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Wilt u ook
scoren?

Zoals u wellicht al gelezen heeft in het blad Rond 
de Limmertoren gaan we dit jaar met de kermis 
een grandioos ontbijt voor u klaar zetten in de 
Corneliuskerk.
In overleg met pastor Johan Olling vind het ont-
bijt plaats voor het 1e deuntje op de maandag-
ochtend en wel vanaf 9.00 uur tot ca. 10.00 uur.
Vanuit de geschiedenis weten we dat kermis  
komt van Kerkemis. Na nieuwbouw van een kerk 
werd vroeger bij de ingebruikname een plechtige 
kerkemis gevierd. Een viering die elk jaar her-
haald werd en dat altijd rond de datum van de 
partoonheilige.
Met veel handelslieden en straatartiesten die de 
mensen vermaakten werd zo de kermis geboren. 
En voor Limmen geldt dit nu eenmaal altijd op de 
2e zondag van september rond het feest van onze 
H. Cornelius.
Omdat kermis en kerkemis bij elkaar horen en 
omdat het jaarthema van de parochie de titel: 
“Ken je buren” heeft meegekregen, is dit ontbijt 
een uitstekend initiatief.
Op de deun- en kreundag 10 september gaan we 
de dag openen met een ontbijt achter in de kerk 
en bij heel mooi weer gaan we zelfs naar buiten 

Stapels hout, veel gereedschap, een prachtig Koekoeksveld en een grote groep enthousiaste kinderen; 
dat waren de ingrediënten voor Timmerdorp 2007. De tweede editie van het timmerfestijn is met recht 
een succes te noemen. In een paar dagen tijd werd het Koekoeksveld omgetoverd in een echt Wild West-
landschap vol architectonische hoogstandjes. Tijdens de vrijmarkt kwamen veel ouders, opa’s, oma’s en 
vrienden op bezoek om de bouwwerken te bekijken. En iedereen was het ermee eens: de kinderen hebben 
geweldig hun best gedaan! Ook veel vrijwilligers hebben hard gewerkt om alles goed te laten verlopen 
en wisten er samen met alle jonge timmerlieden één groot feest van te maken.
Het duurt niet lang meer, of de voorbereidingen voor Timmerdorp 2008 beginnen alweer. We hebben dus 
allemaal iets moois om naar uit te kijken. Daarom: tot volgend jaar, op het Koekoeksveld uiteraard!

Hierbij willen wij ook al onze sponsors bedanken; Jong bouwend Nederland, bouwbedrijf C. Bos, P. Com-
mandeur, S. Kuijper, Fa Spaansen, Fa M. Spijker, Bedrijvengroep Limmen, L.O.V., Jantje Beton, Motaal Alu-
minium, Gebr. Min, Fixet, Albert Heijn Limmen, G.P. Groot. Zonder hen was dit timmerdorp niet moge-
lijk!

De Limmer IJsclub organiseert natuurlijk ook dit 
jaar de Katerloop tijdens de jaarlijkse kermis. Op 
zondagochtend 9 september kan een ieder aan 
een trimloop deelnemen over een afstand die 
hem of haar het beste past. Het parcours is aan 
de oostkant van Limmen. Voor de oudere jeugd 
(t/m 15 jaar) en de wat minder getrainde lopers 
is er een ronde van 5 km. De wat meer getrainden 
kunnen deze ronde tweemaal afleggen en lopen 
dus 10 km.. Start en finish zijn bij de sporthal aan 
de Middenweg, waar tevens kleed- en douche-
gelegenheid is. Vanaf 9.30 uur is de inschrijving 
open. De start is om 10.30 uur. Aangezien er voor 

Ker(ke)mis-ontbijt
in de Corneliuskerk!

toe. U bent allen uitgenodigd om hierbij aanwe-
zig te zijn en deel te nemen aan een stevig funda-
ment voor de rest van deze vrolijke en feestelijke 
dag.
De natuurlijke ingrediënten die hier bij horen zo-
als brood, vis en wijn zullen zeker niet ontbreken 
en wie weet wat voor wonderen er nog op dat 
uur kunnen gebeuren.
We zullen het feest muzikaal verder nog opluiste-
ren met een zeer professioneel duo die zijn sporen 
al jaren heeft verdiend. U komt maar kijken!!!!
Uiteraard willen wij hier jong en oud bij elkaar 
hebben en zeker de jeugd heeft onze aandacht 
om die ook van  de gezellige saamhorigheid deel 
te laten nemen.
Geef je wel schriftelijk op voor vrijdagavond 7 
sept. 21.00 uur  i.v.m. met de inkoop.
Doe Euro 2,- per persoon in de envelop en vermeld 
de namen en deponeer dat in de brievenbus van 
de pastorie.
Uw aanmelding mag ook per mail naar:
pastorie.corneliusparochie@planet.nl

Wij zien u graag en groeten u namens de voor-
bereidingsgroep: Gaat u allen.

Kermis in Limmen,
daar hoort de katerloop bij...

de 5 en 10 kilometer ereprijzen zijn vraagt de or-
ganisatie inschrijfgeld. Voor degene die geen her-
innering wenst 1 2,-, met herinnering jeugd t/m 
15 jaar 1 3,- en ouderen 1 4,-.
De organisatie hoopt weer veel deelnemers aan 
de start te zien, met of zonder kater.
Voor de jeugd t/m 8 jaar is er een rondje van 0,6 
km door het park en de jeugd van 9 t/m 12 jaar 
kan deze tweemaal lopen. Deelname voor hen 
is gratis en na afloop is er voor ieder een aardig-
heidje. De start voor deze jeugd is om 10.00 uur.
 

Limmer IJsclub

Lees verder in deze krant voor de Kermis-aanbiedingen
en het programma van de Limmer Horeca!

Als zondag 16 september 2007 de eerste tonen 
van ‘Now’s the time’ klinken, dan betekent dat 
de start van alweer het negende seizoen van 
jazzsessions en gastoptredens van jazzorkesten 
in de Vredeburg in Limmen.

Het negende seizoen alweer, wie had dit kunnen 
denken toen we in maart 1999 begonnen met 
vijftien muzikanten en dertig man publiek.  Maar 
jaar na jaar werd de organisatie professioneler, 
de optredende artiesten beter en de gastoptre-
dens spectaculairder.  Die trend hopen we ook het 
komende seizoen te kunnen doortrekken en dat 
begint dan al meteen op 16 september met een 
optreden van de Corus Bigband “The Swingmas-
ters”.  De laatste paar jaar waren de Swingmas-
ters vele malen op de TV te zien, als ze de muzi-
kale begeleiding verzorgden van de “World Latin 

Trophy” vanuit het Kurhaus te Scheveningen.  Dit 
spectaculaire dansfestijn met ’s werelds beste la-
tin dansers is telkenjare weer een grandioos ge-
beuren.  Het vereist voor de muzikanten zeer veel 
vakkennis, discipline en gevoel om dit professio-
nele dansen vakkundig te begeleiden.  Dan ben je 
echt een toporkest.  We zijn er dan ook zeer trots 
op deze Swingmasters te kunnen presenteren als 
openings-gastoptreden bij de Jazz Session Club 
“Vredeburg” op 16 september 2007.
NB: de komende sessiedata: 16 september,
14 oktober, 11 november, 9 december 2007
13 januari, 10 februari, 9 maart, 13 april 2008

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

JAZZ SESSION CLUB “VREDEBURG” PRESENTEERT
op zondag 16 september om 16.00 uur in de VREDEBURG te Limmen

THE SWINGMASTERS, de spetterende opening
van het nieuwe jazzseizoen
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● CV-installatie en -onderhoud
● Dakbedekkingen / dakgoten
● Sanitaire installaties
● Loodgieterswerkzaamheden

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

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

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

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

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

Laat bij ons uw mooiste vakantiefoto’s afdrukken. Direct vanaf alle types
geheugenkaartjes bestellen op echt fotopapier. Ook vanaf GSM met bluetooth
of infrarood. In twee werkdagen professioneel verwerkt vanaf 16 cent per
foto. Kijk voor extra informatie op onze internetsite www.stuifbergen.eu

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

Open jeugdwedstrijd Samen Beet
Op zondag 29 juli werd de jubileum-vakantiewedstrijd gevist van jeugdvisclub Samen beet in 
Limmen, in samenwerking met HSV De Sander uit Akersloot en HVCastricum. Er waren 27 en-
thousiaste kinderen die onder mooie weersomstandigheden probeerden in viswater Het Stet een 
visje te verschalken. Mede door de vele deskundige begeleiders werd dit een succes, want alle kin-
deren vingen vis, er werden 205 stuks gevangen en weer teruggezet. Topper was Dillan Amerika 
uit Castricum, die 30 stuks ving in een uur tijd. Ook Jim Taylor uit Heiloo deed het met 25 stuks 
uitstekend. In de strijd om de grootste vis was het lange tijd Rob van der Heijdt uit Limmen die 
aan de leiding ging met een brasem van 49 cm, maar uiteindelijk werd hij voorbijgestoken door 
Patrick Veldt uit Akersloot, die een brasem van 51,5 cm wist te landen.
De uitslagen per leeftijdsklasse:
6-8 jaar:
1. Jeremy Zijp 13 stuks
2. Rob van der Heijdt 11
3. Caithlin Valkering, Patrick Veldt en Gijs Koot 9
6. Denise Bijlsma 8
7. Pieter Mulder 7
8. Jiljan Mulder 6
9. Jelle Koot 5
10.-12. Dave Monteban, Rutger Emke en Timo Pronker 2
9-11
1. Dillan Amerika 30 stuks
2. Jim Taylor 25
3. Jeese Bijlsma 18
4. Dennis Dokter en Jochem Emke 6
6. Jeroen Bakker en Wessel Pronker 4
8. Jacco Valkering en Jordi Zijp 3
10. Maik Commandeur en Aaron Pronker 2
12-14
1. Niek Zijp 17
2. Joran de Haan 5
3. Nick Baltus 3
4. Mark Mensink 1
Grootste vis: Patrick Veldt: 51,5 cm
De prijzentafel was verzorgd door hengelsport Handy Fish en dierenspeciaalzaak ’t Achterom. 
De prijsuitreiking vond plaats op het terrein van zwembad Dampegeest alwaar de kinderen, de 
ouders en de begeleiders getrakteerd werden op een consumptie namens de jubilerende vereni-
ging. Onze dank gaat uit naar de jeugdbegeleiders van HSV Limmen, HSV De Sander uit Akersloot 
en HSV Castricum, naar de beheerders van zwembad Dampegeest en naar Bert Schouten van 
Handy Fish. 

SWOL - STICHTING WELZIJN OUDEREN LIMMEN
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ACTIVITEITEN OVERZICHT VOOR  55  PLUSSERS IN
‘VREDEBURG’ DUSSELDORPERWEG 64  - SEIZOEN 2007  -  2008  
CURSUSSEN in VREDEBURG vanaf  september 2007 tot april/mei 2008

BRIDGE
Cursus voor gevorderden. De cursus bestaat uit 13 lessen, 1e serie begint op 13 september en eindigt 20 
december. Donderdag van 13.30-16.00 uur. Informatie: de heer G.N. Limmen, tel. 505 1539.

KUNSTGESCHIEDENIS
Deze cursus bestaat uit 2 x 5 lessen (les 5 is een bezoek aan een museum).  De 1e serie begint in oktober, 
de 2e serie in januari. Donderdag van 10.00-12.00 uur. Informatie: Mevrouw Th. Adrichem, tel. 5051404.

’KENNISMAKING MET DE P.C.’
Behalve het volgen van de basiscursus is er tevens gelegenheid om zich te bekwamen in het gebruik van  
praktische zaken zoals e-mail, internet en CD branden. Informatie: de heer N. Adrichem, tel. 505 1404.
                    

BIJZONDERE  ACTIVITEITEN  IN  2007  -  2008

MODESHOW
Donderdag  18 oktober 2007 om 14.00 uur
Donderdag  03 april 2008 om 14.00 uur

BLOEMEN-MOZAÏEK
Eind april/begin mei 2007. Voor informatie de heer F. Scheepmaker tel. 505 1722

Gedurende het seizoen zullen aanvullende activiteiten worden georganiseerd.
Op het moment dat nadere gegevens bekend zijn zullen deze in de weekbladen worden gepubliceerd. 

Activitiveit Dag(en) Tijdstip Contactpersoon
Telefoon-
nummer

Biljarten Maandag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 J. Hageman      505 2606

Bingo Dinsdag (even weken) 14.00 – 16.00 Mw. R. Min 505 1434  

Bridge Maandag 19.30 – 23.00 A. Huurman    505 4718                

Bridge Donderdag 19.30 – 23.00 C. Berkhout 505 1217

Bridge Vrijdag 13.30 – 17.00 J. Duijkersloot 505 1372

Jeu de Boules Maandag t/m vrijdag Mw. C. Min 505 2506

Klaverjassen Maandag 14.00 – 16.00 Mw. R. Min 505 1434

Klaverjassen Woensdag 14.00 – 16.00 Mw. R. Min 505 1434

Sport-instuif Woensdag 14.00 – 15.30 Mw. L. Dam 505 2768

Yoga Maandag  09.00 –10.00 Mw. C. van Bleisem 505 2757

Yoga Maandag 10.15 – 11.15 Mw. C. van Bleisem 505 2757

Yoga (aangepast) Maandag 11.30 – 12.30 Mw. C. van Bleisem 505 2757

Yoga Dinsdag 10.00 – 12.00 Mw. C. van Bleisem 505 2757

Yoga Dinsdag 10.15 – 11.15 Mw. C. van Bleisem 505 2757

Locatie sport-instuif: Sporthal D’Enterij

Voor informatie kunt u contact opnemen met de activiteitencoördinator: Els  Snijder-Buijs
Telefoon 505 1677

NIEUW BIJ

Sinds kort verkopen wij 
CARLTON 

reiskoffers in diverse soorten en kleuren.

Boekt u een reis bij ons dan ontvangt u 
een korting op een koffer van 25 % !!
EN DE NIEUWE WINTERGIDSEN 

LIGGEN VOOR U KLAAR!!
Kom langs of neem contact met ons op: 
Kerkweg 2 - Limmen - 072-5053456

limmen@zonvaart.nl

HERFST-EDITIE 
Kopij uiterlijk: 

ma 08-10- 2007
Verschijnt 

13-10- 2007

SINTERKLAAS-EDITIE 
Kopij uiterlijk: 

ma 12-11- 2007
Verschijnt 

17-11- 2007

KERST-EDITIE 
Kopij uiterlijk: 

ma 10-12-2007
Verschijnt 

15-12-2007

KNIP UIT! LOV-VERSCHIJNINGSDATA 2007

PAK DE BUS

HELP ONS ALS COLLECTANT IN DE DERDE WEEK VAN SEPTEMBER.
WWW.NIERSTICHTING.NL 035 697 80 50
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L I M M E R  K R O O S T
Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zon-
der te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden 
onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk 
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte 
van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Fiene de Nijs baby van de maand geworden! Voor de “Baby van de 
maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze 
kan de winnaar op vertoon van deze krant in ontvangst nemen in de winkel aan de 
Rijksweg 137 in Limmen. 

‘ BABY VAN DE MAAND’
Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Studio Welgraven, telefoonnummer 072-5055166.
Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting -

verkozen tot “Baby van de Maand”.

Fiene de Nijs
– Geboren op 8 augustus 2007 –

Dochter van Anton en Mieke de Nijs
en zussen Ruby en Esmee

Mick Vermolen
– Geboren op 18 juni 2007 –

Zoon van Timo en Lianne Vermolen

Inez Mulder
– Geboren op 16 augustus 2007 –

Dochter van Ronald en Astrid Mulder,
zusje van Pieter en Jillian

Kees Mous
– Geboren op 2 juli 2007 –

Zoon van Kees Mous en Karin van Halderen

Stef Groot
– Geboren op 10 augustus 2007 –

Dochter van Jacques Groot en Chantal Pepping

Nieuwe leden gevraagd bij de sportinstuif. Kom 
eens vrijblijvend een keertje meedoen.  

De sportinstuif gaat weer van start op woensdag 
19 september van 14.00u. tot 15.30u in sporthal de 
Entery voor 55 plussers.
We hebben een gezellige groep dames en heren. 
Lekker 1,5 uur ontspanning door inspannig  en als 
afsluiting even bij  kletsen onder het genot van 
een kopje koffie of thee, in onze mooi gerenoveer-
de kantine, bij onze nieuwe beheerdster Fernand 
Zomerdijk.  

Waar bestaat zo`n middagje sporten uit: Aller-
eerst het lichaam een beetje opwarmen door 
even te badmintonnen. Dan wordt er een uur bo-
dyfit gegeven onder de bezielende leiding van Lea 
Dam. Dat houdt het volgende in: Verschillende 

Attentie… jonge ouderen..!
loopvormen worden aangeboden, gecombineerd 
met coördinatieoefeningen.
Daarna spierversterkende oefeningen voor be-
nen, buik, billen en armen met als toetje, 5 min.  
ontspanningsoefeningen. Ook zal er regelmatig 
gebruik gemaakt worden van materiaal zoals, 
elastische banden, stokken, ballen, gewichtjes 
enz.. De oefeningen worden ondersteund door 
inspirerende muziek.
Het laatste half uur wordt er gevolleybald oftewel 
lijnballen en/of tennissen met foamballen..

Bent u nieuwsgierig geworden? Schroom niet en 
doe een keertje mee.

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

Toneeljaar 2006, het 30jarig bestaan van de Lim-
mer Plankeniers, zit bij ons nog heel vers in het 
geheugen.
Met de opvoering van de musical “De Jantjes” 
hebben wij héél veel mensen een heerlijke avond 
uit mogen bezorgen. En nu, bijna een jaar later, 
hebben wij een uitnodiging gekregen van de 
Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee, om 
de liedjes van de Jantjes te komen zingen voor 
hun bewoners en het personeel.
Maar wij zijn ook al weer bezig met de voorberei-
dingen van een nieuw toneelstuk.

De uitvoeringen hiervan zijn:
•  Vrijdag 16 november as.
  Uitsluitend voor leden van zonnebloem afd. 

Limmen. Aanvang 14.00uur.

• Zaterdag 17 november as.
• Vrijdag 23 november as.
• Zaterdag 24 november as.
 aanvang 20.00uur

Alle uitvoeringen worden gegeven in de Burgerij.
Het stuk dat wij dan gaan spelen is een blijspel 
genaamd; KNETTERGEK.
De titel zegt het al, het is een knettergek toneel-
stuk. Het speelt zich af in een opvanghuis voor 
psychiatrische patiënten. Dit opvanghuis komt 
zwaar onder druk te staan wanneer de overheid 

Plankeniers volop in beweging...
andere plannen heeft met het terrein. De bekakte 
heer van Ruwenhove, afgevaardigde van het mi-
nisterie, komt met grote dreigingen en de dokter 
van het opvanghuis is bang dat haar patiënten 
hierdoor grote klappen zullen krijgen. Verpleeg-
ster Karin heeft de situatie zelden in de hand en 
verpleger Erwin denkt alleen maar aan zijn eigen 
portemonnee en belangen, de toekomst van de 
patiënten kan hem bitter weinig schelen. De pa-
tiënten , Frank een denkbeeldige zeeman, Eugene 
een krankzinnig geworden baron, Magda een ty-
pische zwarte weduwe, Annelies een vrouw die 
is blijven hangen in haar kindertijd, Fred ‘het ge-
drocht’, Sven een super druk, rusteloos mannetje, 
deze patiënten leven rustig voort in hun eigen 
wereldje en beseffen nauwelijks welk onheil hen 
boven het hoofd hangt. Het is om knettergek van 
te worden.

Kaarten
In de laatste week van september en de eerste 
week van oktober, worden de donateurs met een 
‘bezoek’ verblijd door een van onze leden. Bij hen 
kunt u dan kaarten kopen.
Vanaf 15 oktober as. gaat de rest van de kaarten 
in de ‘vrije’ verkoop. Deze zijn dan, uitsluitend na 
ontvangst van 1 7,- per kaart, af te halen bij Mary 
Winder, Hogeweg 15. Kijk voor nog meer informa-
tie op www.limmerplankeniers.nl

Volleybal in Limmen?
Als het aan volleybalvereniging Oranje-Wit ligt, 
zal het komende winterseizoen de bekende stra-
tencompetitie weer van start gaan. Deze competi-
tie, die jaren geleden door oud-voorzitter Jan Out 
werd gestart en voortgezet door John Scheepma-
ker, wordt gespeeld door teams, die bestaan uit 
mannen en vrouwen, beginners en doorgewin-
terde spelers, fanatieke- en gezelligheidssporters, 
vrienden of buren, kortom een echte recreanten-
competitie.
Door problemen in sporthal d’Enterij (o.a. geen 
kantine) zijn er twee seizoenen geen wedstrijden 
gespeeld. Met de komst van nieuwe beheerster 
Fernand Zomerdijk wil Oranje-Wit proberen dit 
gezellige dorpsgebeuren weer nieuw leven in te 
blazen. Daarnaast  is er contact gezocht met de 
teams die voorheen meededen en dat heeft erin 
geresulteerd dat de volgende teams zich aan-
gemeld hebben: Schoolweg, Old Generation, Zo-
merschoon, Ranzige Bok, de Flierefluiters en de 
Bartigon.
Echter om een leuke competitie te kunnen draai-
en, hebben wij minimaal 10 teams nodig. Wij 
zoeken dus nog minstens 4 teams. Uiteraard gaat 
onze voorkeur uit naar aanmelding als team, 

Volleybaltoernooi
28 oktober a.s.
Volleybalvereniging Oranje-Wit organiseert op 
zondag 28 oktober in sporthal díEnterij weer haar 
jaarlijkse Versstraattoernooi. Een heel gezellig 
toernooi, waar families, buren, vrienden en wat al 
niet meer op recreatief niveau tegen elkaar in het 
sportieve strijdperk treden. Wil je meedoen  en 
een lekker partijtje volleyballen met als inzet de 
Frans Scheepmakerbokaal en voor alle teams een 
heerlijke lekkernij, meld je dan per omgaande bij 
ondergetekende! Matthè Mooij, tel.072-5053054,
email: mooijdegoede@hotmail.com

maar dat is niet perse noodzakelijk. Als je een 
ploeg hebt met bijv. 4 personen, meld je dan aan. 
Wellicht zijn er meer ploegen met tekort men-
sen voor één team, wij brengen jullie met elkaar 
in contact. Je kunt je zelfs als enkeling aanmel-
den! Er zijn – zo leert het verleden- verschillende 
teams, waar je je zo bij kunt aansluiten.
Meld je zo snel mogelijk, wij willen het volleybal 
graag weer terugzien in Limmen!
John Scheepmaker, Matthé Mooij
Aanmelden: Tel. 072-5053054; email mooijdegoe-
de@hotmail.com
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 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Moderne kunststof keuken in vele kleuren
leverbaar. Inclusief koelkast, oven, 

kookplaat, afzuigkap en werkblad. 

48
90

0-
02

0

2499
ALLEEN NU VOOR:

Rijksweg 35-37, LIMMEN. Tel: 072-5053838
Openingstijden: Maandag: gesloten. Di.t/m vr.: 09:30-12:30 en
van 13:00-17:30 uur 's Avonds op afspraak. Za.: 10:00-16:00 uur.

VOOR NOG MEER ACTIES: WWW.ZOMERDIJK-KEUKENS.NL

OP ONZE
SHOWROOM
KEUKENS

KEUKENKEUKENSTUNT!

OP=OP!!!
50%
KORTING

Traditiegetrouw begint het activiteitenseizoen 
voor de senioren in Limmen met een “Open och-
tend in de Burgerij op woensdag 5 september” 
die georganiseerd wordt door de Activiteiten-
commissie Limmen van de KBO.

Alle senioren uit Limmen zijn woensdag 5 sep-
tember vanaf 9.30 uur van harte welkom. Ook 
senioren uit de andere woonkernen van de ge-
meente Castricum en daarbuiten zijn welkom. 
De ontvangst is met een kopje koffie of thee. 
In het bijzonder wordt een oproep gedaan aan 
jonge senioren om deze bijeenkomst te gebrui-
ken om eens met het activiteitenpalet van Lim-
men kennis te maken. Er is zeker wat voor u bij! 
De bijeenkomst begint om 9.45 uur met een ver-
slag over het seizoen 2006-2007 en een overzicht 
van de activiteiten in het nieuwe seizoen 2007-
2008.
De gezamenlijke Ouderenbonden voeren in sa-

De zomerstop is weer voorbij en Conquista 
begint enthousiast met nieuwe activiteiten!
Tijdens de zomerstop hebben we niet stil ge-
zeten, we hebben een nieuw podium en 
het DJ-hok heeft ook een likje verf gehad.
Kom vooral eens langs om het resultaat te bekijken.
Conquista heeft de komende weken de volgende 
leuke activiteiten voor jullie in petto:

Kids (4 t/m 9 jaar):
Zaterdag 1 september: Muziekinstrument maken
Heb je een beetje ritmegevoel? Vandaag gaan we 
zelf een muziekinstrument  knutselen & versieren
Van 10.30 tot 12.00 uur Kosten: 1 1,- .

Club (9 t/m 12 jaar)
Ieder woensdag van 14:00 tot 17:00 open inloop
Kom gezellig langs en draai je eigen muziek in 
het DJ-hok, of duik achter de computer voor mul-
tiplay-games!

Jongerencentrum Conquista van 
start met gloednieuwe activiteiten!

Club X-tra (12 t/m 16 jaar)
Zaterdag 1 september: Game-avond. Vanavond 
gaan we gamen in Conquista met o.a. de Game-
Cube, PlayStation en een Wii.

Vrijdag 7 & zaterdag 8 september is Conquista 
gesloten i.v.m. de Limmer kermis.

Vrijdag 14 september: Open inloop
Zaterdag 1 september: DJ-contest 1e ronde.
Wie wordt de nieuwe huis-DJ van Conquis-
ta, schrijf je nu in via tieners@conquista.nl.
Vertoon een uur lang je kunsten in ons DJ-hok 
met de muziekcomputer of cd’s!

Vrijdag 21 september: Open inloop
Zaterdag 22 september: Film-avond
Weet jij nog een goede film voor deze avond, mail 
naar tieners@conquista.nl

Vrijdag 28 september: Open inloop

Zaterdag 29 september: DJ-contest 2e ronde
Wie wordt de nieuwe huis-DJ van Conquis-
ta, schrijf je nu in via tieners@conquista.nl.
Vertoon een uur lang je kunsten in ons DJ-hok 
met de muziekcomputer of cd’s!

Café (16+)
Café opent haar deuren weer, in een nieuw 
jasje gaan wij het nieuwe seizoen in. Alles
is veranderd, dus kom eens langs en bekijk het
werk van de vele vrijwilligers. Iedere vrijdag zijn 
wij geopend van 20:30 tot 1:00. Dus schrijf in je 
agenda, iedere vrijdag Café Conquista!

Conquista wil een
avondvierdaagse!
Volgend jaar wil Conquista een avondvierdaagse 
organiseren, heerlijk vier avonden wandelen door 
het mooie Limmen en omgeving! 
Maar dat gaat niet zonder organisatoren. Wij zijn 
op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen 
bij het organiseren van een avondvierdaagse in 
2008.  Wie-o-wie sluit zich aan bij de organisatie 
van deze mooie en gezonde activiteit?

de liederen, die we nog zo goed kennen uit onze 
jeugd. Tussendoor is er nog een optreden van een 
danseres. Daarna wordt de ochtend afgesloten 
onder het genot van een drankje, met heel toe-
passelijk als garnituur nasi balletjes en kleine 
loempia’s.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst vindt om 
9.00 uur een Woord en Communie viering in 
onze parochiekerk H. Cornelius plaats. Voorgan-
ger is Pastor Johan Olling.

Wat zijn de activiteiten in de komende periode:

KLAVERJASSEN: elke maandag- en woensdagmid-
dag om 14.00 uur in de Vredeburg. Inschrijven 
vanaf 13.30 uur, inschrijfgeld E. 1,00 De eerste 
middag is maandag 3 september. Kom een keer 
kennis maken en neem uw buren, vrienden en 
kennissen mee.
Tijdens het klaverjassen wordt u voorzien van 
een kopje koffie of thee en om de vier weken is er 
een prijsje voor iedereen.

Voor meer informatie of aanmelding voor de or-
ganisatie kun je mailen naar info@conquista.nl.

Meidenclub in Conquista! 
Conquista richt een club op alleen voor de mei-
den vanaf 9 jaar. Op zaterdag 15 september ope-
nen wij onze deuren. Het begint om 13.30 uur en 
duurt tot 15.00 uur. Kom langs en bedenk met 
zijn allen een leuke naam voor de club en een 
mooi logo. Ook gaan we een aantal activiteiten 
bedenken en inplannen, dus jullie mogen zelf 
meebeslissen hoe de meidenclub verder gaat.
Heb je interesse in de meidenclub en wil je pre-
cies op de hoogte gehouden worden over alle ac-
tiviteiten, mail dan naar meidenclub@conquista.
nl en geeft je naam, leeftijd en e-mailadres op.
Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons 
willen helpen. En bijvoorbeeld moeders die een 
leuke activiteit weten voor de meidenclub nodi-
gen wij graag bij ons uit, mail naar meidenclub@
conquista.nl
Voorlopig zijn we daarna iedere derde zaterdag 
van de maand voor jullie open!! De tweede keer 
is dus op zaterdag 20 oktober, hiervoor gaan we 
nog een leuke activiteit bedenken! 

Opening activiteitenseizoen KBO
menwerking met de Belastingdienst een project 
uit om belastingteruggave te vragen voor oude-
ren, die alleen AOW en eventueel een klein pen-
sioen genieten. Ook de KBO Limmen neemt hier-
aan deel. De resultaten voor 2006 zullen worden 
gemeld. Toch zijn nog veel mensen niet bereikt. 
Meldt u daarom aan. Het is toch jammer om geld 
waar u recht op hebt te laten liggen (tel. 072-
5054832 of 072-505 3702).

Na het officiële gedeelte is er een pauze met kof-
fie of thee en als bijzondere versnaperingen spek-
koek en sponskoek, als inleiding op het volgende 
onderdeel van het programma namelijk:

Een bijzonder optreden van ons eigen KBO – koor, 
voor de gelegenheid omgedoopt en verkleed tot
“sawa nonja’s” met een Indonesisch programma, 
tempo doeloe.
U zult ongetwijfeld genieten van de vele beken-

BINGO: dinsdagmiddag om 14.00 uur om de veer-
tien dagen in de even weken in de Vredeburg. De 
eerstvolgende zijn 4 en 18 september, 2, 16 en 30 
oktober, 13 en 27 november. De kosten bedragen 
E. 2,00.

THEMAMIDDAGEN: De themamiddagen worden 
gehouden op donderdagmiddag om 14.00 uur in 
de Vredeburg. De eerste is op 11 oktober met als 
onderwerp “Een lach en een Traan in de Zorg”. De 
volgende is op 15 november met als onderwerp 
“Voetreis naar Santiago de Compostela”. Hier zijn 
geen kosten aan verbonden.

DAGTOCHTEN: Op 18 oktober is de eerste dag-
tocht. Wilt u meer weten over de KBO of zich aan-
melden als lid neem dan contact op met Johan 
Werring, Oranjezon 2, telefoon 5053702, e-mail:
johanwerring@planet.nl.
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De Wico's

Vrijdag 7 september barst het kermisgeweld los 
in de Lantaarn, met de topband van dit moment: 
Bob en de Blue Band. In het voorcafé Dj Toine, die 
het dak eraf laat knallen.

Zaterdag 8 september in de tent La Stampa. Een 
fullprof, all-round feest-showorkest.
In de zaal d-Sign met de heetste nieuwkomers, de 
swingenste dansnummers, de gezelligste mee-
zingers en de lekkerste rockklasiekers. In het café 
zet Dj PimPamPeter het café op zijn kop.

Zondag 9 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-

GigaJukebox
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LIMMERKERMIS 2007

V R I J D A G  7  S E P T E M B E R
Tent:  Bob & The Blue Band

Café: Dj Toine
Zaal gesloten

Z A T E R D A G  8  S E P T E M B E R
Tent:  La Stampa

Zaal:  d-Sign
Café: Dj PimPamPeter

Z O N D A G  9  S E P T E M B E R
Tent: Giga en met speciale act

“DE SUBTOPPERS”
Zaal: Memphis 

Café: Feest Dj Jurgen

M A A N D A G  1 0  S E P T E M B E R
Tent:  Jukebox

Zaal:  Trio Tjoe en Jeroen
Café: Feest Dj Maarten

M A A N D A G A V O N D
Tent:  Bad Medicine

Café: Dj Toine 
Zaal gesloten

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

Belangrijke data: Reünie Disco Limmen 24 november,
nog enkele kaarten verkrijgbaar.

KERMISPROGRAMMA:
ZATERDAGAVOND 8 SEPTEMBER

VANAF 20.00 UUR

SUPER-GEZELLIGE 30+AVOND
M.M.V. DE WICO'S

ZONDAG 9 SEPTEMBER
VANAF 17.00 UUR

VAN GOGH
MAANDAG 10 SEPTEMBER

VANAF 10.00 UUR

SHORELINE
WIJ SCHENKEN NIET AAN PERSONEN ONDER DE 16 JR.

ID-KAART VERPLICHT!

Wij wensen u een gezellige kermis!

Zaterdagavond 8 september a.s. gaat de kermis 
voor de Burgerij van start. Deze eerste avond is 
een ouderwets gezellige 30+ avond met mede-
werking van het regionaal bekende duo De Wi-
co’s. 
40 jaar geleden opgericht door Wiebe Dijkstra, 
die tot 1993 samen met Jan Laan (zang en drums) 
aan de muzikale weg timmerde.
In 1993 heeft Udo Jansen (orgel, keyboard, saxo-
foon en zang) Wiebeís plaats ingenomen, en sa-
men vormen Jan en Udo alweer 14 jaar De Wico's. 
Dat dit goed werkt blijkt wel uit het feit dat het 
duo al zo lang bestaat.  De tweemans formatie 
heeft een breed repertoire en maken in tegen-
stelling tot andere bands geen gebruik van orkest 
banden of computers 

Van Gogh

Shoreline

Kermis 2007 in café ‘de Lantaarn’
den van de Subtoppers, die geheel in eigen stijl de 
bekende meezingers ten gehore brengen.
In de zaal Memphis met een mix van de Beatles, 
REM, U2, Rolling Stones, Queen en Robbie Willi-
ams, terwijl Dj Jurgen er een feest van maakt in 
het voorcafé.

Maandag 10 september in de tent Jukebox met 
een hoog swing, dans en ga maar uit je dakge-
halte. In de zaal trio Tjoe en Jeroen de slechtste 
band van Noord-Holland zoals ze zelf zeggen.
Dj Maarten in het café, die niet eerder zal rusten 
tot iedereen met hem mee feest.

Maandagavond in de tent Bad Medicine. Deze 
uit Noord-Holland afkomstige 6 mans formatie 
brengt op een zeer frisse en verrassende wijze 
een zeer gevarieerd programma. En in het café 
wederom Dj Toine.

Kermis in de Burgerij

Op zondag 9 september maken de heren van Van 
Gogh hun opwachting op het Burgerij-podium. 
Het repertoire van deze 5-mans band loopt uiteen 
van Top 100/disco tot Andre Hazes hits, en van fox-
trots/oldies tot de keiharde rock van bijvoorbeeld 
Rammstein. Degenen die van Gogh nog van het 
afgelopen jaar kennen: het zou wel eens kunnen 
zijn dat jullie de band voor het laatst in deze be-
zetting zien, want voor het voorjaar van 2008 is 
er een substantiele wisseling gepland van band-
leden: maar liefst drie van de muzikanten zullen 
hun plaats verruilen voor vers bloed! Kijken dus! 
En swingen dus!

Op maandag 10 september is het dan weer de 
beurt aan het altijd succesvolle Shoreline, een 
naam die absoluut niet meer weg te denken is 
uit het noord-hollandse kermiscircuit.  Ze hebben 
in hun lange bestaan al heel wat bezettingen ge-
kend maar aan vakmanschap, bekendheid en een 
zeer breed repertoire heeft het deze mannen nog 
nooit ontbroken. 

Op al deze dagen staat de
bemanning van de Burgerij klaar
om voor iedereen een
onvergetelijke kermis met veel pret
en nog meer nattigheid
te garanderen!

De Winkeliersvereniging Limmen
wenst iedereen een gezellige kermis...
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Limmerkermis, dus:
SPOUWERS !!!
nu 10 STUKS ............................................. voor 4.40

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

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

ROZIJNEN TULBAND

SLAGROOM GEBAKSTUK

5.95

3.45

6.70

5.10

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

Kermismaandag zijn wij gesloten!

Wat fijn,
dat lekker 
ook zo gezond 
kan zijn!

DUSSELDORPERWEG 75 
LIMMEN 072-5051360 

Rijksweg 47 • 1906 BD Limmen 
Tel. (072) 505 29 53
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Uitgeesterweg 1B, 1906 NW Limmen, T 072 - 505 24 84 

• Tuinplanten 
• Tuinartikelen 
• Bloembollen 
• Zaaizaden 
• Vijverartikelen 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 
8.00 - 12.30 uur + 13.15 - 18.00 uur

Zaterdag 8.00 - 16.00 uur
Koopavond (maart t/m september) 
Vrijdag 19.00 - 21.00 uur

• Werkkleding 
• Tuinberegening 
• (Weide)afrastering 
• Meststoffen 
• Gewasbescherming

HET TUINCENTRUM 
BIJ U IN DE BUURT!!

 

Maandag 10 september zijn wij de gehele dag 
gesloten, in verband met de Limmer Kermis. 
Graag uw begrip hiervoor.

•   TUINPLANTEN
•   SFEERARTIKELEN
•   BARBECUES
•   POTTERIE
•   TUINARTIKELEN
•   VIJVERARTIKELEN

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 
•KONIJNENHOK MET VERDIEPING  

van € 170,-  nu € 159,-
•ZOMERMEZENBOLLEN 4 stuks € 2,50

•DIEPGEVROREN VOEDERS 
VOOR HOND EN KAT vanaf € 0,90

Op zondag 7 oktober a.s. zal het Westfries Man-
nenkoor een concert geven in de Corneliuskerk te 
Limmen. Het Westfries Mannenkoor is een toon-
aangevend gezelschap dat naam en faam geniet 
in binnen- en buitenland. Een concert van het on-
geveer 70 leden tellende koor is altijd een onver-
getelijke en luisterrijke gebeurtenis, verrassend 
en boeiend voor de talrijke toehoorders.
Het koor is opgericht in 1945 en kan zich sinds die 
tijd verheugen in een grote en warme belang-
stelling. Het koor wordt veel gevraagd voor het 
geven van concerten en het opluisteren van cul-
turele en maatschappelijke evenementen. Er zijn 
optredens geweest voor radio en TV ; tevens zijn 
diverse LP’s en CD’s uitgebracht. 
Dirigent André Kaart heeft met zijn mannen een 
veelzijdig, voor een breed publiek toegankelijk 
repertoire opgebouwd met een grote verschei-
denheid aan muziekstukken: opera, musical, 
Russische en Slavische liederen, negrospirituals, 
romantische balladen en de laatste jaren ook 
populair eigentijds werk. Het Westfries Mannen-
koor streeft naar een balans tussen traditie en 
vernieuwing.

Het programma van het optreden in Limmen zal 
o.a. bestaan uit liederen van Franz Schubert, wer-
ken van Antonin Dvorak met vierhandige piano-
begeleiding, medleys van de componist Bob Zim-
merman die hij speciaal voor het mannenkoor 
heeft geschreven op thema’s uit Franse chansons, 
filmmuziek, filmsongs en Nederlandstalige liede-
ren.
Het koor wordt op de vleugel begeleid  door Rinus 
Groot die reeds jaren de vaste begeleider is.Tevens 
zal Loes Geuzebroek aan de vleugel plaatsnemen. 
Solistische medewerking wordt verleend door de 
Westfriese tenor Arjan Wiering. 

Voor verdere informatie:
www.westfriesmannenkoor.nl

Het concert wordt georganiseerd door Limmen 
Cultuur. Aanvang van het concert is 15.00 uur, 
entree Euro 12,50. U kunt kaarten reserveren via 
e-mail limmencultuur@hotmail.com, via de web-
site www.limmencultuur.nl of telefonisch 072- 
5052235.

Uitslag  Bouwstenenloterij
Muziekvereniging Excelsior Limmen
27 augustus jongstleden heeft de laatste trekking plaats gevonden van de bouwstenenloterij. Nog niet 
alle prijswinnaars hebben zich gemeld!! Daarom nog even alle prijswinnende loten op een rij:
Trekking Valentijnsdag
1ste prijs een fiets lotno. 2031
2de  prijs  een dag VW cabrio rijden lotno. 1517
3de  prijs   een mini Grand-Prix  Karten lotno. 1642
Trekking Koninginnedag
1e prijs een culinair weekend in Duitsland of België lotno. 2862
2e prijs een dag VW Cabrio rijden lotno. 2667
3e prijs  Mini Grand Prix lotno. 2421
Trekking Pinksterweekend :
1e prijs een culinair weekend in Duitsland of België lotno. 2658
2e prijs een dag VW Cabrio rijden lotno. 1781
3e prijs Mini Grand Prix lotno. 1136
Extra trekking Braderie
1ste prijs Kofferset    lotno. 3187 
2de prijs Karten voor 2 personen lotno. 3148
3de prijs 5 x Taart lotnrs. 3181, 3312, 3494, 3497 en 3530
4de prijs 5 x Worst lotnrs. 3173, 3191, 3297, 3442, 3508
Laatste trekking 27 augustus
1ste prijs Culinair weekend in duitsland of Belgie lotno. 2264
2de prijs een dag VW Cabrio rijden lotno.   700
3de prijs Mini Grand Prix karten lotno. 3116
Prijswinnaars kunnen contact opnemen met de secretaris Mevr. A.Levering, Hogeweg 114. 1906 CV Lim-
men 072-5054175. Wij willen iedereen die op deze manier zijn/haar steentje heeft bijgedragen hartelijk 
bedanken!!

Limmen Cultuur en Stichting Oud-Limmen in 
samenwerking met de archeologische werk-
groep  Oer-IJ verzorgen een avond over Limmen 
in de Middeleeuwen. Lia Vriend zal spreken over 
het landschap: kort wordt beschreven hoe dit 
landschap is ontstaan, waarbij ook de rol van 
het Oer-IJ aan de orde zal komen, wetend dat de 
monding van deze Rijnarm al honderd jaar voor 
het begin van onze jaartelling was dichtgeslibd.
Aan de hand van diverse kaarten en andere illu-
straties zal daarvan een beeld worden gegeven.
Archeoloog Menno Dijkstra zal spreken over 
de resultaten van de opgraving van de Krocht.
Een paar jaar geleden zijn er in Limmen bij de boer-

derij Westert, hoek Zeeweg-Rijksweg, grootscha-
lige archeologische opgravingen gedaan, waar-
over vorig najaar een rapport is gepubliceerd. Het 
meest opvallende in dit rapport is dat er vermoed 
wordt dat deze plek een hele bijzondere was bin-
nen de regio. Op basis van wat men gevonden heeft 
denkt men dat hier het dorp Smithan heeft gele-
gen, waar een edelsmid actief was voor het Hof.
De bewoning en de akkers waren geconcentreerd 
op de hoger gelegen zandrug in het landschap, de 
strandwal. 
‘Limmen in de Middeleeuwen’ is op 19 oktober 
2007 in De Burgerij en begint om 19.30 uur. De 
toegang is gratis.

Wat voor de één een spelletje is, is voor een ander 
een mooie sport. Zoals bij vele sporten zijn er be-
oefenaars in allerlei categorieën.
Het mooie van biljarten is dat de leden van de 
biljartclub vanwege de handicap, systeem ge-
woon tegen elkaar kunnen spelen, met dezelfde 
win kansen. Een betere biljarter krijgt de lat wat 
hoger te liggen. Deze moet dan meer carambo-
les maken dan zijn tegenstander. Voor velen is dit 
een prettige manier van spelen.
Omdat je van een betere speler veel kunt leren 

De beide voorzitters aan stoot...

om daarmee je eigen spel ook te verbeteren.
Zomaar een avondje gezellig met de andere club-
leden. Wat kletsen over allerlei zaken even los van 
het dagelijkse leven. Vanuit de ooghoeken scherp 
in de gaten houden wat er op het groene laken 
allemaal gebeurt.
Bij café de Lantaarn in Limmen zijn er zowel bij de 
dinsdag als bij de woensdag avondclubs nog wat 
plaatsen over voor nieuwe leden. Lijkt het jou ook 
leuk om deze edele sport in club verband te gaan 
beoefenen?
Meld je dan aan bij de Lantaarn.
Het nieuwe seizoen begint eind september en 
loopt tot eind april.
Biljarten……… echt iets voor jou?

Info:
Café de Lantaarn 072-5051313
Dinsdagclub T. Verver 072-5320531
Woensdagclub B. Zonneveld 072-5051760

KVG 60 jaar
Op woensdag 17 oktober bestaat het KVG limmen 
60 jaar, op deze avond beginnen we om 17.00 uur 
met een H.mis in de Cornelius kerk, na de mis zet-
ten we de avond voort in de “ Burgerij.

Biljarten... Echt iets voor jou..!

Lia Vriend en Menno Dijkstra:
Limmen in de Middeleeuwen

Het Westfries Mannenkoor
komt naar Limmen
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Als ik binnen stap bij makelaardij Rietveld staren 
drie paar ogen mij aan. Een moment twijfel ik: 
wie moet ik aankijken? Ik probeer te voorkomen 
dat ik me straks enthousiast voorstel aan een 
klant van de makelaardij. Gelukkig reageert Bar-
bara Kranenburg snel: “Jij bent vast de journaliste 
van de LOV.” De andere twee paar ogen blijken te 
zijn van Yvonne van Dijk, assistent-makelaar en 
Melanie Lamers, interieurontwerpster. Met hen 
heb ik een afspraak. “Kort geleden belde Melanie 
op,” begint Yvonne, “ze vertelde dat ze voor zich-
zelf begonnen was met het inrichten van wonin-
gen.” “Ik had het idee dat mensen die een woning 
kopen of verkopen, misschien interesse hebben 
om een interieurontwerper aan te nemen,” voegt 
Melanie daaraan toe. De makelaardij zag dit plan 
helemaal zitten. Ze ziet het als een extra service 
die zij aan kan bieden. Direct werd gekeken hoe 
de samenwerking vorm ging krijgen. “We heb-
ben de dienst van Melanie toegevoegd aan onze 
brochure,” vertelt Yvonne, “dus iedereen die een 
folder bij ons komt halen kan zien dat ze de mo-
gelijkheid hebben om advies te vragen bij een 
interieurontwerper.” Voor Melanie is het een 
goede manier om meer bekendheid te krijgen in 
het dorp. “Zelf kom ik niet uit de branche en heb 
daarom nog weinig contacten,” legt ze uit. Na 
een opleiding bij het Instituut voor binnenhuis-
architectuur heeft Melanie ervoor gekozen om 
voor zichzelf te beginnen. Een jaar geleden is ze 
een eigen onderneming gestart onder de naam 
Huisvanbinnen waarbij klanten kunnen rekenen 
op deskundig advies bij het kiezen van bijvoor-
beeld meubelopstelling, kleuren en materialen.

Prularia
De telefoon rinkelt aan één stuk door. Rietveld 

heeft veel klanten, zo blijkt. De makelaardij is 
oorspronkelijk in Limmen opgericht door Jaap 
Rietveld in 1987. Is Rietveld nu de eerste make-
laardij die samen is gaan werken met een inte-
rieurontwerpster? Yvonne: “het komt vaker voor. 
Wat regelmatig gebeurd is dat mensen een sty-
list inhuren als het huis te koop komt en het loopt 
niet. Vaak staat er veel prularia. Dat maakt foto’s 
van het huis niet aantrekkelijk als je deze op het 
internet zet.” Yvonne ervaart dit zelf ook in haar 
werk. “Plaatjes zijn heel belangrijk, mensen kij-
ken toch vaak eerst naar de foto’s voordat ze echt 
gaan lezen,” gaat Yvonne verder, “de eerste klap is 
een daalder waard.” 

Handtekening
Als makelaar verkoop je dus niet alleen de bui-
tenkant van het huis, maar ook de binnenkant. 
Speelt voor styliste Melanie het exterieur van het 
huis een belangrijke rol als ze een ontwerp maakt 
voor het interieur? “De binnenkant en de bui-
tenkant hoeven niet altijd te matchen qua stijl. 
Het is juist leuk om daar een mix in te vinden,” 
vertelt Melanie, “ik vind contrasten erg leuk; dus 
bijvoorbeeld oud met modern.” Yvonne: “een an-
tiek kastje met iets straks ernaast.” “Precies,” be-
vestigd Melanie, “mixen is een trend.” Melanie 
legt uit dat het voor interieurontwerpers belang-
rijk is om goed te luisteren naar de wensen van 
de klant. De inrichting van een woonhuis is toch 
heel persoonlijk, mensen moeten zich daar pret-
tig in voelen. Tijdens het maken van een ontwerp 
houdt Melanie dan ook extra goed rekening met 
de wensen van de klant. “Er zijn veel interieur-
ontwerpers die daar veel moeite mee hebben, 
die echt hun eigen ding opleggen. Dat ambieer 
ik niet,” zegt de binnenhuisstyliste zeker, “ik pro-

beer wel een beetje een handtekening achter te 
laten van mijzelf.” Een handtekening? Dat is inte-
ressant, ik begin het ontwerpen van een interieur 
nu te zien als een soort kunstwerk. Een schilder 
signeert ook zijn schilderij. Hoe ziet de handte-
kening van deze ontwerpster eruit? “Dat is moei-
lijk,” zegt Melanie. Met een jaar ervaring in het 
vak is het stijlkenmerk van Melanie nog volop in 
ontwikkeling. 

Sterke basis
Yvonne en Melanie lijken goed met elkaar over 
weg te kunnen, de sfeer aan tafel is goed. Tussen 
de vragen door spreken ze met elkaar over de in-
richting van het huis van Melanie en haar web-
site wordt uitvoerig bekeken. De basis voor een 
goede samenwerking is aanwezig. Wat verwach-
ten de dames van de samenwerking in de toe-
komst? Yvonne: “ik zie het als een extra dienst die 
wij kunnen aanbieden aan onze klanten.” Naast 
hypotheekadviseur Gerard Tool die regelmatig op 
het kantoor aanwezig is, zal ook Huisvanbinnen 
straks de klanten van Rietveld met raad kunnen 
bijstaan. Voor Melanie is de samenwerking vooral 
belangrijk om meer bekendheid te krijgen in het 
dorp. “Dat mensen weten dat Huisvanbinnen er 
is, hier in Limmen.” Om de drempel te verlagen 

Makelaardij Rietveld start samenwerking
met interieurontwerpster Melanie Lamers

‘De eerste klap
is een daalder waard’
Stel het benzinestation aan de ene kant van het dorp verkoopt enkel benzine. Het bakkertje aan de 
andere kant van het dorp verkoopt de beste versbelegde broodjes. De combinatie van tanken en gelijk 
een broodje kopen bestaat hier dus niet. Mensen moeten twee keer stoppen; één keer bij de benzine-
pomp en één keer bij het bakkertje. Het tankstation besluit daarom ook brood te gaan verkopen. Er 
zijn twee opties: voorverpakte sandwiches verkopen die lang niet zo lekker zijn als de broodjes van de 
bakker óf een samenwerking beginnen met de bakkerij. De laatste optie lijkt het beste. Nu staat een 
werknemer van de bakker iedere dag op het pompstation versbelegde broodjes te verkopen. Zowel 
het benzinestation als het bakkertje hadden nog nooit zoveel klanten.

Partners in zaken Melanie Lamers van Huisvanbinnen (links) en Yvonne van Dijk namens Makelaardij Rietveld (rechts)

heeft de binnenhuisstyliste een actie bedacht: 
klanten van Rietveld krijgen een waardebon die 
goed is voor één uur gratis interieuradvies. Naast 
de klanten die Melanie via de makelaar binnen-
krijgt gaat ze volop aan de slag met het geven 
van workshops over wooninrichting. Afgelopen 
jaar heeft ze al workshops gegeven in de Limmer-
lodge. De volgende staan gepland in de Decorette 
in Heiloo.  
Handel kan in ieders belang zijn één van de tien 
economische principes die ik op school geleerd 
heb. Deze ondernemers hebben dat helemaal be-
grepen!

Lucia Valkering

Contact
Melanie Lamers:
Tel. 06 10370679
E-mail: melanie@huisvanbinnen.nl
Website: www.huisvanbinnen.nl

Rietveld Makelaardij:
Kerkweg 13 Limmen
Tel. 072 5053348
E-mail: rietveldlimmen@era.nl
Website: www.rietveldmakelaars.nl 

De winterboekingen lijken goed van start te gaan. 
De eerste honderden vroege beslissers hebben 
inmiddels een vakantie geboekt. Dit blijkt uit de 
boekingscijfers van Toerkoop Reisburo Zonvaart 
met 17 vestigingen in Noord Holland.
Directeur Michel Kuijs durft hieraan echter nog 
geen definitieve conclusies te trekken. ‘Het is nog 
heel prematuur, maar de start lijkt goed te zijn.’

Groei zomer
Het totaal aantal zomervakanties geboekt door 
Noord Hollanders bij Toerkoop Zonvaart staat op 
een plus van 7 procent. Verre vliegbestemmingen 
en autovakanties zijn de grootste groeiers. 

Ver plust
Met een stijging van 9 procent lijken autovakan-
ties terrein te winnen. Het totale aandeel van de 
auto staat hiermee op 30 procent. Vliegvakanties 

Wintervakantieboekingen
vroeg van start

blijven met een aandeel van 64 procent stabiel, 
maar van alle vliegers heeft deze zomer wel 9 
procent meer gekozen voor een verre bestem-
ming. Slechts 6 procent van de reizigers koos voor 
de bus en/of trein. Verder is de groei van luxe va-
kanties opvallend. Bijvoorbeeld de all-in vakantie 
naar de Club Med dorpen en Cruises in de mid-
dellandse zee en Caribbean zijn zeer populair.

Grote groeiers
Turkije heeft met een daling van 8 procent we-
derom geen goede zomer en ook Spanje moest 2 
procent inleveren. Het Verre Oosten staat op een 
plus van 4 procent. Met name China, Indonesië en 
Vietnam zijn grote groeiers. Hoewel Scandinavië 
met een aandeel van 5 procent een kleine markt 
is, steeg het aantal vliegreizen naar dit Noord-Eu-
ropese deel met 18 procent en autovakanties met 
27 procent.

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

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

STUCADOORSBEDRIJF

Jacobs & Zn
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:

• plafondwerk
• pleisterwerk
• sierpleister
• sierlijsten

Telefoon: 072 - 507 09 18
Mobiel: 06-22 89 49 80

Fax: 072 - 507 09 18

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

 VANAF HEDEN VINDT U BIJ
 ONS OOK DE BOEKEN TOP 10!
De meest actuele boeken van dit moment
aangevuld met het boek van de maand (op dit moment 
Killing Fields Amsterdam van Sam Brown).

De ‘oude’ nummers
nog eens zien?
Kijk op www.lovkrant.nl
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KERKWEG 44, LIMMEN

KERMIS AANBIEDING!!
JEANS VAN GEISHA EN SOYA         

VAN 59,95 VOOR 25 EURO! M.u.v. nieuwe collectie

VERNIEUWDE OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG & DINSDAG:  GESLOTEN
WOENSDAG T/M VRIJDAG:  9.30-12.30 en 13.15-17.00
ZATERDAG:                        10.00-16.00

WIJ WENSEN U GEZELLIGE KERMISDAGEN TOE!

NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE 2007 IS BINNEN: KOM SNEL EEN KIJKJE NEMEN.

De kapsalon is wegens vakantie gesloten 
van 22 september t/m 2 oktober.

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

G .  1 2  
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Bakker

SEPTEMBER R IN DE MAAND 
ER IS WEER SPECULAAS !!
KLEINTJES EN MIDDEL 

MUNTJES-ACTIE 
LEVER ZE IN VOOR LEUKE 
AANBIEDINGEN (zie bord winkel)
Maandag 10 september zijn wij gesloten.

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

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

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen

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

Limmen
Rijksweg 103
1906 BG  Limmen

T 072 - 505 70 00
E info@cmbtummers.nl

Haarlem
Wateringweg 133
2031 EG  Haarlem

T 023 - 541 06 00
E info@cmbtummers.nlTevens vestigingen te Amstelveen en Den Haag

www.cmbtummers.nl

CMB Tummers
Samen winst boeken

L I M M E N

Wanneer het
Ù uitkomt;

...dagelijks geopend 
van 8.00 tot 21.00 uur

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid

assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

Autobedrijf:
Rijksweg 160B 
1906 BL Limmen
Tel. 072-505 36 45

Bedrijfswagens:
Rijksweg 49a 
1906 BD Limmen
Tel. 072-505 30 01

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

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

WWW.HARRYLEVERING.NL

HERFST-EDITIE 
Kopij uiterlijk: 

ma 08-10- 2007
Verschijnt 

13-10- 2007

SINTERKLAAS-EDITIE 
Kopij uiterlijk: 

ma 12-11- 2007
Verschijnt 

17-11- 2007

KERST-EDITIE 
Kopij uiterlijk: 

ma 10-12-2007
Verschijnt 

15-12-2007

KNIP UIT! LOV-VERSCHIJNINGSDATA 2007

Op vrijdag 17 augustus was de feestelijke ope-
ning van de zaak met ballonnen, soesjes, spekjes, 
drankjes en hapjes en een cadeautje voor alle be-
talende klanten in de vorm van een leuke place-
mat van Rube en Rutje.
Arthur en Inge Couwenberg zijn de trotse eigena-
ren van de nieuwe winkel aan de Kerkweg num-
mer 40a naast Stuifbergen.
Alle klanten zijn tot nu toe erg enthousiast ge-
weest over hoe de winkel geworden is en over het 
assortiment dat verkocht wordt voor een grote 
doelgroep.
Limmen is een kinderrijke gemeenschap en daar 
mocht wel eens een leuke winkel voor komen. Er 
worden hier dan ook allerlei leuke, mooie, grap-
pige en aparte spullen verkocht voor kinderen 
van 0 tot 14 jaar. Maar zelfs een enkele moeder 
koopt wel eens wat voor zichzelf in de vorm van 
een feestslinger, wenskaart, kalender, armband 
of ketting.

Nieuw in Limmen!
Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
is 1 augustus geopend

Met een mini-geboortegolf in Limmen sinds de 
opening van de winkel vinden de kraamcadeau-
tjes gretig aftrek, maar ook voor verjaardagsca-
deautjes voor kinderen en jongeren kan men hier 
prima terecht.
De kleding van Geisha  in maat 116 t/m 176 valt 
bij de stoere meiden goed in de smaak en ook 
de kleurige stoere kleding van Bad Boys (maat 
104 t/m 164) doet het goed. Er is gekozen om van 
elke kledingstuk maar 1 maatserie te voeren om 
te voorkomen dat veel kinderen in Limmen in de-
zelfde kleding loopt. Er is echter voldoende keus.
Ook verkopen zij (tuin)meubels van steigerhout 
waar al veel belangstelling voor is getoond. 
Troel Voor Kids is geopend van dinsdag t/m vrij-
dag van 8.45 tot 17.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom 
om eens een kijkje te komen nemen in de winkel 
en zelf te oordelen of het een aanwinst is voor 
Limmen.
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Entree € 10,- 
(België) 

Toegang Gratis 

In wat ooit een openbare school was, later bad-
huis, bollenmuseum, bureau zuigelingenzorg en 
tenslotte brandweerkazerne, vindt nu muziek-
vereniging Excelsior een onderkomen. Een ac-
commodatie met een rijke geschiedenis. Al voor 
ik binnen stap, komen de klanken van tromgerof-
fel en andere geluiden die ik niet direct thuis kan 
brengen me tegemoet. Binnen staat een groep 
slagwerkers uitbundig te spelen. De groep is di-
vers. Ik zie een mix van mannen en vrouwen, 
jong en oud(er). Na het stuk stapt Andre Dekker 
op me af. Gelukkig kan de partij van André’s sna-
redrum even gemist worden. Al voordat ik mijn 
eerste vraag kan stellen begint hij uitbundig over 
de vereniging te praten. “Vijftig jaar geleden zijn 
we opgericht,” begint Andre. “Eerst bestond en-
kel de harmonie, deze had drie muzikanten op 
de kleine trom. Maar vanuit de jeugd werd de 
vraag om bij de harmonie als tamboer te spe-
len steeds groter.” Omdat de Harmonie niet zat 
te wachten op zoveel trommelaars, besloten Jan 
Veldt, Henk Nijman, Jan Min en Dorus Dekker, An-
dré’s vader, tamboerkorps Excelsior op te richten. 
Geld was echter wel nodig voor de aanschaf van 
instrumenten. “Gelukkig werd voor f 2,50 menige 
Limmenees geïnteresseerd om een bijdrage te le-
veren aan de oprichting van de drumband,” legt 
Andre uit. “Het startkapitaal was f 750,-” De Lim-
merse jeugd was ontzettend enthousiast. In de 
jaren 70 en 80 werd de groep zelfs zo groot dat er 
besloten werd een aparte jeugddrumband op te 
richten. Met pieken en dalen heeft de vereniging 

op dit moment dertig tot veertig leden. “Dat is 
een mooie vereniging.”

Drumband of slagwerkgroep?
Andre en ik zitten in de kantine van de vereni-
ging. Op de achtergrond de ritmes die door de 
slagwerkgroep gespeeld worden. Ik hoop dat ik 
straks de stem van Andre nog kan horen op mijn 
voice-recorder. Wat is nu eigenlijk het verschil 
tussen een drumband en een slagwerkgroep? “In 
het begin hadden we alleen tamboers, dus alle-
maal trommels,” legt André uit. “Later kwamen 
er lyramuziekanten bij. Hierdoor werd de mu-
ziek meer melodisch.” Tijdens het veertigjarige 
bestaan van de drumband kwam echter de grote 
ommezwaai. “Toen zijn we echt begonnen met 
melodische instrumenten, zoals de xylofoon, de 
marimba, de vibrafoon en het klokkenspel. Hierin 
zijn wij geïnspireerd door een optreden van een 
Rotterdamse groep.” Drumband Excelsior bestaat 
nu uit een mix van ritmische en melodische in-
strumenten wat de naam slagwerkgroep toepas-
selijker maakt. Met de overgang naar deze instru-
mentencombinatie, is de muziek die gespeeld 
wordt ook meer welluidend geworden. “We spe-
len allerlei soorten muziek. We proberen wel mu-
ziek op het programma te zetten dat het publiek 
aanspreekt, dat herkenbaar is voor mensen.”

Onderdeel van je leven
André weet ontzettend veel te vertellen over de 
geschiedenis van de vereniging. “Ik spui er veel 

Muziekvereniging Excelsior viert het 50-jarige bestaan van haar 
slagwerkvereniging

‘ Het startkapitaal
was 750 gulden...’

Limmen heeft een rijk verenigingsleven. Bij de LOV-krant valt dit op. Na de voetbalvereniging en de 
visclub, die eerder dit jaar met een interview in de krant hebben gestaan, kreeg de redactie van de 
LOV-krant deze keer het verzoek van muziekvereniging Excelsior. Deze vereniging heeft al ruim tach-
tig jaar een harmonieorkest, bij vele Limmers welbekend. Het verzoek was echter niet gericht op de 
harmonie, maar op het 50-jarige jubileum van slagwerkgroep Excelsior. Let wel; slagwerkgroep want 
van een drumband kan niet echt meer gesproken worden. Wat het verschil is tussen een drumband en 
een slagwerkgroep? Ik ga het deze keer niet vragen, maar horen. Met André Dekker, voorzitter van de 
slagwerkvereniging, heb ik afgesproken op de wekelijkse repetitieavond om tussen de muziek door 
alles te weten te komen over de vereniging en het 50-jarige jubileum.

uit, ik weet veel. Al sinds de oprichting ben ik lid 
van de club. Mijn vader heeft de club opgericht en 
toen kwam ik er direct op als zevenjarige jongen.” 
Nadat zijn vader jarenlang voorzitter is geweest 
van de vereniging neemt dit 50-jarig lid het voor-
zitterschap over. “Dus het voorzitterschap is al 
vijftig jaar in het bezit van de familie Dekker,” 
realiseert hij zich. “Slagwerk is onderdeel van je 
leven geworden.” Het is duidelijk dat het hart van 
de voorzitter in de club ligt. “Als ik te horen krijg 
dat er iemand stopt, dan voel ik me rot. Je kunt er 
niets aan doen, dat gebeurt in de loop der jaren 
natuurlijk vaak. Ik heb er veel zien gaan, maar ook 
veel zien komen.” De toekomst ziet André met 
groot vertrouwen tegemoet. “Muziek blijft geluk-
kig heel populair bij de jeugd, zeker ons genre ligt 
goed.” Excelsior heeft op dit moment een grote 
groep jeugdleden, zo’n 15 tot 20 spelers. Deze 
leden worden opgeleid en zullen later ook in de 
grote slagwerkgroep mee spelen. “Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst!”

De foto
Ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum or-

ganiseert de slagwerkvereniging Excelsior een 
groot feest. Informatie hierover leest u onder dit 
artikel. De overige muzikanten komen ondertus-
sen de kantine binnen voor een kop koffie en 
gevulde koek. Het wordt gezellig, eigenlijk té ge-
zellig om nog verder te gaan met het interview. 
Gelukkig was ik al door de meeste vragen heen. 
Misschien een goed moment om tot slot de foto 
ter sprake te brengen. Een recente foto van de 
slagwerkgroep in vol ornaat lijkt mij mooi voor 
bij het artikel. Ineens valt en diepe stilte en be-
gint iedereen hard na te denken. Daarna komen 
de reacties: “Had jij niet nog een foto?” “Volgens 
mij hebben we nog geen foto gemaakt.” “Een foto 
moeten we wel hebben,” zegt Andre uiteindelijk 
stellig, “die hebben we niet alleen nodig voor de 
LOV, maar ook voor andere gelegenheden.” Na 
lang overleggen en vele data en tijdstippen later 
wordt op zondagmiddag de foto genomen. Nu 
maar hopen dat het plaatje de maandagochtend 
erna op tijd bij de LOV-krant aankomt.

Lucia Valkering

De vakantieperiode zit er weer op dus gaat ie-
dereen zich weer volop richten op de komende 
herfstperiode. En denkt u eraan om na de vakan-
tie een leuk weekend uit te gaan in de naderende 
herfstvakantie dan biedt de Slagwerkgroep Ex-
celsior Limmen u een uitstekend arrangement. 
Want deze slagwerkgroep is druk bezig met de 
voorbereidingen voor het spectaculaire Muzikale 
Weekendarrangement dat zij hebben samenge-
steld in het kader van het 50 jarig bestaan. Op za-
terdag 13 en zondag 14 oktober a.s. is De Burgerij 
in Limmen het hele week-end gevuld met de AH 
Limmen Pecussion Event en valt er voor alle per-
cussie liefhebbers erg veel te genieten. De slag-
werkgroep Excelsior heeft met het contracteren 
van de formatie PERCUSSIVE uit Belgie een fan-
tastisch gast ensemble vastgelegd en hopen met 
dit Belgische optreden de groep Percussive uit 
Rotterdam, die 10 jaar geleden het jubileumop-
treden bijwoonde, te doen verbleken. Op hun site 
staat ondermeer te lezen: “Percussive is slagwerk 
in alle genres en facetten. Het Kempische vier-
tal zet de boel op stelten met een arsenaal van 
drums, marimba’s, gft containers en olietonnen. 
Percussive staat garant voor entertainment van 
de bovenste plank”. Deze groep zal op zaterdag-
avond op het podium komen. Natuurlijk zal op 
die zaterdagavond ook de jubilerende slagwerk-
groep Excelsior o.l.v. Harold Versteegh een spette-
rend optreden verzorgen en omdat zij trots zijn 
op de geweldige leerlingen zal de avond geopend 
worden met een optreden van de Jeugdslagwerk-
groep van Excelsior o.l.v Floris van Tol. Omdat er 

een grote belangstelling verwacht wordt voor ons 
en onze Belgisch gasten is het helaas niet moge-
lijk om u allen een zitplaats aan te bieden.
DJ Harold zal de avond muzikaal opvullen en af-
sluiten. Aanvang van het concert is gepland om 
20.30 uur en de toegangsprijs is heel vriendelijk 
vastgesteld op 1 10.00. Uiteraard zijn de kaarten 
verkrijgbaar bij alle leden van de slagwerkgroep, 
bij de balie van de klantenservice van Albert Heyn 
en u kunt ook terecht op Dusseldorperweg 112.
Omdat waarschijnlijk niet alle supporters en be-
langstellende van de slagwerkgroep Excelsior op 
deze zaterdag van dit slagwerkspektakel kunnen 
genieten heeft de jubilerende vereniging beslo-
ten om het hele weekend te vullen met muziek. 
Voor de zondagmiddag is er weer een compleet 
programma samengesteld maar nu met me-
dewerking van de zustervereniging Harmonie 
Excelsior. De aanvang van het middag - matinee 
concert is vastgesteld op 16.00 uur en achtereen-
volgens de Harmonie Excelsior, Jeugdslagwerk-
groep en Slagwerkgroep Excelsior laten u volop 
genieten van hun muzikale kwaliteiten. We zijn 
de mogelijkheden nog aan het onderzoeken of 
we nog even terug kunnen kijken in de oude 
doos door de muzikanten van weleer weer eens 
de gelegenheid te geven om op te treden. Bij de 
viering van het 45 jarig bestaan was dit een groot 
succes, dus wie weet kunt u nogmaals de oude 
tijden herbeleven. Ook op de zondag zal DJ Harold 
zorgen voor de ondersteunende muziek. 
Al met al een prachtig programma, zoals het een 
jubileum van 50 jarig bestaan ook toekomt..

... EEN BELGISCH OPTREDEN
IN HET MUZIKALE WEEKEND ARRANGEMENT
VAN SLAGWERKGROEP EXCELSIOR LIMMEN

In juli was er weer een gezellige jaarmarkt in Lim-
men. De Rabobank Noord-Kennemerland was er-
bij om kadootjes en ballonnen uit te delen en er 
waren twee leuke prijsvragen.  Volwassenen kon-
den raden van welke gebouwen in Limmen de 
voordeuren waren gefotografeerd. Tevens was 
er de mogelijkheid om een afspraak te maken 
voor een gratis offerte voor hypotheek en of 
verzekeringen. Voor de kinderen was er een ‘zoek 
de  7 verschillen’  tekening.
De prijzen die hierbij te winnen waren zijn in-
middels uitgereikt.

Rabobank prijswinnaars zijn bekend!

Alex was één van de prijswinnaars en hij kreeg zijn prijs 
overhandigd door Helma Rijnbeek van de Rabobank.

Line-dancing in Limmen
Line-dancing in Limmen in de Burgerij begint weer op  dinsdag 18 september 2007. De Lessen wor-
den nu verzorgt door Annie Beentjes.
Groep 1 is om 19.00  uur aan de beurt
Groep 2 is om 20.15  uur aan de beurt
Groep 3  is om 21.15  uur aan de beurt
De groepen 2 en 3 kunnen eerder komen om mee te dansen. De laatste dinsdag van de maand is er 
de gehele avond dansen, de dansen kunnen aangevraagd worden en eventueel worden uitgelest.
De avonden beginnen om 19.00 uur en tot 23.00 uur kunnen er dan dansen aangevraagd worden.
De lessen duren t/m 18 december en er zijn in totaal 14 lessen en de kosten zijn 60,00 Euro.
Wilt U zich aanmelden of heeft U vragen bel mij gerust: tel. 072-505 2823 of 06-49966400. Annie 
Beentjes, Vijverlaan 8, Limmen.
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oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

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

LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES 

BRAND- EN INBRAAKBEVEILIGING

Visweg 31, 1906 CN Limmen 

Tel. (072) 505 16 57
Fax (072) 505 16 89

De Stichting WOL heeft 86.000 Euro ont-
vangen van de Turing Foundation voor 
de bouw van een onderwijscomplex voor 
de ontwikkeling van beroepsonderwijs 
in de provincie Yatenga in Burkina Faso. 
Volgend jaar zal nog eens 64.000 Euro 
ontvangen worden. Met deze bijdrage 
zijn we bijna op de helft van het bedrag 
dat nodig is om het complex te realise-
ren. De totale projectkosten bedragen 
1,26 miljoen. DSF, de partner van de WOL, 
en de gemeente Ouahigouya dragen een 
kwart van de kosten bij door een terrein 
van 23.833 m2 met een grondwaarde 
van 236.000 Euro beschikbaar te stellen 
en materieel en menskracht te leveren.

TomTom
De Turing Foundation is een nieuwe 
Nederlandse charitatieve instelling. De 
Turing Foundation is in 2006 opgericht 
door Pieter Geelen uit de opbrengsten 
die hij als medeoprichter verkreeg bij 
de beursgang van TomTom NV. De stich-
ting gebruikt haar gelden om kinderen 
en jongeren onderwijs te laten volgen, 
mensen in Nederland te laten genieten 
van kunst, de natuur te beschermen en 
om lepra te bestrijden. De WOL is dan 
ook enorm blij dat zij zo’n geweldige bij-
drage uit het fonds heeft gekregen.
Om armoede te bestrijden en economi-
sche ontwikkeling op gang te brengen 
is beroepsonderwijs van essentieel be-
lang. Echter, beroepsonderwijs is in Bur-
kina Faso nauwelijks aanwezig. Met dit 
onderwijscomplex willen we jongeren 
opleiden tot beginnende ondernemers 
om zo werkgelegenheid te creëren en 
een duurzaam ontwikkelingsproces op 
gang te brengen. Tevens zal het complex 

gebruikt worden als kenniscentrum om 
de kwaliteit van al het onderwijs in Ya-
tenga te verbeteren.
Vorig jaar heeft de WOL actie gevoerd 
om het eerste schoolgebouw te kunnen 
financieren. Donateurs en sponsors 
van de WOL hebben ruim de helft van 
het benodigde bedrag bijeen gebracht: 
60.000 Euro. De andere helft is gesub-
sidieerd door ICCO. Dit schoolgebouw is 
nu bijna af en zal in oktober in gebruik 
genomen worden. Het was even span-
nend of dat mogelijk zou zijn. Het ge-
bouw staat nu nog op een groot kaal 
terrein. Voor de veiligheid moet er een 
muur om het terrein gebouwd worden. 
Met de bijdrage van de Turing Founda-
tion kunnen we de muur financieren 
en zullen in oktober de eerste leerlin-
gen verwelkomd worden. De muur zal 
een totale lengte krijgen van 711 meter 
en wordt 2 meter hoog. In de toekomst 
zullen op het terrein gebouwd gaan 
worden: 4 praktijklokalen voor beroeps-
onderwijs, een mediatheek met ICT lo-
kaal en toegang tot internet, kantine, 
fietsenstallingen, sanitaire-, water- en 
elektriciteitsvoorzieningen, 2 sportter-
reinen, personeelswoningen voor de 
bewakers en werkruimten voor onder-
wijzend en administratief personeel. De 
Turing Foundation financiert een deel 
van deze voorzieningen. Voor het an-
dere deel zal de WOL de komende jaren 
fondsenwervende acties houden.

Eerste steen
Op 30 juli is met de bouw van de muur 
begonnen. Ditje van Genderen, lid van 
de WOL, was op dat moment op vakan-
tie in Burkina Faso. DSF, als verantwoor-

Turing Foundation draagt 150.000 Euro bij aan bouw onderwijscomplex

Beroepsonderwijs in Burkina Faso
weer een stap dichterbij

Ditje van Genderen overhandigt een “steen 
der kennis” aan Salif Sodre, de coördinator 
van DSF.

Het eerste schoolgebouw is bijna klaar en ziet er prachtig uit. De laatste hand wordt gelegd aan 
het trappenhuis en schilderwerk.

delijke organisatie voor de uitvoering 
van het project, had voor deze gelegen-
heid een grote ceremonie georgani-
seerd. Samen met de burgemeester van 
Ouahigouya en de directeur van de On-
derwijsdienst van Yatenga heeft Ditje 
een begin gemaakt met de bouw van 
de muur. Om toch vooral te benadruk-
ken dat deze school een steentje gaat 
bijdragen aan het verbeteren van het 
kennisniveau van de bevolking, over-
handigde Ditje een symbolische steen 
in de vorm van een encyclopedie aan 
Salif Sodré, de coördinator van DSF. Dit 
werd enorm gewaardeerd door de aan-
wezigen. Hierna volgde een rondleiding 
door het nieuwe schoolgebouw en kre-
gen de gasten een hapje en een drankje 
aangeboden in een van de lokalen.
Ditje van Genderen: “De school ziet er 
prachtig uit: in frisse kleuren geverfd en 
mooi afgewerkt. De school beschikt over 
elektriciteit, waardoor er ook ’s avonds 
les gegeven kan worden. In ieder lokaal 
hangt een ventilator om de ergste hitte 
te verdrijven. Geen overbodige luxe in 
een land waar juist in de examentijd de 
temperatuur kan oplopen tot boven de 
40o C!”

Nog dit jaar zal een begin gemaakt wor-
den met de bouw en inrichting van twee 
praktijklokalen voor het beroepsonder-
wijs. De Turing Foundation financiert 
hiervoor de helft van de kosten. En, u 
snapt het waarschijnlijk al, voor de an-
dere helft hopen we weer om uw steun. 
Door uw bijdrage van de afgelopen ja-
ren is de WOL in Yatenga een begrip ge-
worden dat staat voor vriendschap tus-
sen de volkeren en waardoor duizenden 
kinderen in een van de armste landen 
van de wereld naar school zijn gegaan.
Donaties zijn welkom op bankrekening-
nummer 96.97.79.267. Voor meer infor-
matie: www.stichtingwol.com, e-mail: 
yvonnezomerdijk@quicknet.nl of tele-
foon 072 5052680.
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Loyale en gemotiveerde medewerkers vormen 
het belangrijkste bedrijfskapitaal van een werk-
gever.  Logisch dus, dat veel werkgevers er alles 
aan doen om het personeel tevreden en gezond 
te houden. Enerzijds door een goed salaris te be-
talen, anderzijds door waardevolle secundaire 
arbeidsvoorwaarden te bieden. Hoe heeft uw 
werkgever dat geregeld?

Uitkering bij ziekte
Als een werknemer door ziekte niet meer kan 
werken, dan is de werkgever verplicht om het in-
komen maximaal twee jaar lang door te betalen 
aan zijn personeel voor tenminste 70%. Na 2 jaar 
ziekte spreekt men over arbeidsongeschiktheid. 
Sinds 2004 geldt de wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen (WIA)

Wat u moet weten over de WIA
Iedere werknemer die na 1 januari 2004 arbeids-
ongeschikt is geworden (of in de toekomst wordt), 
krijgt na twee jaar arbeidsongeschiktheid te ma-
ken met de WIA. Kenmerkend aan de WIA is dat 
in deze wet wordt uitgegaan van wat de werkne-
mer nog wél kan (rekening houdend met de mate 
van arbeidsongeschiktheid).

De WIA onderscheidt drie situaties:

1.  Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt  
(80%-100%)

Is een werknemer voor meer dan 80% en duur-
zaam arbeidsongeschikt verklaard, dan kan hij 
aanspraak maken op de regeling Inkomensvoor-
ziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). De 
IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdien-
de salaris, waarbij het salaris is gemaximeerd op 
het maximum WIA-dagloon.

2.  Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35%-80%)
of volledig arbeidsongeschikt maar niet 
duurzaam

Als het UWV heeft vastgesteld dat het percentage 
arbeidsongeschiktheid tussen 35% en 80% ligt, is 
er sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschikt-
heid. De werknemer ontvangt dan een loongere-
lateerde uitkering op grond van de WGA-regeling 

(Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschik-
ten). Deze uitkering bedraagt de eerste twee 
maanden 75% van het verschil tussen het oude 
(maximum)loon en het nieuwe loon. Na deze 
twee maanden is de uitkering nog 70%. De duur 
van de uitkering hangt af van het arbeidsverle-
den. Na de loongerelateerde WGA-uitkering volgt 
de WGA-loonaanvulling óf de WGA-vervolguitke-
ring:
•  loonaanvulling: benut een werknemer ten 

minste 50% van zijn resterende arbeidsvermo-
gen, dan ontvangt hij een WGA-loonaanvulling 
tot 70% van zijn salaris.

•  vervolguitkering: als een werknemer minder 
dan 50% van zijn arbeidsmogelijkheden benut, 
valt hij terug op een minimumuitkering, dit is 
de WGAvervolguitkering.

3. Minder dan 35% arbeidsongeschikt
Werknemers die minder dan 35% arbeidsonge-
schikt zijn, vallen buiten de WIA. Er is dan geen 
wettelijke uitkering.

Conclusies:
In situatie 1 kan een werknemer (bijna) geen 
werk meer verrichten en ontvangt hij 75% van 
zijn oude (gemaximeerde) inkomen tot aan zijn 
65-jarige leeftijd. Een verbetering ten opzichte 
van de oude regeling, maar aan levensvreugde 
wordt natuurlijk enorm ingeboet.

In situatie 3 wordt een werknemer geacht er sa-
men met zijn werkgever uit te komen. Hij is niet 
(of nauwelijks) arbeidsongeschikt volgens de 
WIA. Hij kan het grootste deel van zijn inkomen 
nog zelf verdienen. 
N.B. In de WAO was men al arbeidsongeschikt 
vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage 
van 15%. 

In de “nieuwe” WIA zullen daarom veel minder 
mensen arbeidsongeschikt zijn. Het probleem 
voor de werkgever en de werknemer is daarom 
flink toegenomen. Een werknemer kan bv. voor 
minder dan 35% arbeidsongeschikt worden ver-
klaard, maar kan een werkgever diezelfde werk-
nemer zijn oude werkzaamheden nog laten ver-

richten? Als dat niet het geval is, is hij vanuit dat 
oogpunt wellicht volledig arbeidsongeschikt!

In situatie 2 gaat die werknemer die zijn werk-
zaamheden (restcapaciteit) niet meer voor mi-
nimaal 50% kan uitvoeren er enorm op achter-
uit. Veel werkgevers bieden hun medewerkers 
financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. 
Zo weten werknemers altijd dat ze verzekerd zijn 
van een inkomen. En dat werkt wel zo prettig. Dit 
kan door een WGA-gat verzekering af te sluiten. 
De werkgever kan een collectieve regeling open-
stellen. De premie kan door werkgever of door de 
werknemer betaald worden. Het is dan ook ook 
een werknemersvoordeel.
De WGA-gatverzekering kan uit meerdere onder-
delen bestaan.
- arbeidsongeschiktheidsdekking
- arbeidsongeschiktheid- en WW-dekking. 
Als een werknemer deels arbeidsongeschikt 
wordt verklaard, daalt zijn inkomen. Met de WGA-
Gat verzekering wordt dit inkomensverlies voor 
de medewerker verzekerd. Naast het inkomens-
verlies waarmee de werknemer wordt gecon-
fronteerd door zijn arbeidsongeschiktheid, kan er 
ook sprake zijn van werkloosheid. Dit is het geval 
als een werknemer zijn restverdiencapaciteit niet 
volledig benut, omdat hij geen passend werk kan 
vinden. Dan wordt de arbeidsongeschiktheids- en 
de werkloosheidscomponent verzekerd. De verze-
kering vult aan tot 70% van het verschil tussen 
het oude (gemaximeerde) en nieuwe loon.
Rekenvoorbeeld:
Wat betekent dit nu in de praktijk. Stel iemand 
heeft een inkomen van 40.000 euro per jaar. Zijn 

B. Nieuwenhuysenstraat 70 – 1906 CM  Limmen

T  0251 - 229 000 – F  0251 - 210 493

www.topmkb.eu   –   info@topmkb.eu

TOPMKB
V E R Z E K E R I N G E N  &  H Y P O T H E K E N

Wat zijn de financiële gevolgen voor u, als u als werknemer?

‘ Wat nu als ik
ooit arbeidsongeschikt
zou raken..?’
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arbeidsongeschiktheidspercentage is 40%. In dit 
voorbeeld zou hij dan nog 60% van zijn oude 
inkomen kunnen verdienen. Het probleem doet 
zich met name voor als hij niet minstens de helft 
(dus 30%) van zijn oude inkomen daadwerkelijk 
verdient. Nu volgt een rekenvoorbeeld als hij in-
derdaad geen arbeid meer verricht.
Hij ontvangt tijdens zijn ziekteperiode (eerste 2 
jaar) minimaal 70% (28.000 Euro) van zijn oude 
inkomen. Eventueel aangevuld (afhankelijk van 
CAO en/of arbeidscontract) in het eerste jaar tot 
100% (40.000 Euro). Vervolgens volgt een loon-
gerelateerde uitkering van 70% van zijn oude 
inkomen afhankelijk van zijn arbeidsverleden. 
Deze uitkering duurt maximaal 38 maanden bij 
een arbeidsverleden van 40 jaar. Gemiddeld zal 
de uitkeringsduur dus veel korter zijn. Van over-
heidswege volgt daarna een jaarlijkse vervolguit-
kering tot aan zijn 65e van 4.760 Euro. (zie schema 
1) Nog geen 20% van het oude inkomen. Als voor 
de medewerker een arbeidsongeschiktheidsdek-
king is geregeld, dan wordt dit aangevuld tot 
11.200 Euro (zie schema 2) (Formule: 40.000 Euro 
* 70% van 40% arbeidsongeschiktheid). Nog geen 
vetpot dus. Ook kan men bovenop het arbeids-
ongeschiktheidsrisico tevens het werkloosheids-
risico meeverzekeren. Dit kan voor enkele jaren, 
maar ook tot aan zijn 65e jaar verzekerd worden. 
De uitkering bedraagt dan jaarlijks 28.000 Euro 
(zie schema 3), ofwel 70% van zijn oude inkomen. 
Als je niet meer terug kan keren in je oude beroep 
en je kunt geen ander werk vinden, kan het gere-
geld hebben van een WGA-gat verzekering of een 
soortgelijke individuele regeling een hele gerus-
stelling zijn voor de werknemer en zijn gezin.

Wilt u meer weten of heeft u vragen naar aan-
leiding van dit artikel, dan kunt u een afspraak 
maken met Pieter Piepers, De Inkomensadviseur 
van TOP MKB. T: 0251-229 000 of T: 072-505 2715. 
I: www.topmkb.eu of E: info@topmkb.eu. Voor 
bedrijven, ondernemers, werknemers & particu-
lieren.

Limmen: Het Limmer danspaar Maurice Phili-
poom en Marieke van Londen hebben zich kranig 
weten te verweren op de German Open Champi-
onships 2007 in het Congres en Cultuurcentrum 
de Liederhalle in Stuttgart, welke werd gedanst 
van 14 aug t/m 19 aug.

Limmer danspaar presteert goed
op German Open Championships 2007

Met een super inschrijving van 5300 deelnemers, 
waaronder deelnemers uit alle EU aangesloten 
landen, zoals Rusland, Italië, Oekraïne, Engeland 
enz., stonden ook diverse paren uit Nederland 
aan de start in diverse disciplines, de Limmers 
Maurice en Marieke stonden aan de start van 

Rising Star Standaard met een totaal aantal 
dansparen van ruim 400, en wisten uiteindelijk 
als beste paar uit Noord-Holland te eindigen op 
de 199e plaats, wat een knap resultaat is.
Het danspaar uitkomend voor de Castricumse 
Dansschool Griffioen, is hiermee vol vertrouwen 
het nieuwe wedstrijdseizoen begonnen, aanko-
mende weken wordt er weer hard getraind voor 
het nieuwe kampioenschap, welke plaats vind in 
Antwerpen, daar wordt gestreden om de Benlux 
Bokaal 2007, ook hier zullen zij weer aan deelne-
men, om ook hier, net als vorige jaren, de grote 
finale te behalen. Danspaar Maurice en Marieke 
komen uit in de discipline Ballroom ( standaard 
), wat in houdt, dat zij onder andere de engelse 
wals, tango, en quickstep moeten dansen in ele-
gante speciaal ontworpen kleding, voor de dame 
een japon gemaakt van soepele stof, en rijkelijk 
beplakt met Swarovski kristal, en voor de heer 
een rokkostuum speciaal op maat gemaakt.
Voor een ieder die het leuk vind eens te komen 
kijken, is er elke woensdag avond bij Dansschool 
Griffioen aan de Dorpstraat in Castricum, een 
openbare trainingsavond voor wedstrijddansers, 
deze begint om 19.45 uur, en de toegang is gratis.
In de derde week van September beginnen 
weer de clublessen voor beginners en gevor-
derden, voor meer informatie kun je kijken op
www.danscentrumluutgriffioen.nl.

Danspaar Maurice Philipoom en Marieke van Londen in actie in Stuttgart

Zelf mode maken
De scholen zijn weer begonnen.  Ook Modevakschool 
Ria Mooij uit Limmen start weer met de lessen kle-
ding maken. Wanneer mode je hobby is, kun je die 
hobby uitbreiden door te gaan leren hoe een patroon 
in elkaar steekt, hoe je een kledingstuk maakt. Ook 
het veranderen van een patroon, of zelfs een patroon 
maken, kan je leren tijdens de lessen. Nog weinig 
of niet achter een naaimachine gezeten, geen pro-
bleem. 
Tijdens de lessen leer je wat de mogelijkheden van 
de naaimachine zijn. Zelfs de mogelijkheden van de 
lockmachine komen aan bod. Tijdens de lessen heeft 
iedereen een naaimachine tot zijn beschikking. De 
lessen worden gegeven in groepjes van vijf, hooguit 
zes personen, zodat iedereen voldoende aandacht 
kan krijgen. 
De cursisten, beginner of gevorderde, bepalen zelf 
wat zij maken, een en ander wel in overleg, dus 
kinderkleding, dameskleding, herenkleding, alles is 
mogelijk. 
Bij de samenstelling van de groepjes wordt gekeken 
naar leeftijd, interesses enz. zodat de cursist zich 
goed op z’n gemak voelt tijdens de lessen. 
De lessen vinden ’s avonds tussen half 8 en half 10, 
en ’s middags tussen half 2 en half 4 plaats. 
Heeft het Uw belangstelling gewekt en wilt U meer 
informatie, bel dan Ria Mooij, tel 072-5053174.
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Pageveld 32 - Vraagprijs 220.000,- k.k.

Uitstekend onderhouden vrijstaande bungalow met houten tuinhuis. In een 
oase van rust en in de representatieve woonwijk op het Pageveld biedt deze 
woning volledige privacy. Parkeergelegenheid op eigen terrein.

Indeling :  Entree, meterkast, vanuit de centrale hal komt u in de tuinge-
richte slaapkamer met vaste kastenwand.  Keurig verzorgde 
betegelde douche met toilet en wastafel. Werkkamer, open 
keuken in een lichte kleurstijl met bar. De keuken  werd in  
2006 gerestyled en biedt veel bergruimte. De woonkamer 
met schuifpui biedt uitzicht op de besloten tuin.

   In de woonkamer vindt u tevens de toegangsdeur naar een 
tweede grote slaapkamer. Bijkeuken met aansluitingen voor 
de wasmachine en droger.

Bijzonderhd.:  De bungalow is voorzien van aluminium kozijnen, dubbel glas 
en heeft een onderhoudsvrij dak. Dak-, gevel en raamisolatie.

OPEN HUIS! ZATERDAG 15 SEPTEMBER
VAN 11.00 UUR TOT 14.00 UUR.

TE KOOP

Zuideinde 7
1541 CA  Koog aan de Zaan
Tel. 075 6146681 - Fax 075 6705951
Mobiel 06 4435 0894
E-mail: info@tweehuis.nl

Koningsdam 21 - Vraagprijs  269.000 euro k.k. 

De woning ligt aan het bekende “Stet” met open vaarwater voor de deur en 
een fenomenaal uitzicht op het groen daaromheen. 

Indeling :  Entree, hal, toilet, meterkast en voorraadkast.
    Uitgebouwde grote woonkamer met plavuizen en vloerver-

warming en een open haard (gas), lichte open keuken voor-
zien van inbouwapparatuur. Bijkeuken met aansluitingen 
voor wasmachine etc. Toegangsdeur naar de achtertuin met 
poort naar eventueel bij te kopen de garage.

1e verdieping : Overloop, 3 slaapkamers en een moderne  lichte badkamer.
2e verdieping : Vaste trap naar de forse zolder met dakkapel.

Bijzonderhdn. :  Bouwjaar woonhuis 1972. Bouwjaar garage 1974.
  Perceeloppervl. 175m2.
                         Inhoud 405m3.

OPEN HUIS! ZATERDAG 15 SEPTEMBER
VAN 11.00 UUR TOT 14.00 UUR.

TE KOOP

Zuideinde 7
1541 CA  Koog aan de Zaan
Tel. 075 6146681 - Fax 075 6705951
Mobiel 06 4435 0894
E-mail: info@tweehuis.nl

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org... Ze nemen gewoon
alle tijd voor een
heldere uitleg...

in persoonlijke dienstverleningin persoonlijke dienstverlening

gpgroot.nl

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

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

Tevens verkoop van hekwerkonderdelen.

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

VOOR MEER INFORMATIE:

WWW.SMEDERIJHAGEMAN.NL

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

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

NFPN
Lid van de Beroepsorganisatie voor
Paranormaal Therapeuten NFPN

M. LAAN
Paranormaal Therapeute
Praktijk voor Energetische heelkunde
Het Achtkant 4, 1906 GD Limmen. Tel. 072 505 3406
Mobiel 06 40 22 23 38. Spreekuur maandag, dinsdag en
donderdag vanaf 15.00 uur. Bellen tussen 17.00 en 18.00 uur.

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

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN

TELEFOON 072 - 505-17-51

Onze website is 

vernieuwd!

Kijk eens op:

www.aannemersbedrijfjonker.nl

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

De ‘oude’ nummers
nog eens zien?
Kijk op www.lovkrant.nl


