgerij
Op zaterdag 25 oktober 2008 gaat het dak d’r weer af in De Burgerij. Op die avond viert Stichting Dorps-
hart Limmen haar 15 jarige jubileum met een spetterend feest. Vanaf  20.00 uur kunnen de gasten 
genieten van Rene Schuman & Angel eye met 12 mans showband. De kaarten voor René Schuman kunt 
u reserveren via info@deburgerijlimmen.nl, via telefoonnummer 072-5051519 of u kunt gewoon langs 
komen bij de Burgerij. De kaarten kosten € 50,00 per stuk en dit is net als voorgaande jaren incl. de 
drankjes en hapjes 

16 augustus 2007, de 30e sterfdag van Elvis 
Presley, organiseerde het duo zelf een muzi-
kale happening in Valkenburg a/d Geul met 
ruim 7500 bezoekers! René & Angel-Eye ont-
vingen o.a. Wanda Jackson als muzikale gast. 
Tevens waren zij op deze dag te zien in een 
special op Veronica. In december 2007 maak-
ten zij een uitverkochte kersttour voor 30.000 
bezoekers. Tevens belandden zij met hun ti-
telsong “Everyday Christmas” in de Top 100 en 
ontvingen een gouden single voor de verkoop 
van meer dan 40.000 stuks. René Shuman is 
naast zanger, een fervent en virtuoos gitarist 
die al vanaf zijn negende jaar speelt. Tijdens 
de optredens laat hij zijn vurige Rock ’n Roll-
gitaar scheuren, terwijl vocaliste Angel-Eye 
wild tekeer gaat op haar piano als een vrou-
welijke Jerry-Lee Lewis! Samen met een spet-
terende showband van in totaal 12 personen, 
zetten zij het publiek in vuur en vlam en ne-
men hen mee op een onvergetelijke muzikale 
reis!

Uiteraard zal het weer een fantastisch mooi 
feest worden wat u niet mag missen.

Tafeltennisvereniging Limmen opent de 
deuren
Eind augustus zijn de  jeugdtrainingen bij Ta-
feltennisvereniging Limmen weer begonnen. 
De vereniging is gevestigd aan de Hogeweg 61 
te Limmen, in de sportzaal naast de Pax Christi. 
Jeugdleden trainen de komende periode voor 
een diploma en kunnen voor de competitie oe-
fenen. De trainingen worden gegeven door gedi-
plomeerde tafeltennistrainers. 

Iedere jeugdspeler kan trainen in zijn/haar ei-
gen leeftijdscategorie en op zijn/haar eigen 
tafeltennisniveau. Er spelen dit seizoen 4 jeugd-
teams in de regionale tafeltenniscompetitie. Het 
eerste team is vorig seizoen kampioen gewor-
den en spelen nu een klasse hoger. Het tweede 
team komt uit in de vijfde klasse en speelt voor 
het eerst in de juniorencompetitie. De andere 
twee jeugdteams spelen in de pupillen/wel-
pen competitie. De eerste competitie wedstrijd 

is thuis op zaterdag 13 september vanaf 12.00 
uur. Heb je in de vakantie getafeltennist? Of  
vindt je het een keer leuk om een training mee 
te maken en nieuwe slagen te leren, kom dan 
komende vrijdag 12 september vanaf 18:30 een 
vrijblijvende open training meemaken. De se-
nioren hebben hun seizoensopening gehad op 
vrijdag 15 augustus. 

De maandagavond is de recreantenavond 
(vanaf 20:15), waarop gezelligheid en tafelten-
nis voorop staan. Bij de vereniging is er ruimte 
voor mensen die willen spelen als recreant of 
als competitiespelend lid op diverse niveaus.  
Dit jaar speelt het eerste team van de vereni-
ging in de eerste klasse, dit is een klasse hoger 
dan vorig jaar.  Voor alle geïnteresseerden is het 
mogelijk om batjes en balletjes ter plaatse te 
lenen. 
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De Wico's

Vrijdag 12 september barst het kermisgeweld los 
in de Lantaarn, met de topband van dit moment: 
Bob en de Blue Band. In het voorcafé Dj Toine, die 
het dak eraf laat knallen. Zaterdag 13 september 
in de tent La Stampa. Een fullprof, all-round feest-
showorkest. In de zaal d-Sign met de heetste 
nieuwkomers, de swingenste dansnummers, de 
gezelligste meezingers en de lekkerste rockklasie-
kers. In het café zet Dj  Toine het café op zijn kop.
Zondag 14 september in de tent: Flair met een 
up-to-date repertoire. Altijd de laatste hits het 
eerst op het podium! Zondag ook een eenma-
lig optreden van een landelijk bekende mistery 

LIMMERKERMIS 2008

V R I J D A G  1 2  S E P T E M B E R
Tent:  Bob & The Blue Band

Café: Dj Toine
Zaal gesloten

Z A T E R D A G  1 3  S E P T E M B E R
Tent:  La Stampa

Zaal:  d-Sign
Café: DJ Toine en DJDenniz

Z O N D A G  1 4  S E P T E M B E R
Tent: Flair en de mistery act

Zaal: Memphis 
Café: Feest Dj Denniz

M A A N D A G  1 5  S E P T E M B E R
Tent:  Jukebox

Zaal:  Trio Tjoe en Jeroen
Café: Feest DJ Maarten

M A A N D A G A V O N D
Tent:  Kink

Café: DJ Toine 
Zaal gesloten

Wij wensen jullie allemaal een gezellige kermis toe.
LET OP: ID-KAART VERPLICHT

 Belangrijke data:  1 Nov: Stones avond met Glimmer twins
  29 Nov: Booming Pianos
  1 Jan 2009: Bob en de Blue Band

KERMISPROGRAMMA:
ZATERDAG 13 SEPTEMBER 

V.A. 20:30 UUR 

25 PLUS AVOND MET

DE WICO'S
ZONDAG 14 SEPTEMBER

VANAF 17.00 UUR

REFLEX
MAANDAG 15 SEPTEMBER

VANAF 10.00 UUR

SHORELINE
WIJ SCHENKEN NIET AAN PERSONEN ONDER DE 16 JR.

ID-KAART VERPLICHT!

Wij wensen u een gezellige kermis!

Reflex is de allround coversensatie van dit mo-
ment.Elk optreden van deze vier ervaren enter-
tainers is met recht spraakmakend te noemen.
Een topzanger met een geweldige stem en een 
overdosis energie, omringd door een groep erva-
ren muzikanten, die hun instrumenten perfect 
beheersen en de nodige zangpartijen voor hun 
rekening nemen. Samen vormen ze een geweldig 
team waarbij het u niet kan ontgaan, dat het niet 
alleen een lust is om naar te luisteren, maar zeer 
zeker ook om naar te kijken. Wat echt uniek is aan 
Reflex, is de enorme diversiteit van de band.
De nieuwste hits, maar ook diverse ballads, Ne-
derlandstalige nummers, gezellige vlotte dans-
muziek, pop-rock muziek en de welbekende 
dance-classics, maken deel uit van hetgeen deze 
band u te bieden heeft. De combinatie van re-
pertoire, kleding, geluid, een indrukwekkende 
lichtshow en het enorme enthousiasme van de 
band, maakt dat Reflex sfeerbepalend is voor elk 
evenement. 
Reflex: verrassend, vernieuwend, gegarandeerd 
succes!

guest. In de zaal Memphis met een mix van de 
Beatles, REM, U2, Rolling Stones, Queen en Rob-
bie Williams, terwijl Dj Denniz er een feest van 
maakt in het voorcafé. Maandag 15 september 
in de tent Jukebox met een hoog swing, dans 
en ga maar uit je dakgehalte. In de zaal trio 
Tjoe en Jeroen  de slechtste band van Noord-
Holland zoals ze zelf zeggen. Dj Maarten in het 
café, die niet eerder zal rusten tot iedereen met 
hem mee feest. Maandagavond in de tent Kink. 
Deze coverband uit Noord-Holland heeft een 
steengoede dansbaar reportoire. Stilzitten is 
onmogelijk. Kink overkomt je! Kink is professio-
naliteit…Passie…Feest…Lol…Dansen…Dansen en 
Dansen. En in het café wederom Dj Toine.

Kermis in ‘de Burgerij’ ...en in de ‘Lantaarn’

Van Gogh 

Van Gogh is een jonge band die alles in huis heeft 
om snel tot de top van het Nederlandse cover-
bandcircuit te gaan horen. Afkomstig uit diverse 
orkesten binnen het covercircuit, is deze frisse 
band overal en altijd inzetbaar. Of het nu gaat om 
een bruiloft, een bedrijfsfeest of een swingende
uitgaansavond, telkens weer weten zij het pu-
bliek te bespelen. Zodat elk optreden uitgroeit 
tot een ware sensatie. Van Gogh combineert 
vakmanschap met entertainment. Mede door 
een stijlvolle en enthousiaste presentatie, weten 
zij menigeen te charmeren. Met een repertoire 
uiteenlopend in de meest verschillende stijlen, 
maakt Van Gogh van elke happening een feest. 
Een band valt of staat met een goed geluid. Van 
Gogh beschikt over een professionele geluids-
installatie, waardoor op elk gewenst niveau ge-
speeld kan worden. Uiteraard wordt de bühne 
uitgelicht door middel van een prima lichtshow. 

Van Gogh bestaat uit:
Toetsen - Mark van Gerven
Basgitaar/ zang - Tony van Boxtel
LeadZang/ gitaar - Terry Emons
Gitaar/ Zang - John Kastelijn
Drums - Björn van den Boom
Van Gogh, schilderachtig goed!!!

De Wico's 
De Wico's staat zeker voor ouderwetse gezellig-
heid. Herkenbaarheid alom, lekker dansen en zin-
gen met dit duo. Een duo die in staat is elk soort 
feest muzikaal te omlijsten én er altijd in slaagt 
de tent op zijn kop te zetten. 
De Wico’s:
Jan Laan: Zang en drum,
Udo Jansen: Orgel, Keybord, Saxofoon en zang.

Reflex

De feestzaal van café De Lantaarn is verbouwd en 
helemaal opgeknapt. Hierdoor heeft Limmen er 
een fraaie feestzaal bij waar 40 tot ruim 100 per-
sonen samen een mooie avond kunnen beleven.
Door de oude bar te vervangen voor een nieuwe 
bar en te verplaatsen, ziet de zaal er knus en 
sfeervol uit. bar is echt een blikvanger met glas 
in lood raampjes. Nieuwe lambrisering, behang, 
gordijnen en foto’s van oud limmen. Met dank 
aan stichting oud limmen voor het leveren van 
materiaal. De ruimte van de oude bar heeft plaats 
gemaakt voor garderobe. Kortom, kom gewoon 
eens kijken het is de moeite waard.
Voor meer foto’s en kermisagenda kijk op www.
lantaarnlimmen.nl

Vernieuwde achterzaal café De Lantaarn
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Op vrijdag 31 oktober vanaf 19.30 uur in de 
Burgerij.
De komende weken zetten heel veel vrijwilligers 
zich weer in voor de jaarlijkse kerk- en jeugd-
veiling. Er worden circulaires rondgebracht, en 
antwoordstroken en artikelen opgehaald. De 
betrokkenheid van onze parochie bij droevige 
en feestelijke gebeurtenissen in de Limmer ge-
meenschap is hartverwarmend. Daarvoor wil-
len wij onze kerkdeuren wijd open houden, wat 
mede mogelijk gemaakt wordt door de kerk- en 
jeugdveiling.

Een jaarlijkse veiling waar spullen bij opbod 
worden verkocht ter ondersteuning van Kerk en 
Jeugdactiviteiten in het dorp. Een uniek gebeu-
ren. Een traditie van al meer dan tachtig jaren. 
Het heette toen nog Kerkbollenveiling en werd 
na de bollenoogst begin november gehouden. Er 
werden toen ook letterlijk bollen geveild en de 
opbrengst was voor de kerk. Een soort oogstdank-
feest voor de bollenboeren. Het bier mag dan ook 
stromen. Een rede voor een feestje. En de kerk 
speelde daar goed op in. De bollenboeren hadden 
hun geld gevangen en wisten hoeveel men te 
besteden of te schenken had. Men wist toen ook 
dat met het geld van de Kerkbollenveiling vanuit 
de kerk het verenigingsleven, onderwijs, oude-
renzorg en jeugdwerk werd bekostigd. Toen dat 
- los van kerk en geloof - op eigen benen kwam 
te staan, is de kerkenveiling meegegroeid en om-
gezet tot een kerk- en jeugdveiling. Er werden 
afspraken gemaakt en een stichting opgericht 
onder de naam ‘Stichting Katholieke Jeugd Lim-
men’ (SKJL) die zorg draagt dat alles eerlijk wordt 
verdeeld onder de verschillende jeugdafdelingen 
van de verenigingen. Dat de Kerk en Jeugdveiling 
nog bestaat zegt alles over de gemeenschapszin 

Kerk- en Jeugdveiling 2008
en sterke familiebanden die er zijn in Limmen. 
Dat het onderhoud van ‘onze kerk’ en de activi-
teiten voor ‘onze jeugd’ veel geld kost is iedereen 
duidelijk. Zo krijgen onder andere de jeugdafde-
lingen van de Scouting, Conquista, de tafelten-
nisvereniging, het jeugdvoetbal, de schaakver-
eniging, de visclub, basketbal, de gymvereniging 
Tios, badminton, de ijsclub en tennisvereniging 
elk jaar een bedrag van de kerk- en jeugdveiling 
overgemaakt. Eén van de verenigingen helpt dan 
ook  elk jaar met het ophalen van spullen en as-
sisteert op de veiling-avond.  Dit jaar is dat de 
Scouting.   

U doet toch ook mee?!
Op vrijdagavond 31 oktober is er weer de jaarlijkse 
kerk- en jeugdveiling in de Burgerij. Het belooft 
weer een goede en gezellige avond te worden. U 
kunt de veiling met een gave in natura of met een 
financiele bijdrage ondersteunen of u kunt op 31 
oktober aanwezig zijn. U komt toch ook! Naast 
de palingen, taarten en flessen drank zijn er al-
tijd interessante uitstapjes en heel veel aparte 
en bijzondere kavels. U kunt hierover alles terug 
vinden in de speciale bijlage die samen met het 
parochieblad in oktober deur aan deur wordt ver-
spreid. De vele onbetaalbare vrijwilligers die zich 
op alle gebied inzetten, hebben heel veel baat bij 
een goede opbrengst. Door onze steun voelen zij 
zich gesterkt om enthousiast en met plezier zich 
in te blijven zetten voor de ander en de Limmer 
gemeenschap.

Zet alvast in uw agenda:

VRIJDAG 31 OKTOBER 
IN ‘DE BURGERIJ’
vanaf 19.30 uur

Laat even van zich horen, want met de voorberei-
dingen van het nieuwe toneelstuk zijn de spelers 
alweer weken in de weer. Hier lichten we een tipje 
van de sluier op over de inhoud:

In dit vrolijke blijspel beleeft U de spannende ge-
beurtenissen waarin de gasten van Hotel aan Zee 
verwikkeld raken. Ze hebben een lekker rustig, 
ontspannen weekendje in dit rustieke hotelletje 
gelegen op één minuut , ja ja, éénminuut loop-
afstand van de zee in een van de mooiste plek-
jes van ons land geboekt.  Bovendien is het een 
prachtige zomer met echt strandweer, het genie-
ten kan dus eindelijk beginnen. De eigenaar van 
het hotel - een overdreven wat vrouwelijk type- 
doet echt zijn uiterste best om het iedereen naar 
de zin te maken, maar lukt hem dat ook? 

En wat is het toch dat de gemoederen van de gas-
ten later steeds meer bezig gaat houden en er 

Toneelvereniging de Limmer Plankeniers
zelfs voor zorgt ze elkaar niet meer vertrouwen?

Wie is toch die vreemde gast die zo rondsluipt en 
amper iets zegt ? 

Waarom heeft men later de dokter en zelfs de 
begrafenisondernemer nodig?

De voorstellingen worden gegeven in de Burgerij 
op; Zaterdag 15, vrijdag 21 en zaterdag 22 novem-
ber a.s., aanvang 20.00uur. De voorstelling alleen 
voor leden van de Zonnebloem afd. Limmen, is op 
vrijdag 14 november aanvang 14.00 uur.
In de eerste week van oktober zullen de dona-
teurs benaderd worden door één van onze leden. 
De vrije verkoop ( kaarten € 7,- per stuk) zal vanaf 
maandag 27 oktober as. starten via Mary Win-
der, telefonisch bereikbaar vanaf 17.00uur op nr. 
5052726, zie ook onze website www.limmerplan-
keniers.nl 

Tinie Hanck, Tineke Kramer en Freddy Arends 
zullen deelnemen aan de expositie van schil-
dersgroep “Le Detail” tijdens de Kunsttiendaag-
se 2008.

Tinie Hanck en Freddy Arends exposeren schil-
derijen in fijnschildertechniek, een techniek die 
door alle leden van “Le Detail” wordt beoefend. 
Tineke Kramer exposeert bronzen beelden, bui-
ten, langs de oprit naar de expositieruimte. De 
Kunsttiendaagse is van vrijdag 17 t/m zondag 26 
oktober 2008 van 10.30 tot 17.00 uur. Door het 
hele dorp Bergen zijn bij particulieren, galeries 
en openbare ruimten exposities ingericht met 
allerlei vormen van beeldende kunst. Er zijn ver-

Drie Limmer kunstenaressen bij 
‘Le Detail’ tijdens Kunst10daagse Bergen

schillende routes uitgezet door het dorp langs 
deze adressen. Informatie en een plattegrond 
zijn verkrijgbaar bij de VVV in Bergen. U bent van 
harte welkom bij de expositie van “Le Detail” op 
het adres Prins Hendriklaan 15, 1862 EK Bergen.

Familie- en handelsdrukwerk

Ook voor jubileumkaarten kunt u 

bij ons terecht

Verkoopkantoor:

Vuurbaak 38, 1906 BS Limmen.
072 - 888 31 62.

Geopend:  ma, di, do, en vr. 13.30 uur t/m 17.00 uur.
do. en vr. 19.00 uur t/m 21.00 uur.

za. 10.00 uur t/m 14.00 uur.

Dit jaar vieren de 150 Toerkoop Reisburo vesti-
gingen door heel Nederland hun 40-jarig jubi-
leum. Als onderdeel van de verschillende acties 
die voor klanten georganiseerd worden om mee 
te profiteren in de festiviteiten en vanwege de 
extra vraag naar buitenlandse vakanties na de 
matige zomermaanden in eigen land, lanceert 
Toerkoop Reisburo Zonvaart 40 dagen lang de 
Dolle Dwaze Reisdagen van 
1 september tot en met 10 oktober aanstaande. 
‘Wie jarig is, trakteert,’ aldus Directeur Michel 
Kuijs. ‘We hebben duizenden najaars-, winter-
sport, city trips of 2009 zomervakanties in de 
aanbieding. Klanten die in genoemde periode 
een vakantie boeken mogen met twee schuim-
rubber dobbelstenen dobbelen en hebben altijd 
prijs. Het totaal van de cijfers geeft aanspraak op 
één van de vele prijzen.’ Deelnemers die met de 
twee dobbelstenen hetzelfde nummer gooien, 
mogen een slagzin verzinnen en maken hiermee 
ook nog kans op een Toerkoop Reischeque ter 
waarde van € 250 of een beauty-arrangement 
voor 2 personen. De winkel en etalage worden 
versierd om de actie luister bij te zetten.

Slechte zomer = extra boekingen
Vanwege het teleurstellende weer tijdens de 
Nederlandse zomer voorziet Toerkoop Reisburo 
nog een extra impuls in vakantieboekingen. ‘Veel 
Nederlanders zullen alsnog graag een weekje in 
gegarandeerde zon willen vertoeven. Bovendien 

Ludieke ‘dobbel en win altijd prijs’ actie in Toerkoop Reisburo

Slechte zomer stimuleert extra 
vakantieboekingen     

zijn de wintergidsen nu verschenen dus winter-
sportliefhebbers gaan zich al weer oriënteren 
op een weekje skiën,’ aldus Michel Kuijs. Tevens 
verwacht Toerkoop Reisburo Zonvaart dat de ge-
schiedenis zich gaat herhalen: tot op heden was 
er na een slechte zomer in Nederland altijd een 
behoorlijke toename in het aantal vakantieboe-
kingen voor zomerzon het jaar daarop.

Hoofdprijs
Het maakt dus niet uit of een klant een dure 
cruise boekt of een hotelkamer voor één nacht, ie-
dere boeking geeft recht op de dobbelsteen actie. 
Onder de prijzen zitten onder meer gratis entree 
voor een beauty resort, korting op autohuur of 
voor een bungalowpark. En geluksvogels die dub-
bel 6 gooien maken zelfs kans op een stedenreis 
of de superhoofdprijs: een droomreis ter waarde 
van 2500 euro.

Over  Toerkoop
Toerkoop is het grootste samenwerkingsverband 
van onafhankelijke, zelfstandige reisbureaus in 
Nederland en verkoopt sinds 1968 vakanties van 
alle gerenommeerde Nederlandse reisorganisa-
ties. Met ruim 150 vestigingen is Toerkoop door 
heel Nederland vertegenwoordigd. Jaarlijks ver-
zorgen zij voor ruim 850.000 reizigers hun vakan-
tie- en/of zakenreis en behoren daarmee al jaren 
tot de marktleiders op de Nederlandse reismarkt. 
Alle Toerkoop vestigingen zijn aangesloten bij de 
ANVR en de SGR.

De Limmer IJsclub houdt zondag 14 september tij-
dens de kermis de Katerloop.
De loop staat open voor iedereen, wedstrijdlopers 
en recreanten. Er kan 5 of 10 kilometer gelopen 
worden. Er zijn prijzen voor de 5 km voor de jeugd 
t/m 15 jaar en voor de deelnemers van de 10 km.
Het inschrijfgeld bedraagt:     
€ 3,- zonder herinnering
€ 4,- met herinnering voor de jeugd t/m 15 jaar
€ 5,- met herinnering voor de ouderen
 

Inschrijven vanaf 9.30 uur in Sporthal D'Enterij, 
waar ook kleed- en douchegelegenheid is. De 
start is aan de Middenweg, nabij de sporthal,
om 10.30 uur.
 

Voor de kinderen is er de Parkloop. Kinderen 
t/m 8 jaar lopen éénmaal een ronde om het 
park en de kinderen 9 t/m 12 jaar tweemaal. 
Deelname is gratis en na afloop is er voor ieder 
een aardigheidje. De start voor deze Parkloop is 
om 10.00 uur.

Limmer IJsclub 
organiseert 
Katerloop
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Als ik aan kom fietsen op De Buitenkans word 
ik aan alle kanten enthousiast begroet. Direct 
komen Simone, Iefke en Merel op mij afgestapt. 
Drie vrolijke meiden die vandaag samen met be-
geleidsters Beke Buinje en Erica van Leeuwen het 
reilen en zeilen op de boerderij verzorgen. Terwijl 
Iefke voor mij een kopje thee verzorgt, hoort Si-
mone mij uit over mijn sport, studie en werk. Voor 
een moment zijn de rollen omgedraaid, Simone 
stelt de vragen en ik geef antwoord. Na een tijdje 
vraagt Erica aan Merel of ze mij wil vertellen wat 
zij vanmorgen, voordat ik kwam, gedaan heeft. 
“De paarden gevoerd,” antwoordt Merel, “maar 
ook de ezels, de varkens, de cavia’s, de kippen en 
de grasparkieten.” Ik hoor al dat er zich hier veel 

Interview met Erica van Leeuwen van zorgboerderij De Buitenkans in Bakkum-Noord 

‘Dieren dagen kinderen uit’ 

dieren huisvesten. Naast mij verschijnt op een 
wit vel papier een grote groene palmboom van 
viltstift. De nieuwsgierigheid van Simone heeft 
inmiddels plaats gemaakt voor creativiteit. Na 
de koffiepauze is het weer tijd om aan het werk 
te gaan. De meiden geven mij daarvoor nog snel 
een rondleiding over de boerderij: de stallen, het 
weiland, de cavia’s, het kippenhok en de moes-
tuin. En zo heb ik, nog voordat ik mijn vragen aan 
Erica heb gesteld, al een goed beeld van het leven 
op De Buitenkans.

Geef me de vijf
“Werken op De Buitenkans doen wij met hart en 
ziel,” zegt Erica. “Wij houden van mensen, dieren 

en natuur. Ieder mens is voor ons bijzonder en 
heeft mogelijkheden om zich te ontwikkelen.” 
Erica legt uit dat het aan de begeleiders is om de 
kinderen te helpen tot deze ontwikkeling te ko-
men. “Wij werken hier met een bepaalde metho-
diek: Geef me de vijf (Colette de Bruin),” vervolgt 
Erica haar verhaal. Ze legt uit dat bij mensen met 
autisme of een andere verstandelijke beperking 
verbanden vaak verkeerd zijn gelegd, of ver-
banden helemaal niet gelegd zijn. “In hun ogen 
wordt de wereld gezien als losse puzzelstukjes 
waarvan je soms geen idee hebt waar je moet 
beginnen. Veel woorden, die wij in het dagelijkse 
leven gebruiken, worden op een andere manier 
toegepast.” 
Stel je legt vijf voorwerpen naast elkaar op een 
rij, dan is het voor de meeste mensen logisch 
dat in dit geval het derde voorwerp in de rij het 
middelste is. Voor sommige mensen is het echter 
minder logisch. Zij wijzen soms juist het tweede 
of het vierde zakje in de rij aan als het midden. 
“Het is niet fout wat zij doen, maar het is anders. 
Het is belangrijk om erachter te komen hoe ie-
mand denkt en daarin mee te gaan. Door de leer-
ling te volgen in het denkproces, zagen wij dat 
de desbetreffende leerlingen het midden correct 
konden aanwijzen als er  drie voorwerpen waren. 
Het midden was voor deze leerlingen altijd het 
tweede voorwerp. Aha, zo kom je er samen achter 
hoe een puzzelstukje op die plaats terecht is ge-
komen. Vanuit daar help je het stukje op de juiste 
plaats te krijgen en zo losse stukjes met elkaar te 
verbinden.” 

Lichaamstaal
We zitten binnen in de boerderij. Overal om mij 
heen hangen tekeningen en foto’s. Het geeft een 
vrolijk gevoel. Er staat een grote lange tafel en er 
is een keuken. “We geven de meiden die vandaag 
op de dagbesteding zijn ook kookles, vandaag 
gaan ze een quiche van courgette maken,” ver-
telt Erica tussendoor. De Buitenkans creëert voor 
mensen met een beperking een veilige en ver-
trouwde omgeving. “We dagen kinderen voort-
durend uit om ze zo nieuwe verstandelijke ver-
mogens bij te brengen. Doordat we ervoor zorgen 
dat de uitdaging leuk is, valt de angst om de fa-
len helemaal weg.” Erica legt uit dat de omgang 
met dieren een uitstekende manier is voor deze 
jongeren om nieuwe vaardigheden aan te leren. 
“Dieren dagen kinderen uit,” zegt Erica, “Dieren 
reageren namelijk puur op hun gevoel, ze leven 
in het nu. Ook veel van de mensen met wie wij 
hier werken leven in het nu; ze zijn heel direct en 
eerlijk, hun gevoel komt voortdurend overheen 
met hun lichaamstaal, ze zijn wie ze zijn.” Bij 
mensen zonder beperking komt de lichaamstaal 
(bijvoorbeeld angst) niet altijd overeen met hun 
denken. Dieren voelen dit veilloos aan en raken 
daardoor verward. Dan kunnen dieren zich ver-
velend gaan gedragen, terwijl ze dat bij anderen 
juist niet doen. “Op dit punt kunnen wij, de bege-

Foto: De drie meiden die vandaag het reilen en zeilen op de boerderij verzorgen (van links naar rechts: Simone, Iefke en 
Merel).

leidsters, ook heel veel leren van de kinderen die 
hier komen,” concludeert Erica, “je kunt hier echt 
zijn wie je bent.”

Moestuintje
De Buitenkans is nu drie jaar geleden opgericht 
door Erica en valt eigenlijk niet onder de zorg-
boerderijen, maar is een zelfstandige onderne-
ming. “Mensen die hier komen gebruiken hun 
persoonsgebonden budget om de zorg te beta-
len. Zo krijgen wij hier geen subsidies,” legt Erica 
uit. Zelf heeft ze de lerarenopleiding gedaan, in-
structeurdiploma’s in het paardrijden behaald, 
ervaring in de detailhandel (dierenspeciaalzaak) 
en heeft ze ook wel eens wat binnen de tuin- en 
binnenhuisarchitectuur gedaan. “Het leuke is dat 
alles wat ik ooit gedaan heb nu bij elkaar komt en 
tot een geheel is geworden.” De Buitenkans loopt 
sinds de start heel goed. “Toch willen we het klein-
schalig houden,” zegt Erica beslist. Tijdens het ge-
sprek schiet haar nog iets te binnen wat zeker in 
het artikel moet komen te staan: “Wel vinden wij 
het altijd heel leuk als mensen of groepen op ons 
bedrijf  komen kijken. We willen namelijk zoveel 
mogelijk een normaal bedrijf zijn waar mensen 
met een beperking ook in aanraking komen met 
mensen zonder beperking.” Erica legt uit dat zij 
een moestuintje hebben waaruit zelf producten 
gemaakt en verkocht worden zoals jam. “Zo ko-
men ook deze kinderen, jongeren in aanraking 
met de dagelijkse praktijk en kunnen zij oefenen 
met bijvoorbeeld het afrekenen van producten of 
het verzorgen van drinken aan onze bezoekers.”

Gelijkwaardig
De tijd vliegt voorbij. De meiden komen de ruim-
te binnen gerend, het is tijd voor de lunch en dus 
tijd om het interview af te ronden. Nog één vraag 
dan: Wie zorgt er hier eigenlijk voor wie? “Dat is 
wel grappig,” zegt Erica peinzend, “ik denk dat wij 
als begeleiders model staan voor de mensen die 
bij ons werken, maar daarnaast zelf ook gewoon 
meewerken. Dus we zijn niet hetzelfde, maar 
wel gelijkwaardig aan deze mensen. Wij hebben 
doelen om met de kinderen en jongeren aan te 
werken, maar wij leren ook heel veel van hen. Ik 
volg cursussen om in het nu te leven, en zij doen 
het gewoon! Het werk is daardoor zo ontzettend 
leuk om te doen. Er zijn bijna nooit zieke mede-
werkers, iedereen blijft na werktijd nog hangen. 
Het is een onwijs prettige plek om te zijn!”

           Lucia Valkering

Contact
Mensen met een persoonsgebonden budget kun-
nen bij de Buitenkans terecht voor muzieklessen, 
creatieve lessen en paardrijlessen. Ook zijn er in 
de dagbesteding nog enkele plaatsen vrij.

Jan Miessenlaan 1, 1901 MV  Bakkum, Tel. 0251-
672210, Website: www.debuitenkans.com

   

Op een rustige plek aan het Jan Miessenlaantje in Bakkum-Noord ligt een levendige boerderij ge-
naamd De Buitenkans. Mensen, voornamelijk kinderen en jongeren met een verstandelijke of licha-
melijke beperking, kunnen hier terecht voor vele verschillende activiteiten. Zo is er de dagbesteding, 
worden er creatieve lessen, muzieklessen en paardrijlessen gegeven en is er een grote rol weggelegd 
voor de dieren op de boerderij. Maar ook andere bezoekers zijn van harte welkom voor een rondlei-
ding of voor het volgen van één van de cursussen. De aanleiding voor dit interview kwam van Marijan 
Pepping. Samen met het vrouwengilde is zij op bezoek geweest bij eigenaresse Erica van Leeuwen. 
“Het is zo mooi en vooral goed werk wat zij doet,” schreef Marijan in haar mail, “dat wij vinden dat 
het goed zou zijn als zij eens in de LOV-krant komt.” Zo komt het dat ik voor deze nazomereditie van 
de krant gewapend met mijn schrijfblok, voicerecorder en fotocamera op bezoek ga bij De Buitenkans 
voor een interview met Erica van Leeuwen, maar vooral ook om mijn ogen uit te kijken bij deze brui-
sende onderneming!

Traditiegetrouw begint het activiteitenseizoen 
voor de senioren in Limmen met een “Open och-
tend in de Burgerij op woensdag 10 september”
die georganiseerd wordt door de Activiteiten-
commissie Limmen van de KBO.

Alle senioren uit Limmen zijn woensdag 
10 september vanaf 9.30 uur van harte welkom. 
Ook senioren uit de andere woonkernen van de 
gemeente Castricum en daarbuiten zijn welkom. 
De ontvangst is met een kopje koffie of thee. 
In het bijzonder wordt een oproep gedaan aan 
jonge senioren om deze bijeenkomst te gebrui-
ken om eens met het activiteitenpalet van Lim-
men kennis te maken. Er is zeker wat voor u bij! 
De bijeenkomst begint om 9.45 uur met een ver-
slag over het seizoen 2007- 2008 en een overzicht 
van de activiteiten in het nieuwe seizoen 2008 
– 2009.
De gezamenlijke Ouderenbonden voeren in sa-
menwerking met de Belastingdienst een pro-
ject uit om belastingteruggave te vragen voor 
ouderen, die alleen AOW en eventueel een klein 
pensioen genieten. Ook de KBO Limmen neemt 
hieraan deel. De resultaten voor 2007 zullen 
worden gemeld. Toch zijn nog veel mensen niet 
bereikt. Meldt u daarom aan. Het is toch jam-
mer om geld waar u recht op hebt te laten liggen 
(tel. 072 –5054832 of 072 – 505 3702).
Na het officiële gedeelte is er een pauze waarin 
een kop koffie of thee zal worden geserveerd.

Na de pauze om + 10.15 uur zal Wil Gorter – van 
der Aarde iets vertellen en laten zien van haar 
hoedenverzameling:

“ZET ‘m OP”

Vanaf 23 augustus 2001 heeft zij haar hoeden-
verzameling voor het publiek tentoongesteld. Zij 

Opening activiteitenseizoen van de KBO
verzamelt al ca. 20 jaar hoeden en alles wat er-
mee te maken heeft, zoals hoedenspelden, dozen, 
platen, boeken, tijdschriften enz. De verzameling 
is inmiddels uitgegroeid tot zo’n 400 hoeden.
Een aantal hoeden zal zij meenemen en u kunt 
een aantal passen. De presentatie zal gaan over 
hoeden en hun materialen en bij welke hoed bij 
welke gelegenheid. Daarna wordt de ochtend af-
gesloten onder het genot van een drankje en een 
hapje.

KLAVERJASSEN: Elke maandag- en woensdagmid-
dag om 14.00 uur in de Vredeburg. Inschrijven 
vanaf 13.30 uur, inschrijfgeld € 1,50 De eerste 
middag is maandag 1 september. Kom een keer 
kennis maken en neem uw buren, vrienden en 
kennissen mee. Tijdens het klaverjassen wordt u 
voorzien van een kopje koffie of thee en om de 
vier weken is er een prijsje voor iedereen.

BINGO: Dinsdagmiddag om 14.00 uur om de veer-
tien dagen in de even weken in de Vredeburg. De 
eerstvolgende zijn 2, 16 en 30 september, 14 en 28 
oktober, 11 en 25 november. De kosten bedragen 
€ 2,50.

THEMAMIDDAGEN: De themamiddagen worden 
gehouden op donderdagmiddag om 14.00 uur in 
de Vredeburg. De eerste is op 16 oktober met als 
onderwerp “Wijs met Medicijnen”. De volgende 
is op 13 november. Hier zijn geen kosten aan ver-
bonden.

DAGTOCHTEN: In oktober of november zal onze 
eerste dagtocht van het seizoen worden gehou-
den. Wilt u meer weten over de KBO of zich aan-
melden als lid neem dan contact op met Johan 
Werring, Oranjezon 2, telefoon 5053702, e-mail 
johanwerring@planet.nl.

Net terug uit Kyrgyzstan wil ik graag mijn er-
varingen van dit bijzondere uitwisselingspro-
gramma van het Nederlandse Rode Kruis met 
de geïnteresseerden van de Limmer bevolking 
delen.

Kyrgyzstan is een arm land, maar bijzonder rijk 
aan gastvrijheid. Wij hebben met 3 personen dit 
land twee weken lang leren kennen. Het land 
bestaat voornamelijk uit prachtige hoge bergen. 
Naryn, het stadje waar wij verbleven, ligt op 2200 
m hoogte. Het is erg droog: landbouw is maar in 
beperkte mate mogelijk. Veeteelt is de grootste 
bron van inkomsten. Het meest waren wij onder 
de indruk van de gastvrijheid van de mensen. Zij 
hebben ons alle mooie plekken van de omgeving 
laten zien en iedere keer kwam een groep vrou-

Jongerenuitwisseling Kyrgyzstan 
wen mee die een uitgebreide maaltijd voor ons 
klaar ging maken. Er werd veel voor ons gezongen, 
gedanst en muziek gemaakt. Heel vaak kwam 
een burgermeester of een ander hoog geplaatst 
persoon om ons persoonlijk te ontmoeten. 

Maar ook hebben we met eigen ogen kunnen zien 
wat de Rode Halve Maan beweging, de zusteror-
ganisatie van het Rode Kruis, daar ter plekke alle-
maal voor goede dingen doet. Ook hiervan waren 
we onder de indruk. Zo hebben we bijvoorbeeld 
het bejaardenhuis bezocht, wat door de Rode 
Halve Maan beweging gerund wordt. Het pensi-
oen van de bewoners bedraagt 7 tot 11 euro in de 
maand, een bedrag waar ook in dit arme land niet 
van te leven valt. Als je dit gegeven in gedachten 
houdt kun je je voorstellen dat de mensen bijzon-
der blij zijn met financiële steun uit het westen. 
Alle mensen die wij tegenkwamen en die iets te 
maken hebben met het werk van de Rode Halve 
Maan beweging, hebben dan ook laten blijken 
hoe dankbaar zij zijn met de steun van het Rode 
Kruis, district Noord-Kennemerland.

Dit bezoek aan Kyrgyzstan heeft ons van het Rode 
Kruis weer zeer gesterkt in onze wil om de men-
sen van onze zusterorganisatie te blijven steunen. 
De mensen daar hebben voorlopig nog onze hulp 
nodig, vooral met de winter in het vooruitzicht: 
40 graden onder nul, de huizen slecht geïsoleerd 
en de stroom – de enige energievoorziening -  
vaak urenlang afgesloten. 

Bij terugkomst in het mooie Nederland waren wij 
reisgenoten weer doordrongen van het feit dat 
wij het hier heel goed hebben. Maar ook van het 
feit dat mensen blij en vrolijk kunnen zijn als zij 
materieel gezien niet veel te besteden hebben.  
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Met name op kledinggebied hebben we niet stil 
gezeten. Als kledingzaak moet je je plek verdie-
nen tussen de vele andere kledingwinkels. Ieder-
een herkent vast wel dat je eerst naar de winkel 
gaat waar je tevreden over bent en het duurt dan 
even voordat de mensen eerst aan Troel denken 
wanneer ze een leuke broek, jurkje,legging of 
shirtje nodig hebben. Vele hebben de weg al ge-
vonden maar er is nog een wereld te winnen. Ons 
assortiment wordt steeds meer afgestemd op de 
behoefte van onze klanten. Dat betekent dat we 
kritisch zijn op de prijs/kwaliteit verhouding. De 
kleding mag wat duurder zijn maar daar moet 
wel kwaliteit of orginaliteit tegenover staan. Met 
Geisha hebben we een  schot in de roos voor de 
stoere meiden die een “volwassen” look willen. 
Voor de jongens denken wij dat bij Moodstreet 
gevonden te hebben. Dit merk voeren wij deze 
winter voor het eerst. Goed uitgewerkte kleding, 
broeken en shirts die trendy en stoer zijn. 
Salty Dog  hebben we deze winter voor jongens 
en meisjes van maat 92 t/m 152 en dit merk heeft 
zijn sporen al verdiend. We hebben van de ver-
schillende merken nog volop winterjassen han-
gen voor jongens en meiden.
We hebben reeds afscheid genomen van  Bad 
Boys. Een prima merk maar omdat wij de ver-
koopprijs van de collectie te duur vinden worden 
gaan we hier nier mee verder. Een scherpe prijs 
voor kwaliteit blijft het doel!
Noppies past daarom voor de kleinere onder 
ons helemaal in het concept. Fris en lief, stoer en 
mans!! Samen met Isi en Bam Bam is het bijna 
compleet. Bijna compleet aangezien onze vol-
gende troef vanaf januari in de winkel hangt. 
Blue Seven voor jongens en meiden van maat 92 
t/m 164. T-shirts vanaf € 4,95 tot € 16, broeken 

Troel Voor Kids, ruim 1 jaar later

( o.a jeans ) tot€ 35 en vele andere items die zeer 
betaalbaar zijn. Zo hopen  wij klanten van dienst  
te kunnen zijn die het vooralsnog niet hebben 
kunnen vinden. Een sterk merk en niet duur!

Op het gebied van schminken hebben we met 
Grimas het beste van beste in huis. We leveren 
aan scholen , verenigingen en particulieren. Dit 
in combinatie met onze workshops maakt dat 
de Grimas schmink een onmisbare plek heeft 
gekregen. De workshop bestaat uit 1 avond voor 
€20 inclusief gebruik van schmink, koffie en wat 
lekkers.  De schmink is tevens te vinden in onze 
verkleedkisten  die in de wijde omgeving gretig 
aftrek vinden. Menig kinderfeestje is het leukste 
kinderfeestje ooit geworden. Wie ziet z’n vader 
en moeder niet graag verkleed bij zijn/haar kin-
derfeestje. Ons assortiment verkleedkisten wordt 
binnenkort uitgebreid met nog 2 kisten: het Wil-
de Westen en de bak en kookkist. 

Ook voor m.n de moeders zijn er ook regelmatig 
leuke items te vinden. Uiteraard onze collectie 
manden en tassen van Handed By, sieraden voor 
groot en klein, slippers, katoenen vlaggenlijnen in 
allerlei prints en lengtes, etc. Steeds weer nieuw 
en altijd weer anders.   

We kunnen zo nog wel even door gaan met de vele 
spullen die er te vinden zijn.  Onze steigerhouten 
meubelen voor binnen en buiten, de magnetron-
knuffels, het houten speelgoed, Fashion Angels 
poppen met allerlei knutselpakketjes en pop-
penkleding, kinderboeken, kraamcadeautjes, etc. 
Kortom, kom gewoon maar ( weer ) eens langs en 
laat je steeds weer verassen. 
www.troelvoorkids.nl 

Troel heeft haar eerste jaar met glans door staan. Het jaar is voor ons voorbij gevlogen en het smaakt 
naar meer. Gedurende het jaar hebben we veel geleerd en zoeken we voortdurend naar nieuwe origi-
nele en leuke artikelen om Limmen en omgeving van veel leuke spullen te kunnen voorzien..
In vergelijking met het begin is ons assortiment flink uitgebreid. De winkel ligt bomvol met gadgets, 
grote en kleine cadeautjes, kleding voor klein en groot, schmink, etc. 

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
Kerkweg 40a
1906 AW Limmen
tel : 072-5055950
 
Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag 8.45 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
 
KERMISAKTIE :
OP VRIJ 12 EN ZAT 13 SEPT 
ALLE WINTERJASSEN € 10,- KORTING
NOPPIES EN VINROSE WINTERJASSEN € 5,- KORTING

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN

TELEFOON 072 - 505-17-51

Onze website is 

vernieuwd!

Kijk eens op:

www.aannemersbedrijfjonker.nl

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

De kapsalon is gesloten 
van 1 t/m 7 oktober.

DROGISTERIJ AKER
Kerkweg 29a, 1906 AV  Limmen
Tel. 072-5053138

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE

PARFUMERIE
SPEELGOED

FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT

KIALA SERVICE
PASFOTO’S

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

Nieuw en lekker...
Escada “Incredible me” 

De nieuwe geur 
van Escada ook 
in Limmen verkrijgbaar 
in edt 50 ml en 75ml 
bodylotion 200ml en 
douche 200ml

15% introductiekorting 
tot en met de Kermis!!

(Geldig t/m 2 weken na verspr.)

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

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

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

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen

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

Uitgeest,
tel. 0251-312342

Krommenie, 
tel. 075-6285579   

Limmen, Hogeweg 159,
tel. 072-5051562

HEERLIJK ZWIEREN EN ZWAAIEN….!!
De gezellige kermis in Limmen wordt ook nog eens lekker, 
met deze verrukkelijke aanbiedingen…..
 
SPECULAAS GEVULDE KOEKEN 

(of de “gewone” ….) de hele week                          3 voor €  2,50 !!

WEEKEND-AANBIEDING:   
pakje SPECULAAS       

deelt zo lekker uit…. nu van  € 3,95 voor   € 3,30  !!

                              ** internet:  www.bakkerijputter.nl  **

Putter’s Specialiteiten

Bakkerij
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woensdag 17 september starten we weer! Voor 
de jonge ouderen uit Limmen en omgeving

De sportinstuif vindt plaats op woensdagmiddag 
in de periode van half september tot eind april 
van 14.00 uur tot 15.30 uur in sporthal de Entery 
voor 55 plussers. We hebben een gezellige groep 
dames en heren. Lekker 1,5 uur ontspanning door 
inspanning  en als afsluiting even bij  kletsen on-
der het genot van een kopje koffie of thee bij onze 
beheerster Fernand Zomerdijk.  

Waar bestaat zo`n middag sporten uit: Allereerst 
het lichaam een beetje opwarmen door even te 
badmintonnen. Dan wordt er een uur bodyfit ge-
geven onder de bezielende leiding van Lea Dam. 
Dat houdt het volgende in: Verschillende loopvor-

Sportinstuif
men worden aangeboden, gecombineerd met co-
ordinatieoefeningen. Daarna spierversterkende 
oefeningen voor benen, buik, billen en armen 
met als toetje, 5 min.  ontspanningsoefeningen. 
Ook zal er regelmatig gebruik gemaakt worden 
van materiaal zoals, elastische banden, stokken, 
ballen, gewichtjes enz.. De oefeningen worden 
ondersteund door inspirerende muziek. Het laat-
ste halve uur wordt er gevolleybald of lijnballen 
en/of tennissen met foamballen.
Bent u nieuwsgierig geworden? Schroom niet en 
doe een keertje mee. Er zijn nog enkele plaatsjes 
vrij voor vooral damesleden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Lea Dam tel: 072-5052768 
Email: leadam@quicknet.nl

Medio juni heeft u een artikel in uw krant ge-
plaatst over ons project om geld in te zamelen 
voor beter onderwijs in Burkina Faso. Wij zijn u 
zeer dankbaar voor het plaatsen van dit artikel 
waarin wij deelnemers vragen voor de inzame-
ling van het benodigde geld en voor de (mon-
ster) fietstocht van Limmen naar Burkina Faso 
(± 8400 km) welke plaats gaat vinden tussen 
september en november 2010.
Wij willen u graag op de hoogte houden van de 
voortgang van het project. We stellen het zeer op 
prijs dat u uw lezers, ook op de hoogte wil hou-
den van dit project.

Nu het seizoen bijna ten einde is en de scholen 
Er is heel positief gereageerd op de oproep, 16 
enthousiaste mensen hebben zich, na het artikel, 
opgegeven voor dit uitdagende project. Naast 
fietsers hebben ook vrachtwagenchauffeurs, me-
caniciens, fysiotherapeuten, verpleegkundigen 
en een kok, al of niet in combinatie met fietsen, 
zich opgegeven. De aanmeldingen komen uit 
Limmen, Akersloot, Castricum, Beverwijk, Heiloo 
en Egmond aan de Hoef. De groep bestaat nu uit 
25 mensen. 9 Vrouwen en 16 mannen. 20 deel-
nemers hebben aangegeven de volledige tocht 
te willen fietsen, 2 deelnemers de laatste etappe 
(Nouadhibou-Ouahigouya) en 3 personen een 
functie in (fulltime) de begeleiding.

In het najaar van 2006 heeft een groep mensen 
uit Bolsward (Friesland) een bijzondere sponsor-
tocht gefietst naar Accra, de hoofdstad van Ghana. 
Woestijnen en zandstormen zijn getrotseerd. In 
ruim 110  “fietsdagen” zijn er meer dan 10.500 km 
afgelegd. Organisatoren en deelnemers hoopten 
met hun tocht ten minste € 100.000,- bij elkaar te 
fietsen voor het goede doel: realiseren van onder-

Enthousiaste reacties n.a.v. 
oproep deelname “Fietsen voor 
onderwijs voor Burkina Faso”

wijs in kansarme landen. Het eindbedrag is ruim 
€ 210.000,- geworden. Voorzitter van dit project 
was Henk Kroes. Wie kent Henk Kroes niet? Wan-
neer Henk Kroes ‘it giet oan’ riep,  dan stond heel 
Nederland op zijn kop. De Elfstedentocht ging 
door. Wij hebben contact met Henk opgenomen 
en hem bereid gevonden, samen met een aantal 
medefietsers van hem, ons te ontvangen en deel-
genoot te maken van de ervaringen die zij in hun 
monstertocht hebben opgedaan. Deze ontmoe-
ting staat gepland op 15 september a.s.

De huidige projectgroep heeft in de tweede helft 
van september een bijeenkomst gepland waarbij 
alle mensen die zich hebben aangemeld worden 
uitgenodigd. In deze bijeenkomst staat de ken-
nismaking, fietservaringen en de onderwijssitu-
atie in Burkina Faso centraal. De eerste sponsor 
heeft zich gemeld!

Voor het project wil het projectteam een stich-
ting oprichten bij notariële akte.

Notariskantoor mr. S.M. Feikema uit Castricum 
heeft zich bereid verklaard t.b.v. het goede doel de 
stichting geheel belangeloos op te willen richten.
De projectgroep doet een oproep aan alle on-
dernemers en particulieren uit de regio die haar 
naam wil koppelen aan dit uitdagende initiatief. 
Help ons door middel van uw financiële steun, of 
maak op enigerlei andere wijze het slagen van dit 
project mogelijk. 

U kunt contact opnemen met Ton Baltus tel: 072-
505334 of mailen naar acp.baltus@quicknet.nl  

Onderwijs is de sleutel tot duurzame ontwikke-
ling en armoedebestrijding!!!!

Limmen/Stuttgart: 
Afgelopen augustus was het weer de beurt voor 
het Limmer danspaar Maurice Philipoom en Ma-
rieke van Londen, om af te reizen naar Stuttgart 
in Duitsland, waar het jaarlijkse en `s werelds 
grootste danstoernooi werd georganiseerd, “The 
German Open Championships” in het Kultur en 
Kongresszentrum der Liederhalle. Het toernooi 
werd georganiseerd in samenwerking met de 
IDSF ( International Dance Sport Federation ) en 
er werd in diverse disciplines gedanst, Ballroom 
en Latin-American, van Amateurs tot Professio-
nals. 

Maurice en Marieke verschenen in 2 categorieën 
ten tonele om hun kunnen te tonen aan een ge-
varieerd internationaal jurypanel, zo stond het 
Limmer danspaar op woensdag 13 augustus aan 
de start van de Adults A-class Standard, aan de 
start verschenen maar liefst 441 paren uit alle 
windstreken zoals Kroatië, Italië, Letland, Rusland, 
Engeland, en ga zo maar door.

Limmer danspaar scoort in Stuttgart 
op German Open Championships 2008

Maurice en Marieke dansten hele sterke rondes, 
en behaalden als enige Nederlandse dansers de 
68e plek, wat een geweldig resultaat is. Op don-
derdag 14 augustus stond het Limmer paar we-
derom aan de start van een nieuwe klasse name-
lijk de IDSF Rising Star Standard, ook in deze groep 
was het een drukte van belang en deden er maar 
liefst 450 paren mee, hier dansten zij ook een hele 
goede ronde, maar helaas voor Maurice en Marie-
ke moesten zij hier genoegen nemen met de 230e 
plek, ook geen slecht resultaat als je bedenkt dat 
echt alle wereld toppers aanwezig waren op dit 
geweldige toernooi. Nu gaan Maurice en Marieke 
zich weer richten op de Nederlandse wedstrijden 
en zijn weer druk in training om in oktober op 
het Nationaal Sportpark Papendal weer helemaal 
fit te zijn om zo weer een bruisend dansseizoen 
tegemoet te gaan.

Voor mensen die eens willen kijken bij een dans-
wedstrijd in de buurt van Limmen, in oktober is er 
ook een wedstrijd in Amstelveen, voor informatie 
kun je altijd kijken op de website www.nadb.eu .

De afgelopen weken zullen veel KIDS bij het zien 
van de Olympische Spelen teruggedacht hebben 
aan de lessen in het voorjaar, want die waren 
toen het centrale thema. Met als hoogtepunt op 
28 juni een fantastische en drukbezochte pre-
sentatie met prachtige songs, dansen en sket-
ches die zij geleerd hadden. 

In het najaar de MUSICALS
Het komende trimester staat bij Coach4Kids het 
repertoire uit de grote musicals centraal. Songs 
en dansen uit Tarzan, Lion King, High School Mu-
sical, Grease, Fame, The Sound of Music, Mama 
Mia, het zijn er te veel om op te noemen. Op de 
lijst staan meer dan 100 musicals en het is logisch 
dat de coaches via e-mail en de website aan de 
KIDS gevraagd hebben hun te helpen een keuze 
te maken. Want bij Coach4Kids bepalen de KIDS 
zelf en samen wat zij willen leren zingen, dansen 
en als onderwerp van de sketches willen spelen.

Optimale aandacht voor de KIDS 
Naast de vakcoaches is er tijdens de lessen bij 
Coach4Kids altijd een extra coach, de Company 
Coach, aanwezig. Zij heeft namens Forte Kinder-
opvang de leiding van de school, geeft geen les 
maar volgt de kinderen in de lessen en de pauzes 
om te zien waar zij goed in zijn. Daardoor krijgen 
de KIDS een optimale persoonlijke begeleiding 
en houdt zij de ouders daarvan persoonlijk op de 
hoogte. Vanaf september is de Company Coach in 
Castricum Anne van Groenekan. Geboren en ge-
togen in Castricum voelt zij aan wat de KIDS daar 
graag willen. Als docent muziek (hoofdvak zang) 
afgestudeerd aan het conservatorium te Utrecht 
weet zij alles van muziek en speelt zij twee instru-
menten: piano en harp. Kortom: iemand die de 
KIDS kan motiveren, enthousiast kan maken en 
uitdaagt om het maximale uit zichzelf te halen. 
Zelf zegt zij over Coach4Kids: “Ik vind het fantas-
tisch dat ik in de samenwerking tussen Forte Kin-
deropvang met Coach4Kids als Company Coach 
de KIDS bij deze creatieve vakken ga begeleiden. 
En die samenwerking maakt het zo sterk: de loka-
le kennis bij Forte Kinderopvang over wat er leeft 
bij de KIDS in Castricum gecombineerd met een 
lesaanpak die steeds op landelijk niveau geëvalu-
eerd wordt. Een lesaanpak die, helemaal volgens 

Coach4Kids Castricum start 17 
september met MUSICALS

de Forte filosofie, de persoonlijke kwaliteiten van 
de KIDS als uitgangspunt neemt en NIET de mu-
sical productie die over een paar maanden op de 
planken moet staan. Een uitgangspunt dat op de 
speciale Coach4Kids trainingsdagen voor de coa-
ches steeds centraal staat. Forte Kinderopvang, 
aan wie dagelijks door ouders de zorg voor veel 
kinderen wordt toevertrouwd, ziet dat kinderen 
door die aanpak en samenwerking tijdens de les-
sen vrienden van elkaar worden en hun zelfver-
trouwen, op en naast het toneel, stap voor stap 
toeneemt. Ik weet het zeker: vanaf 17 september 
wordt elke lesdag voor de KIDS, de coaches en 
mijzelf weer een feestje.”

Sociale vaardigheden
Door de opzet van de lessen bij Coach4Kids en 
de extra tijd die de Company Coach aan de KIDS 
kan besteden krijgen ook de sociale vaardighe-
den veel aandacht. Dit aspect en het plezier dat 
de kinderen in de lessen hebben wordt treffend 
samengevat in de slogan Fun4Future. Plezier ma-
ken en tegelijkertijd werken aan je zelfvertrou-
wen zodat de KIDS  daar in de toekomst tijdens 
hun studie of werk profijt van hebben. 

Forte kinderopvang streeft ook naar 
Coach4kids-lessen  op dinsdagmiddag
Door hun sport- en andere activiteiten past het 
niet altijd in de agenda van de kinderen om op 
woensdagmiddag naar Coach4Kids te gaan. Om 
die reden zal, onder voorbehoud van voldoende 
aanmeldingen, er ook een Coach4Kids groep 
starten op dinsdagmiddag. De kinderen kunnen 
zich daar nu al via de website www.coach4kids.
nl voor opgeven.    

Uitreiking van het certificaat van deelname aan de 
‘KIDS’ die vorig trimester hebben deelgenomen aan het 
programma van Coach4Kids Castricum

Zaterdagavond 23 augustus was het een vrolijke 
boel in de Corneliuskerk. De viering stond in het 
teken van de band tussen Limmen en Burkina 
Faso. Het Jambokoor maakte er een Afrikaanse 
happening van.

Het Jambokoor is een Westfries koor dat Afri-
kaanse liederen zingt. Zo’n 60 leden van het koor 
waren naar Limmen gekomen. Het koor werd be-
geleid door een eigen combo dat op Afrikaanse 
muziekinstrumenten speelde. Jambo betekent 
‘hallo’ en is een Oost Afrikaanse begroeting. 

Op de website van de Corneliuskerk kunt u de 
film zien die van het optreden is gemaakt: www.
corneliuskerk-limmen.nl .

Swingend optreden van Jambokoor 
in Corneliuskerk     

De opbrengst van de collecte is bestemd voor de 
bouw van een school voor voortgezet onderwijs 
in Burkina Faso. Wat het uiteindelijke bedrag is 
geworden, is nog niet bekend. Wel is zeker dat 
het bedrag voor de Stichting WOL, die het project 
laat uitvoeren in Burkina Faso, twee keer zoveel 
waard is. Voor het project ontvangt de WOL een 
verdubbelingsubsidie van de NCDO uit het KPA 
programma. Dit is een programma van de Minis-
ter van Ontwikkelingssamenwerking om parti-
culiere initiatieven te ondersteunen bij projecten 
in ontwikkelingslanden.
Wilt u het project ook steunen, maak dan uw bij-
drage over op bankrekeningnummer 9697 79 267 
t.n.v. Stichting WOL te Limmen. Voor meer infor-
matie: 072 5052680 of www.stichtingwol.com.

Opbrengst collecte voor Burkina Faso
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STUCADOORSBEDRIJF

Jacobs & Zn
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:

• plafondwerk
• pleisterwerk
• sierpleister
• sierlijsten

Rijksweg 50A ,Limmen
Telefoon: 072 - 507 09 18

Mobiel: 06-22 89 49 80
Fax: 072 - 507 09 19

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

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

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

70

10

55

85

30

Limmerkermis, dus:
SPOUWERS !!!
nu 10 STUKS ............................................. voor 4.
MOSCOVISCHE TULBAND
GROOT  ..................................................... voor

MOSCOVISCHE TULBAND
KLEIN  ........................................................ voor

ROZIJNEN TULBAND

SLAGROOM GEBAKSTUK

6.
3.
6.
5.

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

Kermismaandag zijn wij gesloten!
U kunt voor deze dag wel taarten en gebak bestellen!

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

in persoonlijke dienstverleningin persoonlijke dienstverlening

gpgroot.nl

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

KERKWEG 44, LIMMEn

K E R M I S  O U T F I T :
JEANS VAn 59,95! VOOR 29,95!!

NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE HANGT IN DE WINKEL,

LOOP EENS BINNEN!!
WIJ WENSEN U GEZELLIGE KERMISDAGEN

LAATSTE RONDE  
2 TOPJES voor 15 EURO !! 

Kopy insturen? redactie@lovkrant.nl
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Scouting Limmen start weer met een nieuw 
seizoen vol met leuke activiteiten.

Er is weer plaats voor nieuwe bevers en welpen.

Bevers hebben opkomst op de zaterdagochtend 
van 9.30 tot 11.00 uur. Dit is voor meisjes en jon-
gens die in groep 2/3 zitten. Bij de bevers doen 
we allemaal leuke dingen zoals spelletjes spelen, 
knutselen, buiten spelen in het bos en op het veld, 

Scouting Limmen heeft weer 
plaats voor nieuwe leden

speurtocht volgen en broodjes bakken bij een 
kampvuur en nog veel meer groepsactiviteiten.
Ook bij de welpen is en nog plaats van enthousi-
aste jongen die in groep 4/5 zitten en ook van de 
bovenstaande dingen houden. De opkomst van 
de welpen is op dinsdagavond van 18.45 tot 20.15.

Er mag altijd een kijkje worden genomen bij de 
scouting op kapelweg 72

Bevers vanaf 5-7 jaar za 9.30-11.00 uur
Kl kabouters (meiden) gr 4/5 ma 18.45-20.15
Kl welpen (jongens) gr 4/5 di 18.45-20.15
Gr kabouters (meiden) gr 7/8 di 18.45-20.15
Gr welpen (jongens) gr 7/8 woe 19.00-20.30
Gidsen (meiden) gr 8/1e woe 19.00-20.30
Verkenners (jongens) gr 8/ 1e do 19.00-20.30

Voor meer informatie over de bevers neem 
contact op met Trudy Hoogeboom 072-5052830
Voor meer informatie over andere groepen neem 
contact op met Irma Bolten 072-5054227

LIMMEN - De Limmer IJsclub geeft dit wintersei-
zoen net als voorgaande jaren voor de lagere 
schooljeugd (6 tot 12 jaar) schaatsles op ijsbaan 
De Meent in Alkmaar.  De intentie is de kinde-
ren op een speelse wijze met het ijs vertrouwd te 
maken, waarbij spelelementen de belangrijkste 
lesvormen zijn.

De lessen worden gegeven door een groep erva-
ren jeugd- schaatsbegeleiders waarbij de kinde-
ren worden ingedeeld in verschillende groepen 
zodat elk kind zo goed mogelijk schaatsles krijgt. 
In de jongste categorie kunnen kinderen deel-
nemen die het schaatsen nog niet beheersen. 
De hoogste groep heeft het schaatsen al onder 
de knie en wordt meer geoefend op snelheid en 
behendigheid.  Het schaatsseizoen begint op 11 
oktober 2008. Het lesgeld en toegang tot de baan 
is een all-in tarief en bedraagt circa € 75,-

Jeugschaatsen bij de Limmer ijsclub

Er wordt geschaatst op zaterdagochtend van 
10.00 tot 11.00 uur en zijn er nog enkele plaat-
sen beschikbaar.  Voor vervoer naar de ijsbaan 
moet zelf gezorgd worden. Voor informatie kunt 
u bellen naar Sandra Koot, 072-5053768. Een aan-
meldingsformulier is verkrijgbaar via de website 
www.limmerijsclub.com of telefonisch opgeven 
via P. Mink 0251-656434. 

Keurslager Snel was de snelste!.

Na afloop van de Ronde van Limmen op 10 au-
gustus 2008 stond het Wieler-Skeelerbal in het 
teken van de Sportprestatiemeeting. De meeting 
werd gehouden tussen vier LOV-bedrijven: Keur-
slager Snel, Fixet Bouwmarkt, Univé en Marga’s 
Haarmode. Het eerste deel van de sportpresta-
tiemeeting bestond uit een sportquiz. De sport-
quiz bevatte vragen over Limmer sportpresta-
ties en over de Olympische Spelen. Doordat een 
fout antwoord één strafpunt opleverde moest 
het team van Marga’s Haarmode het team van 
Univé voor laten gaan en stond het team van 
Keurslager Snel na de quiz ten gevolge van foute 
antwoorden 4 punten negatief.
Fixet beperkte de schade en hield met de quiz de 
score op nul.

Duidelijk was dat het sportonderdeel nog het 
verschil zou kunnen maken. Er moest gesport 
worden op roeitoestellen welke beschikbaar wa-
ren gesteld door Wellness Center Limmen “Full of 
Life”. Onder leiding van Mik Kersens, trainer van 
Full of Life, werd er in vier series van 2 ploegen 
geroeid over een ‘afstand’ van 500 meter. Op dit 
onderdeel bleken de mannen van Keurslager Snel 
oppermachtig. Over de 2 x 500 meter roeien, na-
men zij 7 seconden afstand van nummer twee 

Ronde van Limmen 'Meetingbokaal'

op dit onderdeel, de ploeg van Univé. Na de twee 
onderdelen stond de ploeg van Univé één met 14 
punten, Keurslager Snel twee met 10 punten en 
Fixet Bouwmarkt en Marga’s Haarmode drie met 
ieder 8 punten.

De finale ging dus tussen de ploeg van Keursla-
ger Snel en de ploeg van Univé wederom op de 
roeitoestellen. De ploeg van Univé kende enige 
terugval waardoor het verschil met de ploeg 
van Keurslager Snel, welke in de finale juist nog 
iets sneller was, opliep tot 10 seconden. Hiermee 
deed Keurslager Snel zijn naam eer aan. Dat het 
de mannen van Keurslager Snel om de eer ging 
was duidelijk. De te winnen geldprijs ging naar 
een goed doel. Het gestelde doel van Keurslager 
Snel was hetzelfde als die van de ploeg van Univé 
namelijk het plaatselijke Sportstimuleringsfonds 
dat sportdeelname wil bevorderen. Doordat de 
ploegen van Keurslager Snel en Univé plaats één 
en twee behaalden ontvangt het plaatselijke 
Sportstimuleringsfonds een bedrag van € 460,-.
De Ronde van Limmen Meetingbokaal zal het ko-
mende jaar de winkel sieren van Keurslager Snel. 
Het team van Keurslager Snel werd gevormd door 
Kees Smit, Wim Miltenburg en Daan Pepping, zij 
waren iedereen te snel af.

Kees Smit, Wim Miltenburg en Daan Pepping met de Meetingbokaal.

Als voorbereiding op de skeeleractiviteiten van 
de Ronde van Limmen had het stichtingsbestuur 
van de Ronde van Limmen op 9 augustus jl. een 
skeelerclinic georganiseerd. De clinic werd ge-
geven door Dick Nap, skeelerinstructeur bij de 
Skatebond en de KNSB. De skeelerclinic was in 
eerste instantie bedoeld voor de jeugd maar vol-
wassenen mochten ook aansluiten.
Om 14.00 uur hadden 54 deelnemers zich gemeld 
in ‘de Burgerij’ waar Dick Nap een korte inleiding 
hield over veilig skeeleren, over goede skeelers en 
waar je bij de aanschaf van skeelers op moet let-
ten. Na deze uitleg begon de praktijk op het auto-
vrije parcours van de Vredeburglaan – Konings-
dam – Brugstraat. Hier werden de deelnemers 
onderwezen in de juiste skeelerhouding (poep-
houding), remmen, skeelerslag (is korter dan 
schaatsslag), starten en finishen. Natuurlijk werd 
er ook al een wedstrijdje geoefend. Als laatste 
onderdeel werd in ‘de Burgerij’ onder het genot 
van een frisdrankje door Dick Nap alles nog even 
goed doorgesproken. Hij deed dit aan de hand 
van de film die mevrouw Coby Tjipkens tijdens 

Ronde van Limmen Skeelerclinic 
groot succes!

de clinic had gemaakt en die via de beamer mega 
groot werd vertoond. Op deze manier konden 
de deelnemers zichzelf en de anderen terugzien 
en met de opmerkingen van Dick Nap er bij hun 
voordeel doen. Het enthousiasme dat tijdens de 
clinic ontstond bij de deelnemers vertaalde zich 
ter plaatse in 38 inschrijvingen voor de skeeler-
prestatieronde van de volgende dag, zondag 10 
augustus, de dag van de Ronde van Limmen. De 
organisatoren waren evenals de deelnemers na 
afloop van de clinic zeer tevreden over het ver-
loop van de clinic.

VOORZITTER (m/v)
Omdat onze voorzitter, Michel Fluri, heeft aangegeven dat hij zijn functie aan het einde van dit 

seizoen (oktober 2008) zal neerleggen zijn we op zoek naar een opvolger/-ster die leiding wil 
geven aan de Tennisvereniging Limmen.

WAT ZIJN DE TAKEN VAN DE VOORZITTER?
De voorzitter vormt samen met de penningmeester en secretaris het dagelijks bestuur en geeft 

leiding aan het bestuur en de vereniging. Hij/zij leidt zowel de bestuursvergaderingen 
(6x per jaar) als de algemene ledenvergadering (1x per jaar). De voorzitter is het aanspreekpunt 

voor de leden, vrijwilligers, sponsors, beheerder Blovo, bondsafdeling van de KNLTB, gemeen-
telijke instellingen, naburige tennisverenigingen, e.d. Michel heeft toegezegd voor een goede 

taakoverdracht te zullen zorgen en ook nog enige tijd ondersteuning te willen geven. Het 
bestuur vergadert één keer per twee maanden. Dat komt neer op circa zes à zeven keer per jaar.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN ONZE VOORZITTER?
Uiteraard voldoende kennis en ervaring. In ons collegiaal bestuur zet de voorzitter de lijnen uit 

voor het beleid van de club en is hij/zij een meedenker als het gaat om het reilen en zeilen in 
onze club. Hij/zij is een teamspeler met creatieve ideeën en beschikt over de nodige contactuele 
vaardigheden. In principe gaan we ervan uit dat hij/zij bereid is deze functie drie jaar te doen.

Zie je het zitten om de club onder je hoede te nemen? Of denk je iemand te kennen die geknipt 
is voor deze functie? Neem dan contact op met:  Michel Fluri (voorzitter), tel. (072) 505 16 74

e-mail: fluri.vanwonderen@quicknet.nl

HELP JE CLUB EEN HANDJE! TENNISVERENIGING LIMMEN IS OP ZOEK NAAR EEN

Fit4lady is anders dan een andere sportschool. 
Maar hoe is het nu om te trainen bij deze fitnes-
sclub exclusief voor vrouwen? Nathalie Adrichem 
uit Limmen vertelt haar verhaal. 
“Ik heb al van alles gedaan aan sport en hield 
niets vol. De tijd kruipt als ik een halfuur moet 
fietsen of cross trainen en echt strak werd ik er 
niet van. Fit4lady is echt anders dan een gewone 
sportschool en naast dat het 30 minuten fitness-
programma leuk is om te doen, heb ik een erg 
goed resultaat bereikt”. 

Nathalie Adrichem, 34 jaar is moeder van twee 
kinderen en heeft samen met haar man een 
boerderij en camping. Ze is 1,5 jaar geleden, bij de 
opening van Fit4lady, weer gestart met sporten. 
Nathalie: “Ik breng de kinderen naar school en ga 
dan meteen een halfuur trainen. De training bij 
Fit4lady vind ik erg prettig. Je hoeft de apparaten 
niet in te stellen, er is lekkere muziek en je wordt 
goed begeleid en geïnspireerd door de trainsters. 
Dat je geen vaste tijden hoeft de komen vind 

Fit4lady: een dynamische sportclub ook voor jonge vrouwen en meiden
ik ideaal, zo kan ik sporten wanneer het mij 
uitkomt in mijn drukke leven. Bij Fit4lady geen 
strakke sportpakjes, je mag komen zoals je bent 
en werkt op je eigen tempo. De ongedwongen 
sfeer is erg plezierig en wat ik erg leuk vind 
zijn de stepoefeningen die je doet tussen de 
krachttraining door, de tijd vliegt voorbij.”. 

Het sporten bij Fit4lady doet Nathalie goed. 
“Ik sport elke week twee maal een halfuur bij 
Fit4lady en als het even kan probeer ik nog een 
derde keer te gaan. Ik voel me fit voor de hele dag 
en mijn weerstand is enorm verbeterd. Ik heb 
duidelijk meer kracht en conditie en dat kan ik 
goed gebruiken als jonge moeder. Inmiddels ben 
ik ook gaan trainen op de Powerplate daarmee 
bereik ik nog een extra effect: leuk om te doen en 
een zichtbaar mooiere huid en strakker lijf”.
Ik heb een heel goed gevoel over mijzelf bij 
Fit4lady. Ik gun elke vrouw deze leuke manier van 
bewegen. Meiden en vrouwen uit de omgeving: 

kom ook sporten bij deze leuke fitnessclub ook al 
heb je een druk bestaan. Je kunt altijd een halfuur 
vrijmaken voor jezelf en dan voel je je hopelijk 
ook snel net zo fit en goed als ik.”

U kunt altijd even binnenlopen om te kijken of Fit-
4lady ook geschikt voor u is. Fit4lady in Limmen 
houdt een informatief en gezellig OPEN HUIS op 
∑ Zondag 7 september van 11.00-16.00 uur
∑ Maandag 8 september van 9.00-20.30 uur

Elke vrouw die zich aanmeldt op deze dagen 
krijgt een uniek fitness pakket van Intersport 
Megastore Alkmaar. 
Fit4lady Limmen (naast Univé)
De Drie Linden 2, 1906 EM  Limmen
Informatie of aanmelding: www.fit4lady.nl 
of  bel 06- 222 140 29

Open: ma t/m do 8.30-12.30 & 16.30-20.30 uur. 
 Vrij en za: 8.30-12.30



P A G .  1 2  L O V - K R A N T  –  S E P T E M B E R  2 0 0 8

Krijg ik bij auto- en autoschadebedrijf Kleverlaan bv

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

Vraag onze medewerksters naar de voorwaarden

Alle moeders in Nederland opgelet!!

Nu 1 maand GRATIS
sporten bij Fit4lady

Open  huis!

Voor vrouwen
Gegarandeerd na 
1 maand resultaat
In 30 minuten fit
Snel en effectief

Altijd plaats

Fit4lady Limmen
De Drie Linden 2

Fit4lady Alkmaar
Oudorperplein 21

Bij aanmelding tijdens ons open huis
ontvangt u  een fitnesspakket van

Noorder Arcade Alkmaar
www.megasportzone.nl

Kom nu sporten bij Fit4lady!

U bent van harte welkom op
Zondag
7 september

Maandag
8 september

van 11.00 tot 16.00 uur van 9.00 tot 20.30 uur

Ook filialen in: 
Amsterdam  Avenhorn  Den Helder  Drachten  Goor  Grootebroek  Haarlem  Heemskerk

Heerhugowaard  Hoorn  Leeuwarden  Reuver  Sneek  Soest  Susteren  Venlo  Volendam  Zeist

Voor meer informatie: www.fit4lady.nl

HET TUINCENTRUM 
BIJ U IN DE BUURT!!

MAANDAG 15 SEPTEMBER ZIJN WIJ

VANWEGE DE LIMMER KERMIS 

DE GEHELE DAG GESLOTEN
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• VOGELVOEDERS, 
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“De Randstad wordt steeds drukker,” een zin 
die regelmatig langskomt in het tv-nieuws 
en in de kranten. Meer en meer mensen heb-
ben een onderkomen nodig hebben, willen 
de ruimte om te recreëren en het liefst reizen 
zij zonder al te veel opstoppingen en vertra-
gingen van en naar hun werk. Van gemeen-
ten, provincies en overheid vereist dit een 
groot aanpassend vermogen. Het ene na het 
andere (bouw)project schiet dan ook uit de 
grond. Iets wat de overheden lang niet altijd 
in dank wordt afgenomen, want hoe maak je 
het iedereen naar z’n zin? Jaren gaan er vaak 
overheen; vergaderingen, tekeningen, struc-
tuurplannen, bezwaarschriften. Limmen, een 
dorp met een rijk agrarisch verleden, grenst 
aan die Randstad en ontkomt daarmee niet 
aan de gedaantewisseling van verleden tijd 
naar moderne tijd. In dit artikel wil ik een 
groot project, ‘Wonen in het groen’, in grote 
lijnen toelichten. Het gaat dan met name om 
het onderdeel Zandzoom. Dit artikel heeft niet 
de bedoeling een standpunt in te nemen over 
het project zelf. Wel vinden wij van de redactie 
van de LOV-krant het zinnig om van verschil-
lende mensen te horen wat hun relatie is met 
dit project. Vandaar deze ‘oproep’.

Het project ‘Wonen in het groen’ is een groot 
samenwerkingsproject tussen de provincie 
Noord-Holland en de gemeenten Castricum, 
Heiloo en Alkmaar. Het plan heeft als doel 
een woonlandschap te realiseren tussen Hei-
loo en Limmen. Een woonlandschap wordt 
hierbij door het project gedefinieerd als “een 
natuurlijk woongebied waarbij de woningen 
en de inrichting van de buitenruimte onder-
geschikt gesteld zijn aan het landschap”. Hoog 
in het vaandel staan dan ook groen (natuur en 
landschap) en ruimte (recreatie). “Het project 
Wonen in het groen is niet zomaar ontstaan,” 
beschrijft de gemeente Heiloo op haar website. 
Oorspronkelijk had alleen de gemeente Heiloo 
zelf de behoefte nieuwe woningen te bouwen. 
Hiervoor kwam Zuiderloo in aanmerking. “Al 
snel bleek dat er vanuit de regio ook behoefte 
was aan ruimte om woningen te bouwen,” 
schrijft de gemeente verder. Zandzoom, het 
gebied tussen Heiloo en Limmen, leek hiervoor 
geschikt. De provincie besloot mee te werken 
aan de plannen. Dit wilde zij echter wel doen 
onder een aantal voorwaarden: er moest een 
goede aansluiting komen op de A9 vanuit de 
nieuwe woonwijken en er moest aandacht zijn 
voor natuurontwikkeling.  

Drie projecten
Om aan de eisen van de provincie te kunnen 
voldoen bestaat het woningbouwproject ‘Wo-
nen in het groen’ uit drie deelprojecten. Het 
eerste is ‘groen en recreatie’. Zoals de naam al 
aangeeft is dit plan gericht op het realiseren 

 Zandzoom van stukken natuur en waterberging binnen het projectgebied. Ook de aan-
leg van fiets-, wandel- en kanoroutes om het gebied toegankelijk te maken 
voor recreatie valt hieronder. Het tweede deelproject is de woningbouw. In 
het plangebied worden in de komende jaren 2000 tot 2400 woningen ge-
bouwd. Hiervan komen er 1500 tot 1800 in de gemeente Heiloo te liggen en 
500 tot 600 woningen in de gemeente Castricum (in Limmen). Tot slot het 
derde en misschien wel belangrijkste deelproject: de aansluiting A9, want 
om het project ‘Wonen in het groen’ te mogen uitvoeren moet aan deze 
voorwaarde voldaan zijn. Immers, meer woningen betekent meer mensen 
en dus meer verkeer.

Zandzoom
Als het gaat om woningbouw in Limmen dan is vooral het plan Zandzoom 
belangrijk. In een eerder interview dat ik kort geleden had met Piet van der 
Steen, vertelde Piet mij dat Limmen op een strandwal ligt die 4000 jaar 
geleden is ontstaan. Het zand in projectnaam ‘Zandzoom’ verwijst naar de 
ligging van het gebied op deze strandwal. “De zoom vormt de schakel tus-
sen de gemeenten,” beschrijft het structuurplan Limmen Zandzoom. “Aan 
de ene kant vormt het de grens tussen de gemeenten Heiloo en Castricum, 
aan de andere kant vormt het een verbindingselement.” 
In Limmen worden de 500 tot 600 woningen gebouwd tussen de Hogeweg 
en de Rijksweg en tussen de Hogeweg en de Westerweg. Hierbij komen tus-
sen de Hogeweg en de Rijksweg 25 woningen per hectare (10.000 m2) te 
staan. In het gedeelte tussen de Hogeweg en de Westerweg is de woning-
dichtheid met 15 woningen per hectare een stuk kleiner.

Oproep
Op het Internet is veel informatie te vinden over ‘Wonen in het groen’. Om-
vangrijke stukken bestaande uit vele bladzijdes, zoals het structuurplan, in 
te zien via de websites van de betrokken gemeenten en staan tot ieder zijn 
beschikking. Hierboven staat het project slechts in grote lijnen beschreven. 
Maar vragen als: Wat betekent dit project voor de huidige bewoners van 
Limmen? Of blijft het karakter van het dorp gehandhaafd? kunnen het bes-
te beantwoord worden door de mensen die er midden in staan. Dus bent u 
een huidige bewoner van Limmen? Bent u een toekomstig bewoner? Werkt 
u voor de provincie Noord-Holland, de gemeente, voor een architectenbu-
reau of werkt u binnen het project zelf? Bent u makelaar, architect of aanne-
mer? Wat uw relatie met het project is, wij vinden het leuk om Wonen in het 
groen/Zandzoom vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Wilt u iets 
vertellen over uw relatie met het project, laat dit dan weten bij onze redac-
tie (redactie@lovkrant.nl). Misschien komen wij langs voor een interview!

Meer informatie:  www.woneninhetgroen.info, www.castricum.nl,
www.heiloo.nl, www.zandzoom.com.

Lucia Valkering

Foto: Plattegrond van het plangebied Zandzoom. Donker grijs: gedeelte tussen de 
Hogeweg en de Rijksweg. Lichtgrijs: gedeelte tussen de Hogeweg en de Westerweg. 

 (Bron: gemeente Castricum.) 
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