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Geen Ker(ke)mis-ontbijt 
in de Corneliuskerk dit jaar
LIMMEN - Een mooie traditie wordt dit jaar onder-
broken. Het ker(ke)mis ontbijt voorafgaande aan 
de eerste deun op maandagmorgen gaat dit jaar 
niet door. Je zult nu zonder een voedzaam funda-
ment vanuit de Corneliuskerk het feestgewoel in 
moeten stappen. De afwezigheid van enkele fiet-
sers die op dit moment onder weg zijn naar Bur-
kina Faso zal hier wel een rol in hebben gespeeld. 
Maar het mag de feestvreugde niet drukken, vol-
gend jaar pakken we draad weer gewoon op.

ker(ke)miscommissie 

Limmer IJsclub 
organiseert KaterloopAutobedrijf Kleverlaan BV

kanshebber titel 
'Autobedrijf van het Jaar'

De Limmer IJsclub organiseert op zondag 12 sep-
tember de 30ste editie. van de kermis 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

Uit de tien genomineerden voor de titel ‘Auto-
bedrijf van het Jaar’ heeft de vakjury van BOVAG  
drie finalisten gekozen. Autobedrijf Kleverlaan 
behoort tot één van de drie finalisten en zal op 
5 oktober tijdens hét automotive congres van 
het jaar gaan strijden voor de felbegeerde titel. 
De overige twee finalisten zijn van Leeuwen uit 
Kesteren (NB) en ’t Centrum in Eethen (NB). Ju-
ryvoorzitter Auke Cupédo (hoofdredacteur van 
het vakblad Auto & Motor Techniek) licht toe: 
“ Het zijn stuk voor stuk bedrijven die er hard 
aan hebben gewerkt en met veel inzet en trots 
de verkiezing in zijn gegaan. Je gunt het ze dan 
ook allemaal om in de finale te komen.” De drie 
finalisten zijn door de vakjury aan de hand van 
een bedrijfsbezoek door een onafhankelijke des-
kundige en de resultaten van een uitgebreide 
checklist geselecteerd. 

Dinsdag 24 augustus moesten Ron en Jan Klever-
laan vroeg op hun bedrijf aanwezig zijn om een 
verrassing en instructies te ontvangen voor een 
meeting die dag in het land. Ron: “Dan vermoed 
je natuurlijk al dat je in de eindstrijd zit van de 
verkiezing, maar we wisten nog van niks. Het was 
dan ook een zeer onverwachte verrassing, een 
zeer sportieve Ferrari F360 Modena Spyder”. “On-
danks dat de auto enkele jaren oud is blijft het 
een wonder der techniek met technieken uit de 
Formule 1 en een cabriolet versie om het geheel af 
te maken”. “We moesten ons om 11.30 uur melden 
bij Bovemij Verzekeringen voor een fotosessie. 
Dus met z’n tweeën op weg naar Nijmegen nadat 

Inschrijven vanaf 9.30 uur in Sporthal D Enterij, 
waar ook kleed- en douchegelegenheid is. De start 
is in het park, 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 aardig-
heidje. De start voor deze Parkloop is om 10.00 
uur.

we nog een paar rondjes door Limmen hadden 
gereden en ik mijn zoon Thom naar school had 
gebracht”, zegt Jan. 

“Aangekomen in Nijmegen waren de andere 2 
finalisten ook aanwezig met een Ferrari en een 
Porsche, dus het kantoorgebouw liep leeg om al 
dat moois te bekijken. Daarna werden we ont-
haald bij de directie en kregen we de officiële 
mededeling dat we tot de top 3 van Nederland 
behoorden”. De broers zijn enorm trots op de fi-
naleplaats. “Het is natuurlijk fantastisch om als 
autobedrijf de finale te bereiken van deze verkie-
zing en gaan nu ook écht voor de overwinning 
natuurlijk, met de Ferrari hebben we in ieder ge-
val een vliegende start gemaakt”.

De verkiezing Autobedrijf van het Jaar is een ini-
tiatief van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven 
en wordt dit jaar voor de vierde keer gehouden. 
Ruim 20.000 autobezitters stemden dit jaar op 
hun favoriete BOVAG onafhankelijke autobedrijf. 
Van de ruim 3400 deelnemende bedrijven wer-
den er 10 genomineerd. Drie gaan er nu door naar 
de finale. De vakjury voelt de drie finalisten de ko-
mende weken verder uitgebreid aan de tand. De 
uiteindelijke winnaar van de verkiezing Autobe-
drijf van het Jaar wordt gekozen op het Jaarcon-
gres van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven. 
Daarbij speelt de voorkeur van de collega-auto-
bedrijven ook een rol. Op 5 oktober, de dag van 
het Jaarcongres, weten we wie van de finalisten 
zich ‘Autobedrijf van het Jaar 2010’ mag noemen.

De gebroeders Kleverlaan samen met de andere finalisten

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org... Voor een vrijblijvend
en objectief
hypotheekadvies!
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Bel voor de mogelijkheden
Tel. 072-5323578 
www.kits-oonlie.nl
Alkmaar-Heiloo-Limmenk i n d e r o p v a n g

Voor kinderen van 0 tot 13 jaar  

  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

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

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

OPRUIMING
Alle Calmare shampoos 

van € 5,25 voor € 2,95
Alle Calmare herenproducten 

nu HALVE PRIJS

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

Nieuw: een prefab toegangspoort
Deze worden bij ons in de werkplaats te Alkmaar geheel prefab 
gemaakt en dan in 1 dag geplaatst bij onze opdrachtgevers

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

WWW.SMEDERIJBEENTJES.NL

L IMMEN

Wanneer het
Ù uitkomt;

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

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid

assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

L IMMEN

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

75

25

65

40

60

LIMMER KERMIS..! DUS:

SPOUWERS !!!
10 STUKS .................................................. voor 4.
ROZIJNEN TULBAND

½ ZWAAR KRENTENBROOD

MOSCOVISCHE TULBAND
GROOT  ..................................................... voor

KLEIN  ........................................................ voor

7.

2.

6.
3.

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

Kermismaandag zijn wij gesloten!
Bestel een fototaart als cadeau voor een
verjaardag of een andere gebeurtenis!

(s.v.p. vroegtijdig bestellen)

Zaterdag 30 oktober 2010 

THE PIANOHOUSE 
ZAAL OPEN 20:30

KAARTEN € 10,00 IN DE VOORVERKOOP 
EN € 12,50 AAN DE DEUR

VERKRIJGBAAR BIJ DE BURGERIJ 
OF VIA 06-20741511

Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 
16 jaar, ID-kaart verplicht! 
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Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zon-
der te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden 
onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk 
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte 
van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Door loting is Juul Schoorl “Baby van de maand” geworden. Voor de “Baby van de 
maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze 
kan de winnaar op vertoon van deze krant in ontvangst nemen in de winkel aan de 
Rijksweg 137 in Limmen. 

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

‘ BABY VAN DE MAAND’

Juul Schoorl
- Geboren op 5 augustus 2010 - 

Dochter van Mark Schoorl en Jill Koot

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

Mees Koot

– Geboren op 14 augustus 2010 –

Zoon van Ron Koot & Michelle Holshuysen

Niek Admiraal

– Geboren op 11 augustus 2010 –

Zoon van Erwin en Elize Admiraal
broertje van Cas Admiraal

Kim Maria van Wees

– Geboren op 5 juli 2010 –

Dochter van Edwin en Karin van Wees
zusje van Max

Jac Tijsen wint met sluwe eindsprint de recreantenkoers

Thijs Al houdt Jeroen Lute 
van vierde eindzege
Daar waar in diverse plaatsen de wielerronde werd 
afgelast omdat de organisaties de financiën niet 
rond kregen, werd zaterdagavond 21 augustus on-
der mooie omstandigheden de ronde van Limmen 
wel verreden. Mogelijk gemaakt door de nimmer 
aflatende steun van de Limmer ondernemers. 
Dankzij hun enthousiasme en medewerking is het 
de organisatie weer gelukt een mooi programma 
neer te zetten. Op het verkorte parcours vlogen 
de rennersveelvuldig voorbij. Met een rondetijd 
van ongeveer anderhalve minuut werden de toe-
schouwers continu vermaakt. En door de harde 
strijd die de renners leverden, bleef het spannend 
tot de laatste minuut. 

Jeroen Lute rijdt altijd sterk in zijn geboorte-
plaats. Al drie keer wist hij de ronde van Limmen 
op zijn naam te schrijven. En het scheelde niet 
veel of hij had een vierde streepje kunnen zetten. 
In de eindsprint bleek Thijs Al, die internationaal 
furore maakt als veldrijder, net iets rapper.
Dat er graag gekoerst wordt in Limmen bleek wel 
uit de inschrijvingen. Een bijzonder sterk deelne-
mersveld meldde zich voor de elitekoers in Lim-
men. Ondermeer de volledige AA-Drink-selectie 
(met Thijs Al en Danny Stam) en Rabobank-ren-
ner Maurice Vrijmoed kwamen aan het vertrek. 
Mede door hun komst kreeg Limmen een bikkel-
hard koersverloop. Na een eerste ontsnappings-
poging van Sander Lormans en Maurice Vrij-
moed, lukte het later Jeroen Lute en Thijs Al wel 

om uit de greep van het peloton te blijven. Met 
een uiterste krachtsinspanning wist Dion Beuke-
boom nog bij het tweetal aan te sluiten. Nadat 
het trio het peloton op een ronde had gezet, was 

het duidelijk wie er op het podium plaats moch-
ten nemen. In een enerverende laatste ronde en 
eindsprint werd uitgemaakt wie op welke trede 
mocht plaatsnemen. Een duidelijk in prima vorm 
verkerende Al trok bij het luiden van de bel nog 
eens alle registers open. Lute wist fraai te pare-
ren, waarna en sprint met drie de winnaar aan 
moest wijzen. Even leek Lute op weg naar zijn 
vierde kunststukje. Op kop denderde hij door de 
moeilijke laatste bocht. Maar als echte veldrijder 
bleek Al  zeer snel door de kunnen accelereren. 
Met enkele lendenrukken, kwam de Zaankanter 
op gelijke hoogte, waarna hij net even rapper 
bleek dan zijn concurrent. Op gepaste afstand 
volgde Beukeboom als derde. De andere twee 
geboren Limmers in de koers, Bram Bruschke en 
Jeroen Verlaan, wisten zich prima te handhaven 
in het peloton, maar voor hen ging het net iets te 
hard om mee te doen voor de prijzen.

Ook de Amateurs B maakte er een enerverende 
koers van. Op het verkorte parcours werd vanaf de 
eerste meters flink hard doorgetrokken. Na vele 
ontsnappingspogingen vormde zich uiteinde-
lijk een kopgroep van 5 man waarvan Edwin van 
Beek de snelste was en de gladiolen in ontvangst 
mocht nemen van rondemiss Marit Bakker

In een spectaculaire recreantenkoers werd be-
paald wie zich een jaar lang kampioen van Lim-
men mag noemen. De sterke formatie van de 
Deining reed echt als een ploeg en het had er alle 
schijn van dat de winnaar uit hun gelederen zou 
komen. De stevige wind zorgde er echter voor dat 
alleen wegrijden niet mogelijk was. Zodoende 
bleef het steeds meer uitdunnende peloton bij 
elkaar en moest de ‘massasprint‘ beslissen wie 
er op de hoogste trede van het schavot mocht 
plaatsnemen. Met Danny Rijk en Jeroen Buter 
had de ploeg van de Deining twee krachtpatsers 
in huis. Zij verkeken zich echter op de sluwheid 
van Jac Tijsen. Met ziel en zaligheid gooide hij 
zich de laatste bocht in, waarna hij de daar op-
gebouwde voorsprong niet meer uit handen gaf. 
Drie zoenen van de rondemiss, een bos gladiolen 
en een cursus bij het NTI-NLP waren zijn buit. 
Danny Rijk werd tweede en Jeroen Buter derde. 
Deze laatste twee wonnen met hun ploeg wel de 
bedrijventrofee. 
Jolinda Lute, de enige vrouwelijke deelnemer, 
wist zich bewonderenswaardig staande te hou-
den tussen al het mannelijke geweld en reed de 
koers uit in het peloton. Dat gold bijna ook voor 
de pas 15-jarige Kaj Pronk, die pas in de laatste 
ronden moest lossen, maar de koers toch uitreed. 

Voor Jan Groot was het zaterdagavond de dood 
én de gladiolen. Hij moest als eerste lossen uit 
het peloton, ging drie keer dood, maar zijn stand-
vastigheid leverde hem toch nog een bos gladio-
len op.

Sprintwedstrijden voor de jeugd
Voorafgaand aan de Ronde van Limmen sprintte 
de jeugd in verschillende leeftijdsklassen om het 
kampioenschap van Limmen. Over een afstand 
van 160 meter (deze afstand wordt altijd gebruikt 
bij de kortebaanwedstrijden op het ijs) werd er op 
hoog niveau gestreden. Het was vooral leuk om 
de verschillen in materiaal te zien. Zo kwamen er 
opoe-fietsen aan de start, maar ook mountain-
bikes en racefietsen. Ook het publiek stond te ge-
nieten want er werden bijna alleen maar finales 

gereden. Bij de meisjes van 7 t/m 9 jaar ging de fi-
nale tussen Mila Dekker en Karlijn Verdwaald. De 
zege ging uiteindelijk naar Karlijn die Mila twee 
maal het nakijken gaf. Bij de jongens 7 t/m 9 stak 
Lex Burgering met kop en schouders boven de 
rest uit. Finn Wijnker werd tweede en Tom Schui-
tema bezette de laatste podiumplek. Lars van 
Kessel en Koen van het Hof vielen net buiten de 

prijzen. De hoofdprijs bij de jongens van 10 t/m 12 
jaar ging naar Jens van der Putten. Zilver en brons 
was er voor Kaj Apeldoorn en Steven de Rave. In 
de koningsklasse (jongens 13 t/m 15 jaar) ging de 
eindstrijd tussen Kaj Pronk en Maurice Rijs. Op 
tijd hadden zij Mitchel Zijp afgetroefd, die derde 
werd. Tot tweemaal toe wist Kaj zijn rivaal en 
ploeggenoot Maurice nipt te verslaan, waarna hij 
met de hoofdprijs naar huis ging. 

Skeeleren
Zondag werd als afsluiting van het sportweekend 
in Limmen de skeelertocht verreden. De kleine 
tocht door Limmen en de grote tocht door de Lim-
mer Polder langs de Noordermolen is ondanks de 
dreigende lucht onder goeie omstandigheden 
verreden. Met 24 deelnemers aan de kleine ronde, 
waren het vooral de jongste skeeleraars uit Lim-
men die de felbegeerde en verdiende stempel 
wisten op te halen bij het nieuwe bruggetje bij 
Jos Admiraal. De grote tocht mocht 25 deelne-
mers verwelkomen die de straffe wind trotseer-
den. Met een lekker gangetje in het begin met de 
wind in de rug leek het makkelijk te gaan. Maar 
het venijn zat in de staart. Vooral het stuk langs 
de A9 was heel zwaar door de harde wind.
Na afloop konden alle deelnemers in de Burgerij 
nog een versnapering ophalen en terug kijken op 
een geslaagd evenement.

Jac Tijsen wint met sluwe eindsprint de recreantenkoers

De stichting Ronde van Limmen 
bedankt hierbij alle sponsors, 
vrijwilligers en deelnemers!!. 

Dankzij de steun en inzet van deze 
mensen is het weer mogelijk 

geweest een geslaagd evenement te 
laten plaatsvinden.
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Kijk op www.lovkrant.nl

Kopy insturen?
redactie@lovkrant.nl

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

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

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

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

Kijk voor oudere edities en publicatiedata op:

Marga's Haarmode
Limmen 072 505 2456 

Een jaar lang begeleiding naar uw streefgewicht!

Eerste bijeenkomst : dinsdag 21 september
Tijd : 10.00 – 11.00 uur
Aantal bijeenkomsten : 25 (verspr. over een jaar)
Kosten : € 199,-
Max. groepsgrootte:  : 5 personen
Aanmelden tot : vrijdag 17 september

Consult op afspraak: Dinsdag 9.00 - 17.00 in Castricum (praktijk Kinéflex, Tijm 2)
 Vrijdag 10.00 - 16.00 uur in Limmen (Theebos 15)
 (Overige dagen en tijden in overleg)
Contactgegevens:  Karin De Kremer, 06-23550607, info@gewichtopmaat.nu
 www.gewichtopmaat.nu
Gewicht op maat is aangesloten bij de BGN (Beroepsvereniging voor Gewichtsconsulenten Nederland) 

waardoor de consulten (gedeeltelijk) vergoed worden door een aantal zorgverzekeraars.  

Gewicht
op

maat

Aanmelden kan via info@gewichtopmaat.nu of via 06-23550607 (Karin De Kremer). 
Meer informatie elders in deze LOV-uitgave of op de website: www.gewichtopmaat.nu

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

Het voetbalseizoen is weer begonnen! 

Zet uw voetbalkennis om in klinkende munt 

met TOTO 13, TOTO select of TOTO tip. 

Kijk in de winkel voor het speloverzicht. 

         (Voor alle loterijen geldt een minimumleeftijd van 18 jaar)

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

VRIJDAG VOOR IEDEREEN EEN TRAKTATIE IN DE WINKEL

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

10 SPOUWERS                      €   4,60
PER STUK ..........................................................  €   0,50
SUIKEROUBLIE 
GEVULD MET GELE ROOM ................................€   1,00
KERMISVLAAI 
4 FRUITSMAKEN OP 1 VLAAI .............................€ 10,40
HALVE VLAAI ....................................................€   5,75
OOK HEBBEN WIJ WEER SPECULAAS  
KLEIN, MIDDEL EN GEVULD.

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

Voordelig
drukwerk?
www.studiowelgraven.nl

072 - 5055220
24 uur per dag bereikbaar

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

Persoonlijk   Stijlvol   Betaalbaar

Een waardevol afscheid 
ontstaat door

tijd en aandacht

* *

Wie heef t de beste ogen 
van Nederland?

Zi jn de l i j nen

A gebogen

B schu in

C para l le l

Doe de vol ledige test 
en win een 3D TV
www.oogfonds.nl
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LIMMER KERMIS 2010

V R I J D A G  1 0  S E P T E M B E R
Tent:  Sesam
Café: Dj Toine
Zaal gesloten

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

Zaal: Housefreakerz 
Café: Dj Toine

Z O N D A G  1 2  S E P T E M B E R
Tent: Giga en mystery guest

Zaal: Memphis 
Café: Dj Toine

M A A N D A G  1 3  S E P T E M B E R
Tent:  Jukebox en vanaf 4 uur Kink 

en om 6 uur Peter Beense
Zaal:  Trio Tjoe en Jeroen

Café: Feest Dj Maarten en daarna DJ Toine

Wij wensen jullie allemaal een gezellige kermis toe.
LET OP: ONDER DE 16 JAAR GEEN TOEGANG. 

ID KAART VERPLICHT.

Kermis 2010 in 
café de Lantaarn 
Vrijdag 10 september barst het kermisgeweld los 
in de Lantaarn, met de band van dit moment: 
SESAM. In het voorcafé Dj Toine, die het dak eraf 
laat knallen.

Zaterdag 11 september in de tent La Stampa, een 
fullprof, all-round feest-showorkest. In de zaal 
gaan we uit ons dak met het over bekende Hou-
sefreakerz-feest .
In het café zet Dj Toine het café op zijn kop.

Zondag 12 september in de tent: Giga met een up-
to-date repertoire. Altijd de laatste hits het eerst 
op het podium! Zondag ook een eenmalig optre-
den van een bekende mistery guest.

In de zaal Memphis met een mix van de Beatles, 
REM, U2, Rolling Stones, Queen en Robbie Wil-
liams, terwijl Dj Toine en Dj Cor er een feest van 
maken in het voorcafé.

Maandag 13 september zoals vanouds 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.

Na het opteden van Jukebox komt Kink aan de 
beurt die tot laat in de avond zal spelen. Om on-
geveer 6 uur komt na het succes van vorig jaar 
de Amsterdamse  zwaargewicht Peter Beense de 
tent weer op zijn kop zetten. 
Dus dit jaar wederom geen pauze!
En in het café Dj Ron, die de laatste uurtjes voor 
jullie nog gaat knallen. 

Kermis in de Burgerij 

Final Touch 
De doorgewinterde all round band FINAL TOUCH 
maakt inmiddels al 10 jaar het live-circuit onveilig 
met een zeer gevarieerd en uitgebreid repertoire.
Deze 5-mans formatie haalt de lekkerste kren-
ten uit de muzikale pap, met rock,reggae, ska en 
nederpop als ingrediënten. Tijdens een optreden 
van FINAL TOUCH worden hits van o.a. Robbie 
Williams, Gavin DeGraw, The Police, Doe Maar, 
Marco Borsato, The Black Crowes, Anouk, Lenny 
Kravitz en Van Dik Hout soepel en gedreven neer-
gezet, waarbij het showelement zeker niet wordt 
vergeten. Daarbij geeft FINAL TOUCH overbe-
kende covers een nieuw jasje, zodat het lijkt alsof 
ze gisteren geschreven zijn. Wil je meer weten 
of de DEMO beluisteren, kijk dan even op www.
finaltouch.info.

The Garlicks 
The Garlicks is een verrassende coverband uit 
Limmen. De jonge en energieke bezetting maakt 
van elk optreden een spektakel. Het enthousias-
me van de band straalt over op een zeer breed pu-
bliek door de grote variatie aan nummers (Rolling 
Stones, Golden Earring, Red Hot Chili Peppers, Arc-
tic Monkeys etc.). De geur van de band verspreidt 
zich in rap tempo in Alkmaar en omgeving. Kom 
de sfeer een keertje ruiken! Kijk voor leuke film-
pjes en derg. op hun site! (Zeker aan te raden om 
voor de kermis te kijken!!)

Zang - Tjeerd Blom, Gitaar - Jens Korving, Gitaar – 
Ruud Schouten, Bas – Robbert Wit, Drums – Joey 
Spijker 

www. thegarlicks.nl, garlicks.hyves.nl

De Wico’s 
Op maandag 13 september zal het duo De Wico’s 
de muziek verzorgen in De Burgerij. De Wico’s be-
staan al meer dan 35 jaar in verschillende bezet-
tingen, waarvan al 18 jaar de huidige bezetting 
bestaat. Zij zijn zeer bekend in groot kennemer-
land als bruiloft en kermisband, alle kermissen 
in de buurt doen ze dan ook aan o.a. Beverwijk, 
Uitgeest, Heemskerk, Akersloot, Bakkum, Assen-
delft, en zoals de laatste jaren ook in Limmen. Het 
repertoire is geënt op alle leeftijden en spelen al-
les zelf live, dus geen computers of orkestbanden. 
Dat houd ook in dat ze kunnen inspringen op 
wat er gebeurd en gevraagd wordt in de zaal. Op 
2 mei jl. is de nieuwe single uitgebracht ‘’Mooie 
vrouwen’’. De bezetting is Jan Laan drums, zang 
en Udo Jansen keyboard en zang.

KERMISPROGRAMMA:
ZONDAG 12 SEPTEMBER

VANAF 17.00 UUR

FINAL TOUCH
MAANDAG 13 SEPTEMBER

VANAF 9.00 UUR

THE GARLICKS
VANAF 13.00 UUR

DE WICO'S
Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 16 jaar

ID-kaart verplicht! 

GRATIS ENTREE! 

Wij wensen iedereen een plezierige kermis!
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Kermiskleurplaat
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Negentien vragen aan...
Peter van Renen 

1.  Kun je ons iets meer vertellen over je achtergronden, waar ben je geboren, waar heb je je jeugd 
doorgebracht, was er toen al belangstelling voor hobby’s?

 Ik ben geboren in Hoensbroek, Zuid Limburg en heb mijn jeugd in Geleen doorgebracht. Ik had 
toen nog niet echt belangstelling voor fotograferen. Ik fotografeerde wel eens wat maar dat was 
meestal als we met ons gezin op vakantie gingen, net zoals de meeste mensen vakantiekiekjes 
maken.. Vroeger trok ik wel veel met mijn vrienden erop uit de natuur in.

2. Na je studies ben je het bedrijfsleven in gegaan. Kun je ons iets meer vertellen over je werkzame 
leven en waar zich dat heeft afgespeeld?

 Na mijn studie aan de Rijks Hogere School voor Tropische Landbouw (RHLS) te Deventer, waar 
ik mijn vrouw Frances leerde kennen,  zouden Frances en ik naar Nieuw Zeeland emigreren. Dit 
ging echter op het allerlaatste moment niet door. Toen moest ik dus eerst 18 maanden in mili-
taire dienst. Na de militaire dienst ben ik 20 jaar werkzaam geweest in de mengvoeders. Mijn 
eerste baan als landbouw- veeteeltkundige was bij de firma Koetsier Veevoeders in Woerden. 
Daarna verkaste ik naar Jansen Voeders te Harderwijk en vervolgens werd ik directeur van een 
handelsonderneming bij Wessanen Mengvoeders. In 1990 werd dit bedrijf overgenomen door 
Brokking Veevoeders Utrecht waar ik toen verkoopleider werd. In 1991 heb ik de mengvoeders 
vaarwel gezegd en dacht toen snel weer een andere baan te zullen vinden.

 Dit ging echter niet zo voorspoedig toen ben ik maar voorlopig bij de zuurkoolfabriek van de Fa. 
Kramer in Zuid Scharwoude gaan werken. Dat zuurkool maken beviel me echter zo goed dat ik 
daar tot 1 mei 2009 ben gebleven waarna ik vervolgens in de VUT ben gegaan.         

3. Op een bepaald moment heeft het gezin Van Renen gekozen voor het mooie Limmen. Wat gaf 
de doorslag, wellicht buiten het feit dat het voor de werkkring was? Waaruit bestond het gezin 
op het moment van de komst in Limmen?

   Vanwege mijn werk moest ik met mijn gezin diverse keren verhuizen en zo kwamen we in juli 
1986 van Harderwijk naar Egmond aan de Hoef. In 1990 zijn we naar Limmen verhuisd omdat 
we het zo’n gezellig dorp vonden met leuke mensen en vanwege de sfeer die Limmen uitstraalde. 
Toen we hier kwamen wonen, bestond ons gezin uit dochter Chantal, zoon Jeroen, Frances, ik 
en onze Berner Sennenhond Duke. Inmiddels zijn de kinderen al heel lang het huis uit, is Duke 
overleden en zijn we nu met z’n tweeën en de twee honden Nadja en Kyra. 

4. Was Limmen liefde op het eerste gezicht?
 Nou ja, zeg maar liefde op het tweede gezicht. Het voelde wel meteen goed, mooi dorp, gezellige 

sfeer, leuke spontane mensen en niet onbelangrijk: we vonden een huis waar we ons meteen 
“thuis” voelden.

5. Hoe ervaren jullie de “doorsnee” Limmer, als je daarvan al mag/kunt spreken?
 Gezellig (houden van een feestje), sociaal, niet te moeilijk en vaak klaar staan voor een ander. 
6.  Beschouwen jullie jezelf als opgenomen in deze gemeenschap?
 Wij hebben allang onze draai gevonden in Limmen. Of je nu in Limmen gaat wonen of ergens 

anders, je moet er zelf iets van maken en als je erbij wilt horen dan zul je zelf aansluiting moeten 
zoeken in de gemeenschap. Hier is dat niet zo moeilijk want Limmen kent een rijk verenigings-
leven.  

7. Welke hobby’s beoefende je gedurende je werkzame leven?
 Sporten is altijd wel een van mijn hobby’s geweest: fitnessen, hardlopen, surfen en ik ben ook 

een groot fan van de Formule I. Lekker in de tuin rommelen mag ik ook graag doen. Fotograferen 
vond ik toen al wel heel leuk maar ik deed daar nog niet echt veel mee.

8.  Kwam daar verandering in bij het actief stoppen met werken?
 Ja, eigenlijk wilde ik de laatste jaren al een digitale spiegelreflex camera met veel mogelijkheden 

om mooiere foto’s te kunnen maken. Toen ik stopte met werken, kon ik mijn tijd indelen zoals 
ik dat wilde en toen ik dan eindelijk een Canon EOS 450D had aangeschaft, kon ik alle dagen 
de natuur in om foto’s te maken. Ik heb toen eerst een aantal cursussen fotografie gevolgd. Een 
góede foto maken is namelijk echter wat anders dan op een knopje drukken. Daarvoor moet je 
niet alleen het juiste voorwerp of de juiste situatie voor de digitale spiegelreflex camera hebben 
maar je moet  ook inzicht hebben in enkele technische aspecten rond digitaal fotograferen. Zo 
maak je de leukste foto's.

9.  Hoe is de liefde voor fotografie ontstaan?
  Toen ik leuke foto’s had gemaakt en die bij thuiskomst downloadde op mijn computer was ik 

verkocht. Alsof op dat moment het knopje werd omgedraaid. Mijn passie was geboren! Het 
fotograferen is als het maken van een mooi schilderij. Wat wil je laten zien en hoe ga je dat 
doen. Fotograferen is een kunst. Een kunst waarmee bijzondere momenten op een mooie manier 
bewaard kunnen worden.

10.  En het delen van die ervaringen met anderen? 
 Als je fotocursussen volgt, leer je veel van anderen. Iedere fotograaf heeft weer een andere kijk  
 op dingen. Als je tien fotografen dezelfde opdracht geeft,  krijg je tien heel verschillende foto’s  
 te zien. Dat maakt het zo spannend. Het gaat om passie, het gaat om jezelf verbeteren, het gaat
  om mensen. Passie laat zich gemakkelijk delen, je krijgt er alleen maar meer van. 

11. Hoe vindt je vrouw Frances dit?
 Frances vindt het leuk dat ik een hobby heb waar ik veel plezier aan beleef. Ik moet  er wel voor 

oppassen dat ik niet al mijn tijd aan de fotografie besteed. Je bent niet alleen met foto’s maken 
bezig maar je moet ze ook allemaal op je computer downloaden, ze daarna bewerken, in map-
pen plaatsen en dan zet ik ze ook nog op diverse websites.

12.  Het plaatsen van je resultaten op internet, hoe werkt dat? En waar kunnen onze lezers je vin-
den op internet?

  De mooiste foto’s die ik maak zet ik o.a. in mijn albums op WEBSHOTS.com. Dit is een van de 
grootste foto– en video-sharing sites op internet met meer dan 520 miljoen foto’s. Als je op 
“pjetero” googled dan kom je mijn albums tegen op deze site, maar ik wil toch binnenkort wel 
een eigen website.

13.  Als we zeggen je bent de “ongekroonde hoffotograaf” van ons dorp is dat dan een goede uit-
drukking?

 Nou ik denk dat er hier wel meer mensen wonen die in het dorp allerlei evenementen vastleggen 
op foto. Maar omdat ik toevallig in de gelegenheid ben en omdat ik het geweldig leuk vind om te 
doen, probeer ik  zoveel mogelijk evenementen, activiteiten en wetenswaardigheden in Limmen 
te fotograferen. En aangezien we in Limmen heel veel activiteiten hebben, zie je me eigenlijk 
overal weer opduiken.   

14. Ken je veel mensen in ons dorp? En kent men inmiddels ook Peter van Renen?
 Doordat je op veel locaties komt om te fotograferen kom je ook steeds meer mensen tegen waar 

je een praatje mee maakt dus leer je ook veel mensen kennen. En als ik op mijn fotorondjes bij 
particulieren iets moois tegen kom, vraag ik altijd of ik wat foto’s mag maken. Meestal kan dat 
altijd en vaak levert dat ook weer een leuk gesprek op. 

15. Wat is je huidige camera?
 Op dit moment heb ik een Canon EOS 450D en een Canon EOS 50D. Twee camera’s om snel met 

een andere lens te kunnen fotograferen zodat ik niet steeds de lens hoef te verwisselen. 
 16. Zijn er nog wensen op dat gebied?
 Genoeg te wensen maar eerst sparen want het is wel een dure hobby. Je kunt beter wat langer 

doorsparen om een goede lens en/of camera aan te schaffen. De kwaliteit  van de foto’s zijn dan 
ook beter. Maar ja, Frances heeft ook wensen.

17. Eist het opa-zijn veel tijd? Zijn de kleinkinderen een geliefd object voor de fotograaf?
 Wij hebben twee kleindochters, Anouk is ca. 2,5 jaar en Lisa is bijna 4 maanden. Wij zijn geen 

vaste oppas opa en oma maar zijn wel beschikbaar om op afroep op te passen als het nodig is. 
Wij zien onze kleinkinderen vrij regelmatig en dat geeft mij de gelegenheid om mooie plaatjes 
te maken. Kinderen zijn puur en echt en zo wil ik ze ook op de foto zetten, zonder zorgen, lekker 
spontaan en ongedwongen. Daar kan ik erg van genieten. 

18.  Wat is je mooiste plek in Limmen?
 Dat zijn er meer: Het Stet, Hortus Bulborum en de Limmerpolder. 
19. Wat is je favoriete plek in onze regio?
  Het duingebied tussen Castricum en Schoorl. Nergens is het landschap zo gevarieerd; naaldbos-

sen, loofbomen, heide, zandverstuivingen, klimduinen, duinmeertjes en helmgras. En je kunt er 
wilde paarden (Exmoor pony’s) en Schotse Hooglanders tegenkomen..

Hartelijk dank voor al je informatie. Wij wensen je heel veel succes bij de verdere uitoefening van 
deze leuke hobby en hopen nog vele mooie foto’s van je te mogen zien, zowel op het internet, als 
ook in de regionale bladen.
         Kees G. Kroone

Peter van Renen, een veelzijdig man 
met een heerlijke hobby

Toen voor de 62-jarige Peter van Renen de tijd was aangebroken om een punt achter zijn carrière 
te zetten, had hij weinig problemen met het invullen van zijn vrije tijd. Naast zijn liefde voor de 
natuur en het wandelen met zijn vrouw en “de 2 dames” (geadopteerde honden uit Spanje) kreeg 
hij nu echt de tijd voor zijn grote passie: fotograferen in de ruimste zin van het woord. 
De onderwerpen maken Peter niet veel uit, als er maar mooie “plaatjes geschoten” kunnen wor-
den zoals van de “Limmer Bloemendagen”, de “Hortus Bulborum”,  “Limmen Ludiek”, de visclub 
HSV Limmen en jeugdvisclub Samen Beet, Sail Amsterdam 2010, de natuur, bloemen, vlinders, het 
duingebied met Schotse Hooglanders, Exmoor pony’s e.d., noem het maar op en Peter is aanwe-
zig. De resultaten deelt hij graag met anderen en daarom publiceert hij zijn foto’s dan ook bijna 
dagelijks op internet. 
Ook zie je zijn  foto’s regelmatig in de regionale pers en de huis-aan-huisbladen. Wij gingen in 
gesprek met Peter en stelden hem de volgende vragen.

Zelfportret Peter van Renen, alias "Pjetero"

De kracht van het Friese paard

Limmen Ludiek, de laatste steentjes en 
dan... Champagne en een Guiness Book 
Werelrecord!
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'Fietsers fietsen voor 
Burkina' vertrokken!

Bloemendagen; 
het roer moet om

Eindelijk, de kop is eraf. Tijdens de laatste “grote 
vergadering” had een aantal fietsers al uitge-
sproken het liefst direct op de fiets te willen stap-
pen. Anderhalf jaar voorbereiding, de fietsers 
wilden eindelijk op de pedalen !

Vertrek Zaterdag 21 augustus 9.00 uur
Alles en iedereen was gereed voor vertrek, de fiet-
sers, de volgwagens en pastor Johan Olling. Eerst 
sprak de pastor van de Corneliuskerk zijn zegen 
uit, vooraf gegaan door een toespraak van bur-
gemeester A. Emmens-Knol. Ook onthulden Bart 
Korf en Wils van der Steen trots het ingezamelde 
bedrag van 150.000 euro. Door een erehaag, ge-
vormd door de aanwezigen in de volle kerk, lie-
pen de fietsers vervolgens met hun fiets aan de 
hand en onder luid applaus de kerk uit. Na het 
startschot van de burgemeester en onder luid 
klokgelui zwaaiden familie, vrienden, kennissen 

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

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

en belangstellenden de deelnemers aan de tocht 
van 9000 kilomter uit. Met straffe tegenwind 
was het richting Afrika !

Een week verder
Op www.fietsenvoorburkina.nl is alles te volgen. 
Het weblog geeft de reisverhalen weer van de 
fietsers. Daaronder staan reacties van familie en 
bekenden die de reis volgen. Tot nu toe gaat alles 
voorspoedig. Men fietst zo ongeveer 140 kilome-
ter per dag en kampeert op campings op de rou-
te. Op de zevende dag vanaf het vertek bevinden 
ze zich in het Franse plaatsje Cloyes-sur-le-Loir en 
genieten van een rustdag. Onderweg hebben ze 
veel bekijks met hun mooie gesponsorde fiets-
kleding en worden er foto’s van de fietsgroep ge-
maakt. Zoals reeds genoemd, kunt U meer lezen 
op de website en daarmee de fietsers volgen op 
hun lange reis !

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

Het roer moet om!

Daarom organiseert het comité eind september 
een bijeenkomst waarvoor alle (oud-)deelnemers 
persoonlijk voor worden uitgenodigd. Dus inwo-
ners van Limmen, laat uw stem horen.
De datum en locatie worden ook nog gepubli-
ceerd in de lokale kranten dus mocht u onver-
hoopt geen uitnodiging hebben ontvangen dan 
bent u van harte welkom.

De vijfde 'Conquista timmerdorp' in Limmen is 
weer voorbij. De jeugd uit Limmen heeft vijf da-
gen lang volop getimmerd aan hun mooie ruim-
tevaart bouwwerken. Raketten, ruimtestations, 
maar ook een tankstation met pluto XXL en een 
ster waren donderdagavond te bewonderen op 
het koekoeksveld. De vrijmarkt is weer druk be-
zocht en de kinderen hadden er weer een groot 
feest van gemaakt op deze avond. Voetje voor 
voetje liepen de belangstellenden door de stra-
ten van het timmerdorp.

Vanwege de vijfde editie van het timmerdorp 
mochten de kinderen op donderdagmorgen bal-
lonnen oplaten. Drie kaartjes zijn al terugge-
stuurd naar Conquista, hopelijk volgen er nog 
meer. De ballon die het verst is gekomen kan een 
prijs in ontvangst nemen, maar daar moeten we 
nog even op wachten.

Van de twee astronauten die maandag plots op 
het timmerdorp verschenen hebben wij verno-
men dat zij veilig aangekomen zijn op Radea. Één 
van hen had op de rode knop gedrukt en door de 
schietstoel waren zij op het koekoeksveld terecht 
gekomen. De kinderen hebben de hele week hard 
moeten werken om de astronauten te helpen te-

rug te komen op hun planeet. Door middel van 
de spellen konden zijn punten verdienen, de win-
naar mocht uiteindelijk contact maken met de 
spaceshuttle waardoor de buitenaardse astro-
nauten terug konden naar Radea.

Conquista bedankt alle sponsoren en de vrijwil-
ligers die zich in grote getalen hadden opgege-
ven. Zonder hen was het niet mogelijk geweest. 
Daarnaast bedankt Conquista de EHBO. Splinters, 
schrammen en op de sloopdag wat spijkers in voe-
ten. Met zorg, een pleister en wat lekkers stonden 
zij klaar voor de kinderen. Meer zien van het tim-
merdorp? Kijk op www.conquista.nl voor de dag-
verslagen en foto’s. Gevonden voorwerpen zijn af 
te halen in Conquista, de lijst is te vinden op de 
website. Volgend jaar is Conquista’s timmerdorp 
er weer van 29 augustus tot en met 2 september, 
binnenkort gaan de vrijwilligers weer van start 
met de voorbereidingen. Tot volgend jaar!

Toch hoef je Conquista niet te missen, het nieuwe 
seizoen is weer begonnen en de volgende data 
kunnen alvast in de agenda worden gezet.
Roefeldag – 29 september 2010
Avondvierdaagse – 7 t/m 10 juni 2011
Luilak – 11 juni 2011

228 kinderen hebben een week lang kunnen genieten

Timmerdorp Limmen 
weer een succes!

Help een kind naar het 
voortgezet onderwijs
Het schooljaar is weer begonnen. In Nederland 
is het vanzelfsprekend dat alle kinderen na de 
basisschool naar een vorm van voortgezet on-
derwijs gaan. In Burkina Faso is dat niet zo van-
zelfsprekend. Slecht een op de vier kinderen leert 
na de basisschool door. Stichting WOL probeert 
al een aantal jaar om meer kinderen naar het 
voortgezet onderwijs te krijgen. 

Een van de manieren waarop we dit doen is door 
het sponsoren van een scholier in het Scholieren 
Adoptie Project. “Adoptieouders” in Nederland 

nemen voor 350 euro per jaar de schoolkosten 
op zich. Afgelopen jaar konden hierdoor 46 kans-
arme jongeren voortgezet onderwijs volgen. In 
Burkina Faso begint het nieuwe schooljaar in ok-
tober. Graag zouden we het komende schooljaar 
weer een aantal nieuwe kinderen in het project 
opnemen. Wilt u een kind helpen om voortgezet 
onderwijs te kunnen volgen? 
Neem contact op met Yvonne Zomerdijk 072 
5052680 yvonnezomerdijk@quicknet.nl of kijk 
voor meer informatie op onze website www.
stichtingwol.com.

De nieuwe leerlingen van vorig jaar. Alle nieuwe scholieren in het project krijgen een fiets om naar het 
voortgezet onderwijs te gaan.

Kort nieuws Burkina
Zaterdag 14 augustus j.l. heeft de beachspin-
ningmarathon plaatsgevonden op het Castri-
cumse strand. Onder goede weersomstandighe-
den konden 140 deelnemers fietsen van 19.00 tot 
22.00 uur bij strandpaviljoen Deining. Eigenaar 
Richard Groot en Koen Rooks van fitnesscentrum 
Full of Life hadden het spinevenement goed 
voorbereid. De fietsers fietsten voor het goede 
doel alsof hun leven ervan afhing, onder aan-
moediging van de aanwijzingen van de trainer 
en begeleid door opzwepende muziek. Daarna 
was het afkoelen in die hele grote douche achter 
hen, de zee. En bijkomen met een hapje en een 
drankje. Een uniek evenement !

DEELNEMERS MONSTERFIETSTOCHT
Begeleiding voor drie maanden
Kees Zomerdijk  Limmen chauffeur
Ben Hageman Limmen chauffeur
Trudi de Ruijter Spanje kokkin
Joyce Stijger Hillegom studente

Fietsers voor drie maanden
Martha van der Steen Limmen
Fred de Wit Castricum
Herman Zomerdijk Limmen
Dielof Ossenbaar Egmond a/d Hoef
Co Kerssens Castricum
Addy Perey Limmen
Bart Korf Heiloo
José de Jong Obdam
Rolf Hoekstra  Purmerend
Johan olling Limmen

Fietsers voor 1e gedeelte in Europa
Cees Smit Limmen
Josephine Ariaansz Alkmaar
Sjaak Grippeling Castricum
Siem Kuiper Limmen

Fietser voor Afrika (vanaf Gibraltar)
Alice Eugster Heiloo

Fietsers voor  3e gedeelte (vanaf Dakar)
Adama Ouédraogo Limmen
Ria Beemsterboer Heiloo
Gerie Koot Limmen
Marian Groenendaal Haarlem
Floor van der Wind Heiloo
Trudi Meijer Limmen

Thuisbasis
Ditje van Genderen Limmen
José van den Berg Limmen
Willemien Korf  Heiloo

Ondersteuning
Wiljo Meester Limmen
Wils van der Steen Limmen
Frans Scheepmaker Limmen
Yvonne Zomerdijk Limmen
Annelies Vervoort Heemskerk
Harry Wullings  Limmen

De fietsers zijn 21 augustus j.l. vertrokken van-
uit Limmen. Wilt u alles volgen, dat kan via 
www.fietsenvoorburkina.nl
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Welpenkamp Scouting 2010 Santpoort-Zuid

De 'Code van Brederode'

Zaterdag
We vertrokken op zaterdag vanaf de blokhut in 
Limmen. Met de auto naar Santpoort, waar we 
een mooie blokhut hadden gehuurd. Bedje opma-
ken, terrein verkennen, de 4 nesten indelen, lun-
chen. Zo starten we de dag! Aan het einde van de 
middag liepen wij een verkennende ronde door 
de omgeving en ook langs de Ruïne. Om daarna 
het avondeten omgekeerd te eten. Dus eerst het 
toetje, daarna broodjes knakworst en komkom-
mer en als afsluiting een lekkere soep! Tijdens 
het eten werd er hard op de deur geklopt. Jacobus 
van Brederode strompelde binnen en begon ons 
te waarschuwen voor alles wat er rondom de Ru-
ine gebeurde. Er is in het verleden al veel gespuis 
op zoek geweest naar de Schat van Brederode. 
Hiervoor gebruikte zij de Code van Brederode. 
Het is met hen erg slecht afgelopen. Zo ook met 
De Boezelaere. En het is juist zijn geest die nog 
rondwaard in en rondom de Ruïne.

Jacobus droeg een oude leren tas met daarin een 
grote houten Kodex. Dit is een soort cijferslot. 
Deze kun je alleen openen wanneer je de 6 op-
drachten doet en zo uiteindelijk de juiste code 
maakt. De legende zegt dat wanneer je de Kodex 
hebt geopend je de schat zult vinden. Maar de 
legende zegt ook dat wanneer je een fout maakt 
je zult worden onthoofd!! Niet iedereen wilde die 
tas hebben en samen de code gaan kraken. De 
leiding kreeg er zelfs een beetje ruzie over! Waar-
voor nog excuses..;) Uiteindelijk ontfermde Ko-
ning Louis zich over de tas, omdat zij hulpleiding 
is en de oudste van het stel. Haar konden we wel 
missen dus! Jacobus ging weer weg en zei op ons 
te zullen letten. Na elke maaltijd doen de welpen 
zelf de corvee. We hebben vier nesten, dus ook 
vier corvee taken; de afwas, natte ruimte schoon-
maken, logboek schrijven, eetzaal en slaapzaak 
opruimen. Elke nest had elke dag een andere cor-
veetaak.

Hathi vond nog een goede film op internet over 
Brederode. Spannend verhaal was dat zeg. Er wa-
ren zelfs getuigen die vertelden over de geesten 
in de Ruïne. In het verhaal werd ook gesproken 
over de schat, de Kodex en de opdrachten. Daar 
moeste we nog maar even een nachtje over sla-
pen. Akela las voor uit het boek De Koning van 
Katoren. Tijdens het voorlezen onweerde het en 
ging het ontzettend hard waaien en nog veel 
harder regenen. Voor de blokhut ontstond een 
snel stromende beek! En via de putjes kregen we 
vanzelf het water binnen in de blokhut. De wel-
pen keken een film, terwijl de leiding de blokhut 
droog maakte. Gelukkig kwamen wij er veel beter 
af dan de Gidsen. Die zijn letterlijk weggewaaid 
van een camping in Spaarndam.

Zondag
Na een goede nacht, een goed ontbijt, prima cor-
vee en een paar kopen koffie voor de leiding heb-
ben we op zondag eerst maar eens besproken of 
we de opdrachten zouden gaan uitvoeren. Met 
alle risico’s die daarbij horen. Met Koning Louis 
was alles nog ok, dus het leek mee te vallen. Eerst 
was er verdeeldheid, maar later stemden we una-
niem in! We begonnen met de eerste opdracht. 
Het leek een coördinaat, dus gingen we op pad. 
Op de parkeerplaats vonden we de eerste code 
in een heel oud leren portemonneetje. We brach-
ten meteen een bezoek aan de Ruïne. We hebben 
alle torens beklommen, de kelders bekeken en de 
tuinen verkend, maar nergens een spoor van een 
schat. Laat staan dat we Jacobus hebben gezien. 
Maar ja, die zou wel gek zijn ook..

Onderweg spraken we af dat we ons moesten 
beschermen tegen gevaar. We zouden zwaarden 
en schilden maken en ook diezelfde avond nog 
een vuuroffer brengen om de geesten gunstig 
te stemmen. Een collega van Baloe kwam een 
echt zwaard smeden in het kampvuur! Hier heb 
je vuur van 1150 graden Celsius voor nodig. Dit 
was meteen de oplossing van code 2. Weten jullie 
nog? 1+5=6 / 2 = 3. Na het eten brachten we het 
vuuroffer onder leiding van Kaa met behulp van 
het Spreukenboek Victorus Saluto en knakwor-
stenvet! Daarna douchen en naar bed!

Maandag 
Op maandag hebben de welpen onder andere 
een begin gemaakt met de voorbereidingen voor 
de bonte avond! Omdat het wat slechter weer 
was kon er binnen mooi geknutseld worden aan 
alle decorstukken. Ook hebben ze allemaal erg 
mooie schilden en zwaarden gemaakt! In de mid-
dag zijn we gaan winkelen om de 5 euro zakgeld 
uit te geven. En reken maar dat die centen opgin-
gen hoor! Na terugkomst ging het knutselen en 
de voorbereidingen voor de bonte avond weer 
verder. We aten die avond ontzettend lekkere ma-
caroni met salade!

De vierde opdracht voor de code was het lopen 
van de eeuwenoude Brederoderoute door Sant-
poort. Groep 2, weten jullie nog dat we bij dat 
huis de Uilenboom stonden? Die meneer die met 
ons kwam praten terwijl er op de bovenverdie-
ping van het huis allemaal lampen begonnen te 
knipperen en we iemand achter de gordijnen za-
gen!! Best eng was dat, en hij vertelde er nog een 
spannend verhaal bij ook! We liepen maar snel 
het laatste stukje langs een oude molen terug 
naar de blokhut. Bij de blokhut vonden we een 
steen op een coördinaat! Dit was code vier. Het 
was al laat, dus snel naar bed en slapen.

Dinsdag
Op dinsdag hadden we het plan om aan het 
einde van dag een ouderwetse maaltijd te serve-
ren. Baloe had de dag ervoor al een echte brood-
oven gemaakt. Toevallig zagen we de avond er-
voor een echte Korenmolen vlak bij. We hebben 
dus met z’n allen meteen een bezoek gebracht 
aan Korenmolen de Zandhaas. Daar kregen we 
een leuke rondleiding en werd alles uitgelegd 
over het malen van graan. We kochten meel en 
maakte daarmee ons eigen brooddeeg! En we 
namen code vijf mee naar huis! Had iets met de 

slagen van de wieken te maken, weten jullie nog! 
De ridderspelen die Rama had bedacht hebben 
we op dinsdagmiddag gedaan! We deden onder 
andere: Ringsteken, zaklopen, touwtrekken en 
Riddergevechten. Later op de middag maakten 
we een mooi kampvuur en staken we de brood-
oven aan. Baloe had een mooie stempel gemaakt 
die we in het vuur heet maakte en waarmee we 
een afdruk konden branden op dunne plakken 
hout! De spreuk, Victorus Saluto, zou ons extra 
bescherming geven! We aten die avond kip van 
het spit, bospeen, gepofte aardappelen, gepofte 
appels en natuurlijk brood uit onze eigen oven! 
Een echte Bourgondische maaltijd. Na de corvee 
en het douchen zaten we allemaal klaar voor de 
bonte avond. Alle nesten hebben een leuk stukje 
gedaan over ridders, kastelen en schatten. De kle-
ding, het decor en de verhalen waren super. Tus-
sendoor natuurlijk chips, drinken en snoep. Dat 
hoort zo bij een bonte avond.

Het oplossen van code 3 en 6 kon pas nadat we de 
andere vier codes zouden hebben. Door een inge-
wikkelde berekening konden we die ontcijferen. 
Hathi schreef alles op een groot stuk karton. Ont-
zettend spannend, want we mochten geen fou-
ten maken. We hadden uiteindelijk een code van 
6 cijfers! Zouden we de Kodex gaan openen of 

niet? Als het fout ging zou het slecht met ons af-
lopen misschien. Iedereen wilde doorgaan. Hathi 
stelde heel voorzichtig de Kodex cijfer voor cijfer 
in. We zaten in het pikdonker, dit schreven de re-
gels voor. Op het moment dat Hathi de sleutel er 
uit haalde hoorden we een knal en zagen we door 
het raam een gedaante. Het was de Boezelaere 
met zijn eigen hoofd in zijn handen… Hij was ook 
heel snel weer weg. En de schat bleek een schat 
van woorden. Het was een oude wijze spreuk! Die 
spreuk verklappen we natuurlijk niet letterlijk. 

Nieuw kabouterseizoen 
van start
De scholen zijn weer begonnen en dat betekent 
dat ook wij bij de scouting weer zijn begonnen 
aan een nieuw seizoen. Ben je een meisje en zit 
jij in groep 4 of groep 5 van de basisschool dan 
zouden wij het leuk vinden als je een avondje bij 
ons kwam kijken. Onze avond is op maandag-
avond van 18.45uur tot 20.00uur. 

Op zo een avond doen we allerlei leuke dingen, 
we gaan knutselen, spelen in het bos, buiten op 
het veld of gezellig bij ons binnen. Zou jij het leuk 
vinden om een avondje te komen kijken, kom 
dan op maandag 20 september om 18.45 naar de 
blokhut van Scouting Limmen op Kapelweg 72.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je na-
tuurlijk altijd even bellen naar M. Hoogeboom 
op 0725052830 of op onze website kijken www.
scoutinglimmen.nl  onder het kopje ´kleine ka-
bouters´
Verder zijn er bij andere speltakken ook nog 
ruimte zat om een scoutingervaring op te doen.
Zaterdagochtend 9.30 – 11.00 jongens en meisjes 
uit groep 2 en 3. Dinsdagavond: 18.45 – 20.15 jon-
gens groep 4 en 5

Zit je in een hogere groep en wil je ook bij de 
scouting ga dan naar de website voor meer in-
formatie.

Braderie
in Limmen...
LIMMEN – Onder het genot van limonade en 
een feestelijk gebakje heeft MAX COUWEN-
BERG uit Limmen zijn DVD-speler opgehaald 
bij Rietveld makelaars.

Tijdens de jaarmarkt was Max de enige die 
in één serie met de gouden ballen twee keer 
het 15 punten gat wist te vinden. Op die ma-
nier scoorde hij 30 punten en was daarmee 
de winnaar. 
Max speelt in D2 van Limmen en wil graag 
profvoetballer worden. Zo te zien heeft hij 
daar het talent voor in huis! Samen met zijn 
trotse opa en makelaar Erik Nieman ging 
Max op de foto. Namens alle medewerkers 
van Rietveld makelaars heel veel plezier met 
je DVD-speler!

Het was de laatste nog levende nazaat van de familie van Brederode die de Welpen van Scouting Lim-
men een spannend zomerkamp bezorgde in Santpoort-Zuid. Jacobus van Brederode is zijn naam! Hij 
zag de welpen op zaterdag de omgeving rondom de Ruïne van Brederode verkennen. De welpen zijn 
hier namelijk op kamp geweest van zaterdag 10 juli tot en met woensdag 14 juli. Vanzelfsprekend lie-
pen zij de eerste dag een rondje en kwamen ook langs de Ruïne. Een aantal welpen dacht iemand te 
hebben gezien boven op één van de oude torens! Onzin zeiden de meeste, later wisten we wel beter…

Het was ongeveer zo; “Van geld alleen wordt je 
niet gelukkig. Heb je vrienden en familie lief!”
Een spannende ontknoping van de Code van Bre-
derode. Gelukkig is het goed afgelopen voor ons 
allemaal. Met een gerust hart gingen we slapen.

Woensdag
Op woensdag moesten we natuurlijk opruimen 
en inpakken. De welpen gingen met z’n allen lek-
ker zwemmen in het zwembad in IJmuiden. Om 
drie uur waren we allemaal weer terug in Lim-
men en stonden de ouders ons op te wachten. Bij 
de kampvuurkuil sloten wij het kamp af. 

Het was weer een fantastisch zomerkamp. Be-
dankt allemaal en volgend jaar weer! Groeten 
van Koning Louis, Chill, Hathi, Rama, Kaa, Baloe 
en Akela.
Lijkt je het ook leuk om bij de welpen te komen  
dan zijn dit de belangrijke gegevens:
-  Kleine welpen, 7 tot 9 jaar, opkomst op dins-

dagavond van 18.45 tot 20.15 uur, bel even met 
Stella Noordermeer als je wilt proefdraaien, 
072-5052810

-  Grote welpen, 9 tot 11 jaar, opkomst op woens-
dagavond van 19.00 tot 20.30 uur, bel even 
met Rob Dekker als je wilt proefdraaien, 072-
5205070

Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar.
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Bouwbedrijf C. Bos bv
Middenweg 41a   1906 AP Limmen   tel. 072 505 1226

Nieuwbouw

Onderhoud

Verbouw

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

Dusseldorperweg 75 1906 AJ 

Limmen tel: 072 - 5051360

Echte Smaak beleef je bij

René Groente & Fruit !!!

Aanbieding:
1 kilo Hand-appels en -peren 

      samen slechts € 3,50
•  Heerlijke rabarbermousse 

met vruchten

• Ambachtelijk bereide soepen

Ook bij René kunt u Pinnen !!

Maandag 13 september gesloten 

Dinsdag 14 september de gehele dag geopend

gymzaal Hogeweg St. Maartenschool (kleuteringang)

maandag maandag                                                           
09.00-10.00 dames bodyfi t 10.30-11.30   peutergym (2 tot 4 jaar) 
15.45-16.45     kleutergym (gr.1+2)
17.00-17.45     kleuterjazz (gr. 1+2) sporthal d’Entery

17.45-18.45     jazz groep 3+4 maandag

19.00-20.00  dames bodyshape 16.00-17.00  jongensgym
dinsdag 16.00-17.00  turnen groep 3+4
09.00-10.00 dames bodyfi t 17.00-19.00  keurploeg
15.45-16.45     turnen groep 3+4 dinsdag

16.45-17.45     turnen groep 7+8 16.00-17.00  kleutergym (gr. 1+2)
19.00-20.00  dames zumba/aerobic 17.00-18.00  turnen groep 5+6
20.00-21.00  zumba donderdag

woensdag 16.00-18.00 selectie turnen
17.00-18.00   BREAKDANCE.  NIEUW NIEUW 16.00-18.30  keurploeg jongste
                          jongens - meisjes 8 tot 16 jr. 17.00-19.30  keurploeg
18.00-19.00   jazz groep 1e/2e/3e klas 19.30-20.30  ex-turnsters
19.00-20.30   jazz wedstrijdgroep 1
donderdag 
08.45-09.45  dames bodyfi t
17.45-18.45      jazz groep 5+6
18.45-19.45     jazz groep 7+8
vrijdag

16.45-17.45     jazz wedstrijdgroep 2
zaterdag

                          BREAKDANCE.  NIEUW NIEUW
09.00-10.00  jongens - meisjes 8 t/m 11 jr.
10.00-11.00    jongens - meisjes 12 tot 16 jr.

Sportvereniging TIOS uit Limmen is een 
gezellige vereniging en bestaat al ruim 50 jaar. 

Wij bieden het volgende aan:

Heb je interesse? Kom gerust 
eens langs, de eerste 2 lessen 
zijn gratis.
 
Voor informatie kunt u terecht 
bij onze ledenadministratie:
   Ageeth Mous
   fam.mous@quicknet.nl
   072-5053738
   www.tios-limmen.nl

Dit seizoen start sportvereniging TIOS uit Limmen met de cursus:

BREAKDANCE  (sporthal Hogeweg)

woensdag 17.00-18.00 jongens en meisjes van 8 tot 16 jaar

zaterdag 09.00-10.00 jongens en meisjes van 8 t/m 11 jaar

10.00-11.00 jongens en meisjes van 12 tot 16 jaar

De cursus bestaat uit 12 lessen. De kosten bedragen € 45.00 en het in-
schrijfgeld € 10.00. De defi nitieve startdatum wordt nog bekend gemaakt. 
Aanmelden voor deze cursus kan bij onze ledenadministratie: Ageeth Mous. 
Telefonisch: 072-5053738 of via email: fam.mous@quicknet.nl

Uitsluitend op afspraak:

woensdag t/m zaterdag

van 08.00 tot 12.30 uur

en vrijdagmiddag

van 13.30 tot 18.00 uur

De kapsalon in wegens vakantie 
gesloten van 22 tm 25 september

Groei en Bloei Midden-Kennemerland zoekt een vrijwilliger
voor de ‘Werkgroep Open Tuinen‘ in Limmen en Heiloo.

De “Werkgroep Open Tuinen” organiseert jaarlijks het Open Tuinen Week-
end. De contactpersonen gaan actief op zoek naar deelnemers voor het Open 
Tuinen Weekend in hun woonplaats en promoten deelname onder zijn/haar 
tuinkennissen. Zij onderhouden het contact met de deelnemers in zijn/haar 
woonplaats en overleggen met deze desgewenst over de organisatie van het 
tuinweekend. Voor overleg komt de werkgroep tweemaal bij elkaar in maart en 
mei. De activiteit loopt van van maart tot juni.

Groei en Bloei is een organisatie die zich bezighoud met tuinieren en ook bloemschikken. 
Daarvoor organiseren wij diverse activiteiten. Gezelligheid en kennis delen staan hierbij vaak 
voorop. Indien u dit aanspreekt neem dan contact op met onze secretaris Wessel van Schagen 
tel. 072-5330667, e-mail: wessel@vanschagen.speedlinq.nl

Bloemschikken basiscursus

Groei & Bloei start de derde cursus bloemschikken voor startende bloem-
schikkers. De bedoeling van de cursus is dat men ongeacht de ervaring op 
bloemschikgebied van A tot Z kan leren bloemschikken. U leert techniek, 
kleurenwerking en vormgeving hanteren. Voor de eerste les verzorgen wij 
alles voor u. Voor de rest van de lessen brengt u zelf materiaal en hulpma-
teriaal mee; de ondergrond waarop gewerkt wordt, krijgt u van ons. Vooraf-
gaand aan de les geven wij aan waaraan het meegebrachte materiaal moet 
voldoen. In de cursussen die hierna volgen wordt de stof verder verdiept. 
Er wordt gewerkt in kleine groepen met voldoende ruimte voor persoonlijke 

aandacht. Bent u op zoek naar een leuke invulling van uw vrije tijd dan is dit misschien wat u 
zocht! 
Data: dinsdagmiddag 28 september,12 en 26 oktober. Tijd: 13.45 zaal open om 13.30
Plaats: Ter Coulsterkerk Holleweg 111, Heiloo. Kosten: leden € 90.00; niet leden € 100,00.  
Aanmelden: Mercedes Docter. e-mail :benzdocter@hotmail.com. Tel.072 5336827; tussen 17.45 
uur en 19.00 uur meestal wel bereikbaar.

Kijk voor oudere edities en publicatiedata op:
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Piet was een bloembollenman in hart en nieren. 
Een bijzondere kijk op het leven en een visie voor 
het vak. Het bedrijf was inmiddels overgegaan 
naar zijn zoon Aron die met veel liefde het vak be-
oefent en heel veel van Vader Piet heeft geleerd.
Piet was nog dagelijks bij het bedrijf te vinden 
voor allerlei hand- en spandiensten.

Vanzelfsprekend was de schok groot bij zijn mede 
reisgenoten. Wie had kunnen vermoeden dat zo 
kort na terugkomst de dood zo onverwachts en 
hard zou toeslaan? Een ere escorte van motorrij-
ders heeft Piet begeleid de Corneliuskerk in Lim-
men naar het crematorium in Schagen.

In Memoriam Piet Mooij

“De mooiste tulp is geknakt” schrijven zijn vrouw 
en kinderen.
Terechte woorden. Heel veel mensen zijn ge-
komen naar het afscheid van Piet. Dat is hart-
verwarmend om te zien en te voelen. Woorden 
schieten op zulke momenten altijd tekort. Echter, 
de familie kan er van overtuigd zijn dat velen nog 
altijd met hen meeleven.

Moge Piet in vrede rusten.

Wij wensen Tiny en de familie alle goeds en heel 
veel sterkte toe.

Kees G. Kroone

In de laatste uitgave van de LOV krant stond een uitgebreid reisverslag van de motortocht 
van Limmen naar Spitak in Armenië. Een van de mensen die deelnam aan deze zeer bijzon-
dere tocht was Piet Mooij. Tezamen met zijn vrouw Tiny reed Piet deze tocht met heel veel 
plezier en samen deden zij onuitwisbare indrukken op. Tiny heeft van de gehele reis een 
boeiend en gedetailleerd reisverslag gemaakt, met daarbij honderden foto’s. Kort na de 
terugkeer uit Armenië is Piet ernstig ziek geworden. Er volgde een spoedopname in het zie-
kenhuis. Na een kort, doch hevig ziekbed is Piet op 2 juli 2010 op 68 jarige leeftijd overleden. 
Voor zijn vrouw, kinderen en kleinkind uiteraard een afschuwelijk drama.
*8 maart 1942     † 2 juli 2010

Kermistraditie in ere 
hersteld
Tot in de jaren 70 was er tijdens de Limmer kermis 
altijd een avond speciaal voor gehuwden en leef-
tijdgenoten uit het dorp die druk werd bezocht. 
Daarna verwaterde deze traditie om voorgoed te 
verdwijnen toen ook de Gastronoom werd opge-
heven.

De Vereniging Vrienden van Vredeburg heeft voor 
de komende kermis de draad weer opgepakt door 
een kermisavond te organiseren voor haar leden, 
maar ook voor andere Limmers. Een gezellige 
avond voor jongeren die zich al wat ouder voelen 
en voor ouderen die zich nog jong voelen. Het eve-
nement vindt plaats op vrijdag 10 september in 
Vredeburg van 20.30 tot 01.00 uur. Daartoe is het 

in deze regio bekende duo Sunrise geëngageerd. 
Dit duo heeft al 27 jaar een vertrouwde naam in 
het kermiscircuit met een repertoire van de jaren 
60 tot heden. 

Om de kermissfeer te verhogen is gekozen voor 
een all-informule. Dat wil zeggen dat de aanwe-
zigen voor 25 euro p.p. vrij drinken hebben en ook 
van diverse hapjes kunnen genieten. Bovendien 
heeft dit het voordeel dat men niet de hele avond 
aan één tafel gebonden is maar men zich vrij en 
onbezorgd door de zaal en op de dansvloer kan 
bewegen. Gezien het gelimiteerde aantal plaat-
sen in de boerderij kan men zich telefonisch aan-
melden via het nummer 5052052.

Pruimencake
Het is volop pruimen tijd, u kunt hiervan pro-
fiteren. Bak eens een lekkere Pruimen cake.

Rruimen cake voor 10 personen. Bereidingstijd: 
120 minuten. Dieet: Vegetarisch dieet, Lactose-
vrij dieet, Eiwitbeperkt dieet, Ingrediënten
• 400g pruimen zonder pit
• 250 g zelfrijzend bakmeel
• mespunt zout
• 85 g boter of margarine
• 150 g suiker
• 2 eieren

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 160 graden en vet 
een cakeblik in. Zeef het zelfrijzend bakmeel en 
zout boven een kom. Klop met een mixer bo-
ter of margarine en de suiker tot het mengsel 
roomwit van kleur is. Voeg vervolgens de eie-
ren één voor één toe. Wacht met het toevoegen 
van het volgende ei totdat het vorige helemaal 
opgenomen is. Laat de pruimen uitlekken en 
pureer ze met een staafmixer of roer ze door 
een zeef. Spatel het zelfrijzend bakmeel en de 
pruimen voorzichtig door het beslag en doe 
het over in de ingevette cakevorm. Bak de cake 
in het midden van de oven in ongeveer 75 mi-
nuten gaar.

Eet smakelijk.

Natuurlijk verkoopt René Groente & Fruit di-
verse soorten heerlijke Pruimen.

Deze foto's zijn van de workshop BREAKDANCE, die voor de grote vakantie heeft plaatsgevonden via TIOS!  
In de maand september start de cursus BREAKDANCE bij uw sportvereniging TIOS

SWOL - Stichting Welzijn Ouderen Limmen
Kennismaking met de P.C. voor 55-Plus in de VREDEBURG in Limmen.
Bij de Stichting Welzijn Ouderen Limmen (SWOL ) is het weer mogelijk om een cursus te volgen 
voor mensen die geen of weinig ervaring hebben met de computer.

Het cursusaanbod bestaat uit 2 delen t.w. beginnerscursus en een vervolgcursus.

• In de beginnerscursus leert u kennismaking met de P.C. en introductie Windows voor beginners.
• In de vervolgcursus leert u uitgebreide tekstverwerking , e-mailen en Internetten, cd-branden etc. 

Er wordt gestart met 6 mensen per cursusgroep.

Éen beginnerscursus op dinsdagmiddag, aanvang 14 september a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Duur van de cursus is 6 weken. Kosten bedragen € 45,-

Éen vervolgcursus op woensdagmiddag, aanvang 15 September a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Duur van de cursus is 5 weken. Kosten bedragen € 40,- 

Inlichtingen en opgeven kan telefonisch op nr. 06 10243695 tussen 17.00 uur en 19.00 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Limmen

Websites 
& 

Hosting?
www.studiowelgraven.nl
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Donderdag 7 oktober 2010 in bibliotheek Kenne-
merwaard locatie Limmen, Zonnedauw 2,
aanvang 20.00 uur, entree € 6,00  
 
'HET NIEUWE DUITSLAND'
EEN LEZING DOOR NOS 
VERSLAGGEEFSTER MARGRIET BRANDSMA
Op 9 november 1989 viel de Muur, nog geen jaar 
later was de hereniging van West-Duitsland en 
de DDR een feit. Toch bleef in het hoofd van de 
Duitsers lang een muur staan want de verschillen 
tussen Oost- en West-Duitsers waren groot. Maar 
ook ´die Mauer im Kopf´ valt stukje bij beetje. De 
laatste jaren is in Duitsland een nieuw zelfbe-
wustzijn ontstaan. Is dat iets om bang voor te zijn, 
gezien de geschiedenis? De Berlijnse Muur was 
een 100 m brede constructie van opeenvolgende 
obstakels die van 13 augustus 1961 tot 9 november 
1989 West- en Oost-Berlijn van elkaar scheidde. De 
Berlijnse Muur was 45,3 km lang en een onderdeel 
van de Duits-Duitse grens. De Berlijnse Muur was 
het bekendste symbool van de Koude Oorlog en 
de deling van Duitsland. Margriet Brandsma (St. 
Pancras, 1957) begon in 1979 in de journalistiek 
als verslaggever van het Noordhollands Dagblad 
in Alkmaar. Na bij de IKON en de NCRV gewerkt 
te hebben, kwam ze in dienst bij de NOS als par-
lementair verslaggever. Eerst bij ‘Met het oog op 
morgen’ en vanaf 1996 bij het NOS Journaal. In de 
zomer van 2002 werd ze correspondent voor de 
NOS in Berlijn. Deze lezing wordt georganiseerd 
door bibliotheek Kennemerwaard, locatie Limmen 
in samenwerking met Limmen Cultuur.

* * *
Zondag 31 oktober 2010 in de Protestantse Kerk 
aan de Zuidkerkenlaan, aanvang 15.00 uur, entree 
€ 10,00
 
KILSHANNIG MET TRADITIONAL IRISH MUSIC
De Noord-Hollandse vijfmansformatie Kilshannig 
brengt al meer dan twintig jaar akoestische mu-
ziek uit voornamelijk Ierland en Schotland: ingeto-
gen ballades met prachtige harmonieën maar ook 
sprankelende en opzwepende instrumentale num-
mers. De leden van de groep zijn multi-instrumen-
talisten en bedienen zich tijdens het optreden van 
diverse traditionele instrumenten zoals de viool, 
de concertina, tin en low whistles en de bodhrán. 
Daarnaast zet de groep o.a. gitaar, bouzouki, banjo 
en contrabas in ter completering van het geheel. 
Het geluid van Kilshannig wordt bovendien ge-
kenmerkt door de vaak driestemmige zang en 
de heldere tenor van de leadzanger. Ieder van de 
zangers geeft met zijn karakteristieke stemgeluid 
een bijzondere lading aan de gezongen nummers. 
Kilshannig speelt vocaal en instrumentaal eigen 
arrangementen van bekende en onbekende stuk-
ken uit de Keltische muziektraditie.

 * * *
Zondag 28 november 2010 in de Burgerij, Dussel-
dorperweg 103 te Limmen, aanvang 14.00 uur, en-
tree € 3,00
 
SINTERKLAASSPEL
De toneelverenigingen Pancratius en Forento ko-
men weer optreden in Limmen voor de jeugd van 
4 tot 10 jaar. Het wordt een spannend toneelstuk, 
waarin alles dreigt mis te lopen. Maar er zijn ook 
slimme pieten, die de Sint heeft meegenomen. En 
op het einde komt het toch nog goed. De muziek-
pieten en de danspieten zullen de kinderen weer 
ouderwets vermaken. De zaal is open om half 
twee, en rond drie uur is het spektakel van het sin-
terklaasfeest afgelopen.

* * *
Zondag 12 december 2010 in de Protestantse Kerk 
aan de Zuidkerkenlaan, aanvang 15.00 uur, entree 
€ 10,00
 
BROTHERS-4-TUNE & CIGALE: TWEE CONCER-
TEN IN ÉÉN
Muziekliefhebbers, die tevens a capella muziek 
waarderen, moeten beslist een kaartje reserveren 
voor het kerstconcert van het a capella kwintet 

Brothers-4-Tune (Castricum) en het Vocaal Dub-
belkwartet Cigale (Velsen).Fraaie kerstcarols, up-
tempo stukken, schitterende close harmony –met 
humor gebracht- zijn onderdelen van het pro-
gramma van de twee zanggroepen die hun sporen 
ruimschoots hebben verdiend in het Nederlandse 
amateur a capellacircuit. Brothers-4-Tune werd 
vorig jaar tweemaal eerste op een regionaal en 
een landelijk festival en Cigale won in het verle-
den diverse prijzen op nationale en internationale 
festivals en concoursen. Beide groepen organise-
ren al enkele jaren samen dubbelconcerten tij-
dens de kerstperiode en oogsten daarmee steeds 
grote waardering van het publiek.

* * *
Dinsdag 14 december 2010 in Cultureel Centrum 
Vredeburg, Dusseldorperweg 64 te Limmen
aanvang 19.45 uur, entree € 6,00 (incl. koffie/thee)
 
DE LIMMER TAALTEST 2010

De ultieme, speelse uitdaging voor de liefheb-
bers van onze moedertaal. De achtste editie doet 
weer een beroep op kennis, vernuft, taalgevoel en 
creativiteit op het gebied van het Nederlands. De 
test bestaat uit vier onderdelen. Allereerst moe-
ten de deelnemers een goed Nederlands woord 
vinden voor een aantal regelmatig voorkomende 
“moeilijke” woorden (b.v. anoniem=naamloos). 
Vervolgens wordt de kennis van spreekwoorden 
en gezegden getoetst aan de hand van zinnen 
die elk zijn samengesteld uit gedeelten van twee 
spreekwoorden of gezegden die dus moeten wor-
den achterhaald (b.v. een koekje uit eigen doos). 
Het derde onderdeel bestaat uit een aantal zin-
nen waarvan moet worden vastgesteld of ze goed 
of fout zijn (b.v. hij doet stinkend zijn best om een 
voldoende te halen). Tenslotte wordt het vernuft 
en de creativiteit van de kandidaten op de proef 
gesteld bij het oplossen van cryptische omschrij-
vingen (b.v. clubspook=teamgeest). In de opgaven 
zelf zitten wat hulpmiddelen om tot de oplossing 
te komen. Uiteraard worden de winnaars beloond 
met een prijs en de beste ontvangt bovendien de 
Multicopy Van den Boogaard-wisselbokaal. Ook 
dit jaar is de mogelijkheid om per team deel te 
nemen. Dat kan een bedrijfsteam, een familie-
team, een buurtteam of een vriendenteam zijn. 
Zo’n team bestaat uit drie of vier personen die in-
dividueel aan de test meedoen waarna het resul-
taat gemiddeld wordt. Het beste team ontvangt 
de wisselbeker die door het autobedrijf Dirk van 
der Steen beschikbaar is gesteld. Deelnemers kun-
nen zich aanmelden bij Henk Brandsma, telefoon 
072 5052052, e-mail tibra@quicknet.nl of per e-
mail limmencultuur@hotmail.com. Zij dienen om 
kwart vóór acht aanwezig te zijn. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 6,00 per persoon. Het maximale aan-
tal deelnemers is 50. Als dit aantal bereikt is kan 
niet meer worden ingeschreven.

 * * *
Zondag 23 januari 2011 in de Protestantse Kerk 
aan de Zuidkerkenlaan, aanvang 15.00 uur, entree 
€ 12,00
 
CONCERT MET YUMI TOYAMA, PIANO EN AL-
BERT BRÜGGEN, CELLO
Dit boeiende duo zal zowel solo als in duet spelen. 
Zij hebben voor het concert in Limmen gekozen 
voor prachtige werken uit het romantische reper-
toire (Chopin, van Beethoven etc.) Yumi Toyama is 
afkomstig uit Hiroshima (Japan) en woont nu in 
Amsterdam. Zij begon op driejarige leeftijd met 
pianospelen. Ze studeerde in de VS aan het Peabo-
dy Conservatory of Music van de Johns Hopkins 
University te Baltimore. Haar Masters degree be-
haalde zij in 1993 bij R. Smedzianka en M. Szriber 
aan de F. Chopin Academy of Music in Warschau. 
Zij trad regelmatig op in binnen- en buitenland en 
won diverse prijzen op internationale pianocon-
coursen. Ook maakte zij radio- en tv-opnamen bij 
de ARD en de Poolse nationale omroep. Ze treedt 
regelmatig op als solist en kamermusicus. Daar-
naast heeft zij een florerende lespraktijk. Recent 
heeft Yumi in Zwitserland haar eerste CD opgeno-

men. Albert Brüggen begon op 7-jarige leeftijd met 
cellospelen. Hij voltooide in 1993 zijn opleiding aan 
het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Hij 
volgde verschillende meestercursussen, won de 
tweede prijs bij een internationaal cello-concours 
in Eindhoven. Na het beëindigen van zijn studie 
legde hij zich toe op het spelen op oude instru-
menten; hierdoor is hij een veelgevraagde conti-
nuospeler in heel Europa. Hij heeft met belangrijke 
barokorkesten gespeeld. Hij is lid van het Orkest 
van de 18e Eeuw, Musica Alta Ripa (Hannover) en 
vaste cellist bij Cantus Cölln (Keulen); daarnaast 
speelt hij in verschillende ensembles. Ook werkte 
hij mee aan talloze CD-opnamen.

* * *
Vrijdag 4 maart 2011 in Cultureel Centrum Vrede-
burg, Dusseldorperweg 64 te Limmen. aanvang 
20.00 uur, entree € 6,00 (incl. koffie/thee)
 
'KUNST EN OORLOG, OORLOG EN KUNST'
EEN LEZING DOOR CULTUURHISTORICUS 
DRS. J. MELKERT
Kunstenaars hebben zich door de eeuwen heen 
laten inspireren door allerlei thema’s. Zo ook 
door een van de oudste menselijke bezigheden: 
oorlog(voeren). Al of niet in opdracht zien we dit 
thema door een keur aan kunstenaars in hun werk 
aan de orde komen. Van Bijbels geweld tot aan his-
torische veldslagen. Vanaf de Egyptenaren in hun 
hiërogliefen en op de tempelmuren, in de klassie-
ke oudheid bij de Grieken (de tempel reliëfbeelden 
en in hun beeldhouwkunst), bij de Romeinen op 
hun zuilen en triomfbogen. In de Middeleeuwen 
bijvoorbeeld op het tapijt van Bayeux. Vanaf de 
Renaissance bij kunstenaars zoals Michelangelo 
en Rubens. In de achttiende eeuw bij Goya in zijn 
tekeningen Los desastres de la guerra. En in de 19e 
eeuw leidt het revolutionaire geweld bij David, 
Delacroix en Manet tot bekende en intrigerende 
werken. In de 20e eeuw hebben de wereldoorlo-
gen kunstenaars aangezet tot verwerking in schil-
derijen en beelden zoals Dali, Picasso, Otto Dix, 
Anselm, Kiefer, Armando. En natuurlijk zijn ook 
foto’s van oorlog(sgeweld) uitgegroeid tot iconen 
van de (kunst)geschiedenis. Tot in het postmoder-
nisme en de huidige tijd houden kunstenaars zich 
met dit thema bezig. Deze lezing volgt de kunst-
historische periodes aan de hand van dit thema 
en gaat tevens in op de historische achtergronden 
van de behandelde kunstwerken.
Deze lezing wordt georganiseerd door Limmen 
Cultuur in samenwerking met bibliotheek Kenne-
merwaard, locatie Limmen.  

* * *
Zaterdag 12 maart en zondag 13 maart 2011 in Cul-
tureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64 te 
Limmen. Geopend deze dagen van 11.00 uur tot 
17.00 uur. De toegang is gratis.
 
LIMMEN CREATIEF EN ARTISTIEK
Een belangrijk evenement in het jaarprogramma 
van Limmen Cultuur. De expositie kent nu al haar 
37ste editie en is altijd druk bezocht. Verdere ken-
merken: laagdrempelig, direct contact met de 
kunstenaars en gezellig  bijpraten evt. onder het 
genot van een drankje en een hapje. De zeer geva-
rieerde expositie geeft u een indruk van de creati-
viteit welke in Limmen en wijde omgeving wordt 
ontplooid. Kunstenaars van diverse disciplines 
- zoals beeldhouwen, schilderen enz. nemen deel 
en bieden vaak hun werk te koop aan. Zoals voor-
gaande jaren zijn er vele kunstwerken te zien in 
acryl, olieverf en vele andere vormen. Beeldhouw-
werken van o.a. klei, steen en brons. De meeste 
kunstwerken worden ook te koop aangeboden.
Voor inlichtingen over deelname aan deze exposi-
tie kunt u vanaf 17 jan. t/m  31 jan. 2011 bellen naar: 
072 5051337 of 072 5051378. Zie ook de persberich-
ten in de kranten.

* * *
Zondag 10 april 2011 in de Protestantse Kerk aan de 
Zuidkerkenlaan, aanvang 15.00 uur, entree € 12,00

G.B.PERGOLESI 1710 – 1736    – STABAT MATER
J.S. BACH            1685 – 1750    - VIOOLCONCERT 
NO. 2  IN E-GROOT (DUBBELCONCERT)
Sabine Kirsten sopraan
Stephanie Gericke mezzo-sopraan
Collegium Vocale Camerata en een
instrumentaal ensemble o.l.v. Gerard Leegwater

Het Stabat Mater van Pergolesi staat bekend als 
een van de juwelen uit de barok. Naast de vele 
passionen die in deze periode te beluisteren zijn 
neemt het Stabat Mater een geheel eigen plaats 
in. De compositie verbeeldt in 12 delen de middel-
eeuwse tekst over het verdriet van de moeder bij 
het zien sterven van haar zoon aan het kruis. Om 
de emoties in Pergolesi's Stabat Mater te begrij-
pen hoef je niet religieus te zijn. De gevoelens die 
de muziek vertolkt zijn universeel. De vocalisten 
en instrumentalisten zullen zeker uw hart ver-
overen met Pergolesi´s diepmenselijke toon. Het 
Collegium Vocale Camerata is een ensemble dat 
maandelijks haar medewerking verleent aan de 
kerkdienst in de Kooger Kerk in Zuid-Scharwoude 
met een uitvoering van een cantate van J.S. Bach. 
Gerard Leegwater studeerde orgel, koordirectie en 
kerkmuziek aan het Conservatorium van Alkmaar. 
Tevens studeerde hij muziekwetenschappen aan 
de Rijksuniversiteit van Utrecht. Hij is dirigent van 
vijf koren en als cantororganist verbonden aan de 
Witte Kerk te Heiloo. Hij is betrokken bij de uitvoe-
ring van vele oratoria, cantates en andere koorwer-
ken. Sabine Kirsten studeerde solozang aan het 
Conservatorium van Alkmaar en vervolgde haar 
studie bij Wout Oosterkamp en Charlotte Riedijk. 
Haar repertoire is zeer veelzijdig. Zij verleent haar 
medewerking aan concerten met diverse koren en 
orkesten en zingt de sopraanpartij in talrijke gees-
telijke werken. Stephanie Gericke, mezzo-sopraan 
werd in Wilhelmshaven (Duitsland) geboren. Na 
haar studie schoolmuziek aan de „Hochschule für 
Musik und Theater“ in Hannover, studeerde zij 
klassieke solozang aan het Koninklijk Conservato-
rium te Den Haag. Sinds 2001 treedt zij regelmatig 
als soliste in het lied- en oratoriumvak op. Als do-
cente werkt zij o.a. voor het Koorenhuis en het Ko-
ninklijk Conservatorium in Den Haag. Na de pauze 
kunt u genieten van het prachtige dubbelconcert 
van J.S. Bach.

* * *
Zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2011
 
KUNSTROUTE DOOR LIMMEN
Op zaterdag 30 april en zondag 1 mei organiseert 
de Commissie Kunstroute van Limmen Cultuur in 
samenwerking met de Stichting Bloemendagen 
voor de derde keer tijdens de Bloemendagen een 
Kunstroute door Limmen. Verspreid over het kleur-
rijke bloemendorp kunt u in 15 ateliers en/of tuinen 
en openbare gebouwen een groot scala aan kunst 
bewonderen zoals keramiek, stenen en bronzen 
beelden, foto’s, schilderijen, sieraden en collages. 
Er zullen ongeveer 40 regionale kunstenaars aan 
deze Kunstroute deelnemen die het publiek zullen 
verrassen met hun creatieve en artistieke kunst-
werken. Voorts vinden er zondagmiddag –op di-
verse locaties-  muziekoptredens plaats.

* * *
Woensdag 4 mei 2011 in de Corneliuskerk, Dussel-
dorperweg  te Limmen. Aanvang 18.30 uur
 
DODENHERDENKING
Woensdag 4 mei om 18.30 uur begint in de Cor-
neliuskerk de jaarlijkse dodenherdenking. Na af-
loop van deze herdenking, om ongeveer 19.10 uur, 
begint vanaf het plein voor de kerk de stille tocht 
naar het monument tussen Limmen en Castri-
cum. Deze stille tocht duurt ongeveer 25 minuten, 
waarna de herdenking bij het monument aan-
vangt. Einde van de herdenking zal zijn om onge-
veer 20.20 uur. Wij rekenen op een grote opkomst 
van de bevolking. De organisatie van de herden-
king in de kerk berust bij Limmen Cultuur.

PROGR A MM A LIMMEN CU LTUU R 2010-2011

w w w . l i m m e n c u l t u u r . n l

De Limmer kermis moet gevierd worden en Troel 
helpt daar een handje aan mee. Op zaterdag 11 
september ontvangt u een kaartje voor de zweef- 
of de draaimolen bij besteding van elke 20 euro 
aan nieuwe wintercollectie. Maximaal 4 kaartjes 
per klant, op = op. Natuurlijk is er ruim keus in 
maten van maat 56 t/m 176 en merken (Cars, Gei-
sha, Moodstreet, Blue Seven, Noppies, Feetje, Salty 
Dog). Een groot gedeelte van de wintercollectie is 
inmiddels al binnen en weer erg leuk. Nieuw zijn 
de winterjassen van Cars die erg goed van prijs 
zijn (59,95). 

Troel voor kids geeft een rondje
Wist u dat:
- we ook nog uitverkoop hebben van de zomer-
 collectie,
- het 2 halen, 1 betalen is + nog een rek met 60%  
 korting dat erg leuk is voor de nazomer of voor  
 volgend jaar,
- Moodstreet voor de wintercollectie geïnspi-  
 reerd  is door Peru,
- daar o.a fel gekleurde shirts met lama’s bij 
 horen,
- wij ze erg grappig vinden doordat de lama’s 
 sokken aan hebben,
- de jeans van Cars cool zijn door een goede 
 pasvorm, wassing en prijs,

- de verschillende merken uitgaan van een koude
  winter,
- dit zich vertaalt in warme truien, gebreide 
 tuniekjes en sweatvesten,
- de kleuren naast zwart, paars, fuchsia, fel blauw, 
 rood en oranje zijn,
- het dus weer een gezellig gekleurde winter
  wordt,
- u het hele jaar door bij Troel terecht kan voor
 zwemkleding, o.a. voor zwemlessen en baby-
 zwemmen,
- wij ook ondergoed verkopen van I-Dare met  
 leuke prints op boxers en hemdjes voor meisjes  
 en jongens, 

- Troel kraampakketten op maat voor u maakt en/
 of verstuurt, 
- dat ook heel handig is voor bedrijven, 
- wij ook cadeaubonnen van Troel verkopen en  
 dat LOV-cadeaubonnen ook bij ons besteed kun-
 nen worden, 
- we al ruim 1 jaar een stempelkaart hebben   
 die ook geldig is tijdens de uitverkoop, 
- u een stempel krijgt bij iedere 15 euro, de   
 kaart vol is met 15 stempels en de volle kaart dan 
 15 euro waard is, 
- Troel al weer ruim 3 jaar bestaat en we nog   
 veel plannen hebben, 
- we u een fijne kermis toewensen!
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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 oktober 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 oriëntatie-
jaar zo geraakt worden door de muziek en Ex-
celsior, dat zij met veel enthousiasme hun weg 
vinden binnen deze vereniging. Fluitekruid heeft 
plaats voor maximaal 15 leerlingen. Bij meer dan 
15 aanmeldingen, wordt deelname d.m.v. loting 
vastgesteld. De lessen zullen plaatshebben in het 
verenigingsgebouw van Excelsior, op dinsdag-
middag van 17:15 tot 18:00 uur. Wees er snel bij, 
de inschrijving sluit op 1 oktober!

Op 26 september a.s. zal er een Jeugdconcert 
gehouden worden in Partycentrum Vredeburg. 
Het Opleidingsorkest, de JeugdSlagwerkgroep 
en andere muzikaliteit zullen een uitnodigend 
programma brengen voor jeugdig publiek, zodat 

duidelijk zal worden wat Excelsior aan alle muzi-
kanten in spé te bieden heeft. Houd kranten en 
de website in de gaten voor meer informatie over 
dit spektakel!

Heeft u interesse in Fluitekruid en wilt u een 
aanmeldingsformulier aanvragen, neemt u dan 
contact op met de afdeling Opleidingen, mevr. A. 
Snel, tel: 072 – 505 3005. 
Of wilt u meer informatie over Excelsior’s andere 
opleidingsmogelijkheden, neem dan een kijkje 
op de website www.excelsiorlimmen.nl

"deze Fluitekruidleerling van seizoen 08/09 speelt 
nu al mee in het Opleidingsorkest!"

The Pianohouse  
Op zaterdag 30 oktober 2010 komen The Piano-
house in de Burgerij! The Pianohouse werd eind 
2005 opgericht door Ernesto Oosthuizen. Ame-
rikaanse pianobars fascineerden hem. De en-
tertainende pianist, flexibel inspelend op sfeer 
door het honoreren van verzoeknummers moest 
de basis zijn van zijn eigen Hollandse concept.  

Duidelijk anders dan de collega s op de boulevard 
van Scheveningen, met een mix van ervaren en 
jonge talentvolle muzikanten en allround reper-
toire in een frisse en sprankelende uitvoering. De 
muzikanten houden op ieder moment feeling 
met het publiek. Speciale Pianohouse-bierviltjes 
dienen als verzoekaanvragers. Ze worden mas-
saal op de twee vleugels gedeponeerd waarna 
de indiener op zijn /haar wenken wordt bediend. 
Zelf meezingen mag ook. The Pianohouse bege-
leidt je graag op weg naar eeuwige roem. 

The Pianohouse is de kameleon in muzieken-
tertainment. Wij spelen en 'kleuren' in op de 
situatie. Muzikaal maatwerk is voor ons alles-
behalve een cliche. De band dijt uit of krimpt in. 
Op de voor of achtergrond. Stevig of soft. Reper-
toire wordt moeiteloos aan een thema of sfeer 

aangepast. U vraagt wij spelen! 3 pianisten, 
een bassist en een drummer zorgen moeiteloos 
voor een onvergetelijke avond! Geschikt voor be-
drijfsfeesten, dorpsfeesten, bruiloften enz enz... 
Kaarten zijn verkrijgbaar in de Burgerij of te 
reserveren via 06-20741511. De kaarten kosten 
€ 10,00 in de voorverkoop en € 12,50 aan de 
deur. 

Een jaar lang begeleiding 
naar uw streefgewicht!
Veel mensen willen graag iets aan hun overge-
wicht doen, maar als ze eenmaal beginnen, blijkt 
dat ze het moeilijk vinden om bepaalde verande-
ringen blijvend door te voeren. Het eenzijdig ver-
anderen van voedings- en leefgewoontes gaat 
vaak voorbij aan de redenen waarom iemand zo 
is gaan eten en bijvoorbeeld weinig aan bewe-
ging doet. Het afvallen leidt dan vaak wel tot een 
korte termijn succes, maar op de lange termijn 
valt men vaak weer terug in de oude (verkeerde) 
gewoontes.

Uit onderzoek is gebleken dat gedragsveran-
dering tijd kost. Als u een jaar lang een nieuwe 
gewoonte weet vol te houden, dan is de kans 
groot dat u deze nieuwe gewoonte ook daarna 
zal weten vol te houden. Daarom biedt “Gewicht 
op maat” u nu de mogelijkheid om een jaar lang 
in een kleine groep (max. 5 personen) te worden 
begeleid naar uw streefgewicht. Het voordeel van 
een kleine groep is dat u voldoende persoonlijke 
aandacht kunt krijgen en dat u uw ervaringen 
met de overige groepsgenoten kunt delen.

Tijdens de bijeenkomsten zal er vooral aandacht 
zijn voor het doorbreken van verkeerde eetge-
woontes, maar we gaan ook in op de zin en onzin 
van verschillende diëten, de redenen waarom we 

eten en waarom we verschillende voedingsstof-
fen wel of niet nodig hebben. Ook zullen we eti-
ketten lezen en natuurlijk ontbreekt het onder-
werp “bewegen” niet. Tijdens de bijeenkomsten 
ontvangt u een voedingsdagboek, voedingsana-
lyse en divers informatiemateriaal.

Alleen de datum en tijd van de eerste bijeen-
komst staat vast (dinsdag 21 september van 
10.00 – 11.00 uur bij Tijm 2 Castricum, ingang 
Kinéflex). De overige bijeenkomsten worden in 
overleg met de groep ingepland. U kunt uw voor-
keur voor dag en tijd doorgeven als u zich aan-
meldt.

Aanmelden kan via info@gewichtopmaat.nu of 
via 06-23550607 (Karin De Kremer). Meer infor-
matie op de website: www.gewichtopmaat.nu

Gewicht
op

maat

Dans-doedag 
bij Djazz 2 imprezz!
LIMMEN – Voor de meiden van groep 6 t/m 8 die 
bij Djazz 2 imprezz dansen werd het dansseizoen 
afgesloten met een Dans-doedag. Op deze dag 
kregen de meiden om te beginnen een dansles 
waarin de oefeningen van de afgelopen periode 
werden geperfectioneerd.

Ook werd de “Zomerdans” geoefend. Na de dans-
les maakten de meiden zelf hun showkleding. 
Van een blauwe vuilniszak werd een jurkje met 
riempje gemaakt dat vervolgens met lint, stickers 
en glitters versierd werd. De meiden zagen er fan-
tastisch uit in hun zelfgemaakte jurkjes. Na het 
maken van de jurkjes werd er weer een uur ge-
danst. De dansen die het afgelopen seizoen aan-

geleerd waren werden herhaald en er werd voor 
een laatste keer geoefend voor het optreden. Na 
de tweede dansles hebben de meiden kettingen 
gemaakt en werden zij geschminkt. Nu waren ze 
echt klaar voor het optreden!

Aan het eind van de middag kwamen de vaders, 
moeders, opa’s, oma’s, broers en zussen en an-
dere geïnteresseerden de zaal binnen. Zij kregen 
te zien hoe de dansles in elkaar zit. De meiden 
lieten hun warming-up, hun 3 oefeningen van de 
lichaamsscholing en tot slot de 3 dansen zien die 
zij vanaf februari geleerd hebben. Ze werden be-
loond met een luid applaus en kregen allemaal 
een dansdiploma. De lessen beginnen weer op 
woensdag 1 september!

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u 
contact opnemen met Willy Könst
djazz2imprezz@live.nl, 06-40297306

Lesrooster Djazz 2 imprezz seizoen 2010/2011
Woensdag
15.15-16.00 uur kleuters groep 1/2
16.00-17.00 uur groep 3/4
17.00-18.00 uur groep 5/6
19.00-20.00 uur dames
20.00-21.30 uur showgroep 16+

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

Matilde, Megan en Iris geschminkt en in hun zelf-
gemaakte jurk.

Heeft u vorig jaar geen tijd gehad of bent u vorig 
jaar vergeten om naar een optreden van de to-
neel te komen, dan heeft u héél veel gemist.
Heeft u dit jaar wel tijd en wilt u absoluut een 
optreden van ons niet missen, noteer dan nu al 
de datums van onze uitvoeringen.

Locatie: de Burgerij
Aanvangstijd: 20.00 uur
• Zaterdag 20 november
• Vrijdag 26 november
• Zaterdag 27 november.
Dit jaar spelen we een stuk van de schrijver Carl 
Slotboom, wat een garantie is voor ‘n komische 
avond, uit de ervaring van de vorige toneelstuk-
ken die wij al van hem hebben gespeeld. In okto-
ber komen wij weer langs onze donateurs voor de 
verkoop van kaarten. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze 
website; 

Foto: scene vorig jaar met Bart Winder, Tineke 
Groot en Paul v.d.Steen

Foto onder; de cast van vorig jaar.

Terugkijkend op het Lego Record
LIMMEN – Terug kijkend op de feestweek met 
Limmen Ludiek, zo zou je het wel kunnen noe-
men, is het een super geslaagde week geweest. 
En niet geheel onbelangrijk is de hoogte in het 
Guinness Book of Record opgenomen. Het bou-
wen ging super snel en goed. tussendoor is het 
geheel op verschillende manieren opgeleukt 

met verschilleden bands, zangers, zangeressen 
en koren. Wat erg gezellig is gebleken en bij de 
meeste erg goed in de smaak is gevallen. En het 
leuke van dit alles is ook dat Limmen in echt heel 
de wereld in menig nieuwsblad is genoemd. 
Limmen is wel even goed op de kaart gezet. 

Bedankt Limmen Ludiek!!
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RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN

TELEFOON 072 - 505-17-51

Zie ook onze 

website !

Kijk op:
www.aannemersbedrijfjonker.nl

Websites 
& 

Hosting?
www.studiowelgraven.nl

Kijk voor oudere edities en 
publicatiedata op:

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

06 506 48 499
info@dicxrijschool.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

Met een
accountant
draait u beter..!

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 

PAVO SUMMERFITKOEKEN 5KG
NU MET GRATIS OPBERGBOX 

GEMENGD KIPPENGRAAN 25 KG
van € 9,95 NU € 8,50 

KATTENBAK MET KAP, FILTER EN SCHEPJE
van € 16,95 NU € 9,95 

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

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids

Bij besteding van iedere 20 euro 
aan nieuwe wintercollectie op 
zaterdag 11 september krijgt u 
een kaartje voor draaimolen of 
zweef gratis.
Max. 4 per klant, op = op

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

Troel geeft een rondje!
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Fit4lady zet 
haar leden in het zonnetje
LIMMEN – 58 vrouwen met één doel: een paar 
kilo lichter en fitter de zomer in. Deze Fit4sum-
mer actie werd georganiseerd door Fit4lady.

Elke vrouw stelde op 1 april een persoonlijk doel 
dat zij op 1 juli wilde bereiken. Gewichtsverlies 
of vermindering van het vetpercentage met een 
geldinleg. De geldinleg werd terugverdiend bij 
het bereiken van het doel. De dames die het doel 
niet geheel bereikten schonken hun inleg aan 
Stichting Fietsen voor Burkina.

De leden van Fit4lady kozen dit goede doel mede 
vanwege de betrokkenheid van Addy Perey bij 
de fietstocht en de sportieve uitdaging van dit 
bijzondere project. Addy is sinds enkele jaren 
Fit4lady lid en traint fanatiek bij Fit4lady als on-
dersteuning van haar fietstraining. Zo houdt ze 
haar spieren sterk, zodat ze fit en energiek naar 
Burkina zal kunnen fietsen in het najaar.
De vrouwen die hebben deelgenomen aan deze 
actie hebben mooie doelen bereikt. De dames 
verloren tussen de 2,5 en 11,5 kilo gewicht in 3 
maanden en voelen zich fit en energiek. 

Hoe hebben zij dit bereikt?
Twee keer per week trainen bij Fit4lady en een ge-
zond basis menu, gebaseerd op de regels van het 
Voedingscentrum. Geen eiwitdieet, poeders of 
pillen, maar eten met gezond verstand en verant-
woord en begeleid trainen. Alle dames die deel-
namen aan de Fit4summer actie ontvingen op 1 
juli, staand in de avondzon en met een drankje 
in de hand, een kadootje van Hunkemöller. En de 
dames gaan door, want voor velen is dit juist het 
begin op weg naar gezond blijven leven en wel-
licht nog wat extra verlies van gewicht. 

Elke vrouw die denkt, ik wil ook wel fit en gezond 
zijn en een maatje minder: Kom langs bij Fit4la-
dy, de trainsters staan voor je klaar en helpen je 
graag op weg naar jouw doel.

Ook eindelijk een maatje minder? Het lukt je 
met Fit4lady. Loop eens binnen of kom langs, je 
kunt vandaag nog starten. 
Fit4lady, De Drie Linden 3, Limmen, naast Univé
Informatie of aanmelding: 06-222 140 29 of stuur 
een e-mail: limmen@fit4lady.nl.

Spoed autorij-opleidingen 
mogelijk bij DICX autorijschool

Jeugdschaatsen bij de 
Limmer IJsclub

Start nieuwe cursussen
LIMMEN – Wegens de vele aanmeldingen van 
nieuwe leerlingen bij DICX auto- & motorrij-
school, is DICX rijschool, naast de instructeurs 
Dick Sassen en Els Melker, uitgebreid met een 
derde instructeur in de persoon van de in Lim-
men bekende Bart Lieferink, die zijn uitgebreide 
rijervaring met veel enthousiasme over wil bren-
gen op nieuwe autorijleerlingen. 

Hierdoor zijn wachttijden verleden tijd bij DICX 
rijschool en zijn er in overleg spoed-opleidingen 
mogelijk bij DICX autorijschool. Op dit moment is 

De Limmer IJsclub geeft dit winterseizoen net als 
voorgaande jaren voor de basisschool jeugd (6 
tot 12 jaar) schaatsles op ijsbaan De Meent in Alk-
maar. Wie wil er niet na de afgelopen 2 winters 
met natuurijs deze winter echt goed beslagen 
ten ijs komen??

De lessen worden gegeven door ervaren jeugd-
schaatsbegeleiders waarbij de kinderen worden 
ingedeeld in verschillende niveaugroepen. In de 
jongste categorie kunnen kinderen deelnemen 
die het schaatsen nog niet beheersen. De hoog-

LIMMEN – September is de maand waarin vele 
nieuwe studies en cursussen beginnen. Ook Ria 
Mooij-Hoogeboom start weer met nieuwe cur-
sussen kleding maken. Kleding maken is tegen-
woordig meer in de hobby sfeer gekomen , omdat 
er nu veel goedkope kleding in de winkel hangt. 

Zelf een eigen ontwerp maken, eigen stofkeuze 
maken is een van de voordelen van zelf kleding 
maken. Ook voor mensen die vanwege hun maat 
niet goed in de winkel kunnen slagen, is zelf 
kleding maken een goed alternatief. Voor elke 
cursist, beginner of gevorderde, zijn er mogelijk-
heden om het kleding maken eigen te maken. In 
de cursusgroepen wordt zoveel mogelijk rekening 
gehoud-en met leeftijd, interesses enzovoort. De 
kleding die gemaakt wordt, kan dames-, heren- 

Bart al parttime werkzaam via DICX rijschool en 
zal hij per 1 oktober minimaal 4 dagen per week 
volledig inzetbaar zijn om autorijlessen te verzor-
gen, dus voor leerlingen die binnenkort aan hun 
rijopleiding willen beginnen en dit op binnen 
korte termijn af willen ronden, geven wij het ad-
vies om niet te lang te wachten met aanmelden. 
Dit aanmelden kan zeer eenvoudig via de website 
van DICX auto- & motorrijschool. Ga hiervoor naar 
www.dicxrijschool.nl en klik op “Aanmelden”. Vul 
hier je gegevens in en DICX rijschool neemt bin-
nen 1 dag contact met je op.

ste groep heeft het schaatsen al onder de knie en 
wordt meer geoefend op snelheid en behendig-
heid. Het schaatsseizoen begint midden  oktober 
2009. Er wordt geschaatst op zaterdagochtend 
van 10.00 tot 11.00 uur en er zijn  nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Voor vervoer naar de ijs-
baan moet zelf gezorgd worden. Informatie kan 
worden ingewonnen bij Marieke van Zilt-Brusch-
ke op tel nr 072-5052954.
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar via de 
website www.limmerijsclub.nl of opgeven via 
P. Mink: paul.mink@casema.nl of 0251-656434. 

of kinderkleding zijn. Ook andere naaitechnie-
ken kunnen geleerd worden, bijvoorbeeld een 
rits inzetten op verschillende manieren. Is er een 
aanpassing van een patroon nodig, dan wordt dit 
stap voor stap gedaan, zodat de cursist inzicht 
krijgt wat, waar en hoe een patroonverandering 
kan. De lessen zijn ’s avonds of ’s morgens, tijdens 
de schooluren, gedurende twee uur. Bent U be-
nieuwd of deze cursus iets voor U is, neem dan 
vrijblijvend contact op met 
Ria Mooij-Hoogeboom,
telefoonnummer 072-5053174.

Spetterende start van 
het nieuwe Jazzseizoen

Workshops kaarten 
maken voor Kerst

LIMMEN – Op zondag 19 september om 16.00 uur 
start alweer het twaalfde seizoen van de Jazz 
Session Club “Vredeburg”. Door het grote succes 
van de laatste jaren kon de organisatie kiezen 
uit een keur van jazzorkesten, die een gastop-
treden willen verzorgen. Dat heeft ertoe geleid, 
dat maar liefst vijf orkesten, die nog nooit op het 
Vredeburg podium hebben gestaan, acte de pré-
sence gaan geven in dit nieuwe seizoen.  

Maar toch wordt er begonnen met een oude be-
kende, nl. de LOLA GARCIA BAND, die echter in een 
heel ander jasje steekt dan bij het vorige optreden. 
Zoals de naam al doet vermoeden staat zangeres 
Dolores (Lola) centraal in deze band. Zij wordt 
omringd en begeleid door een groep muzikanten 
die een grote affiniteit met jazz hebben. Dit heeft 
dan ook veel invloed op de repertoirekeuze en de 
manier waarop pop-composities worden vertolkt. 

‘LIEK Creatieve Ideeën’ heeft in haar workshop-
ruimte aan de Dusseldorperweg plaats voor 8 
creatieve personen per workshop. De grote ruime 
tafel is binnenkort het middelpunt voor speciale 
kerstworkshops in kaarten maken. 

Tijdens vier dagdelen heeft u de mogelijkheid om 
met verschillende technieken kerstkaarten en 

In doorsnee is het repertoire te kenschetsen als 
“Arrow-jazz”, hetgeen u misschien kent van deze 
radiozender. Toch staan er ook onvervalste jazz 
standards op de lijst, alsmede aanstekelijke ‘la-
tin’ uitvoeringen.  Improvisatie is een belangrijk 
aspect in alle onderdelen van het repertoire. De 
muziek die deze groep ten gehore brengt omvat 
vele genres, waarmee beoogd wordt een breed, 
maar wel jazzminnend publiek aan te spreken.

NB: de komende sessiedata: 19 september, 17 ok-
tober, 14 november, 12 december, 16 januari, 20 
februari, 20 maart, 17 april 

De toegang is vrij, maar u kunt ons steunen door 
lid te worden voor € 7,- per persoon voor het gehele 
jaar.  Inlichtingen: Fred Timmer, tel/fax: 072-5053414
e-mail: timmer.limmen@worldonline.nl

–versiering te maken. Alle materiaal en de werk-
beschrijving liggen voor u klaar! Kom gezellig 
workshoppen bij Angélique en Truus, onder het 
genot van een vers kopje koffie of thee.

Voor meer informatie, andere workshops of kin-
derfeestjes, kijk op www.liekhier.nl of bel 06-
10058219
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VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen

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

ze zijn er weer !!ze zijn er weer !!

Vele soorten 
Tulpen, Narcissen, 
Hyacinten en 
groot assortiment 
bijzondere 
bolgewassen

Plant ze nu!!Plant ze nu!!

Krijg ik bij auto- en autoschadebedrijf Kleverlaan bv

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

Voordelig
drukwerk?
www.studiowelgraven.nl

Kijk voor oudere edities en publicatiedata op:

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

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

Cadeaubon Winkeliers  vereniging Limmen:

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

SPECIMEN

SPECIMEN


