FEBRUARI 2010

Jubilerende Carnavalsvereniging
de Uylenspieghels haalt
Peter Beense naar Limmen!

De Uylenspieghels zitten midden in hun drukste weken van hun jubileum seizoen wat in het teken van Glitter en Glamour staat. Terwijl prins Tyl XIII met zijn
adjudant Dennis de laatste kraambezoekjes aflegt, brengen de raadsleden met een fruitmandje zieken en eenzame mensen een bezoekje. Op zaterdag 6 februari is er de 45+ avond in leutbunker de Burgerij. Om 20.00 uur gaan de deuren van leutbunker de Burgerij open en zal een ieder welkom worden geheten
door prins Tyl XIII en zijn adjudant Dennis
Bij binnenkomst wordt iedereen getrakteerd op
een kopje koffie / thee met wat lekkers. Vanwege
het jubileumjaar is het een volle avond. Zo is er
een tafelgoochelaar die een aantal uren de mensen aan tafel zal verbazen met zijn acts. Is er een
opbodveiling van schilderijen die zijn aangeboden door dhr. Prins, prins Tyl II. Deze veiling ten
bate van het jubileumjaar, waarvan het bedrag
steeds met een vast aantal Euro’s omhoog gaat,
staat onder leiding van veilingmeester dhr. Nico
Beentjes, bekent van de kerkenveiling in Limmen.
Natuurlijk is er de sleuteloverdracht met Burgemeester mevr. A. Emmens-Knol.
Ook zal er op het toneel weer het een en ander
afspelen. De muzikale omlijsting deze avond
wordt gedaan door Patrick Bouquet, hij zal er
voor zorgen dat er naast de polonaise natuurlijk
ook een quickstep en wals kan worden gedaan
op de dansvloer. Het feest zal tot 1.00uur duren.
Op zondag 7 februari brengen de Uylenspieghels
een bezoek aan het Sociaal Carnaval op de Brink
in Castricum. Zij zullen met nog een aantal verenigingen er voor zorgen dat de bezoekers met
een verstandelijke of fysieke beperking daar een
geweldige middag beleven.
Dan is er vrijdag 12 november de kinderdag voor
de kinderen van de basisscholen van Limmen. In
de ochtend is er eerst voor de groepen 1-2-3 een
optreden van Clown Berry, hierna worden zij afgelost door de groepen 4 en 5 die het Ren Je Rot
spel gaan spelen onder leiding van Angelique. In
de middag zijn de groepen 6-7-8 aan de beurt met
de playbackshow. Op de scholen zijn de voorrondes gedaan en op deze middag mag iedere groep
een act laten zien aan de jury van die middag.
Deze middag zorgt dj Harold van Event4All voor
de muziek en het belooft weer een geweldige gezellige dag te worden. In de middag/avond zal er
een bezoekje worden gebracht aan de Limmers
die in het M.C.A. verblijven.

Zaterdag de 13e wordt er ’s middags mee gereden
in de optocht van Pieperduin, Castricum. Hier
zullen zeker nog diverse karren uit Gorteldonk in
meerijden. ’s Avond om 19.00 uur is er in de H. Corneliuskerk een viering waarin de Uylenspieghels
ook hun steentje aan bijdragen. In deze viering
stellen ook de kinderen die hun 1e H. Communie
zich voor. Om deze viering een extra carnavalstintje te geven mogen alle kinderen verkleed komen. Na de viering steken de Uylenspieghels over
naar leutbunker de Burgerij om zich op te maken
voor de grote Jubileumavond. Om 21.00uur gaan
de deuren open en staat de geweldige coverband
Bake4More op het podium klaar om er een spetterende avond van te maken. Deze 6 mans formatie, waaronder 2 zangeressen, komt uit Overijssel

jubileum op een geweldige manier gevierd gaat
worden. De toegang is deze avond € 10,00 voor
donateurs € 7,50. Kaarten zijn al te koop bij de bekende voorverkoop adressen tussen 10.00-20.00

Schaatsen op de Laandervaart onder de
brug door naar het Overdie in het begin van
de jaren zestig brachten mij tot het maken
van onderstaand gedicht.
Nostalgie op Friese doorlopers waarin vele
oudere Limmenaren zich zullen herkennen.

Laandervaart
zandpad vol sporen, diepe groeven
van vroeger weten
waar wagens reden
getrokken door het paard
vorstelijk verglijdt de vaart
onder scherpe klanken
van ijzers die ploegen
door een Oudhollandse kaart
© Hanny
Hanny van Alphen-Dekker

Paranormaal is
heel normaal
uur; mevr. Baars B.N. straat 97 en Fam. Burgering
Vredeburglaan 2. Kledingadvies voor deze avond;
gezellig fout. Dan wordt het zondag 14 februari,
tijd om Gorteldonk tot carnavalsdorp om te toveren met een geweldige optocht. Rond de klok
van 13.00 uur beginnen de Uylenspieghels met
het opstellen van de karren. De kinderkarren van
de Uylenspieghels hebben een prachtige metaVervolg op pagina3

Op maandag 8 maart a.s. hebben wij Truus Knijn
uitgenodigd in VREDEBURG (bovenzaal).
Zij kan U vertellen of uw dierbare man-vrouwbroer-zus enz. gelukkig is boven. Heeft U interesse
dan kunt u een foto van diegene meenemen.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur, Kaarten:
euro 5,- p.p. incl. 1x koffie/thee. Deze kaarten kunt
u afhalen bij: Dorien Kerssens, Molenweg 41 of
Ria Admiraal, Dampegheestlaan 1.

en staat garant voor een avond vol feest. Bezoek
hun site www.back4more.nl en u krijgt alle informatie over deze band die wordt omschreven als
een Partybooster en een energieke live-ervaring.
Omdat de Uylenspieghels hun 44 jarig jubileum
dit seizoen vieren is er een extra artiest geboekt
voor deze avond.
Niemand minder dan Peter Beense komt naar
leutbunker de Burgerij voor een geweldig optreden. Peter Beense zal de Burgerij met zijn optreden op z’n kop gaan zetten en zorgen dat het 44

...Ze nemen gewoon
alle tijd voor een
heldere uitleg...

www.rotteveel.org

Feestvreugde en actie voor
Haïti op de Pax Christischool
Dit jaar bestaat de Pax Christischool 40 jaar.
Dit wordt op meerdere momenten dit schooljaar
gevierd. Na een feestelijke opening op de 40e dag
van het schooljaar en de broodtrommelactie van
Peter Bakker was er afgelopen vrijdag 29 januari
wederom een feestje.
Bioscoopmiddag
Alle kinderen van de school kregen een bioscoopmiddag aangeboden. Op 4 digiborden werden
geweldige films vertoond. Ouders zorgden voor
popcorn en een drankje. Het was een topmiddag.

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org

Concert in de kerk
Op vrijdag 12 maart viert de school met ouders,
opa’s en oma’s en andere genodigden het jubileum in de Corneliuskerk. Kinderen vertolken, alleen, met elkaar, met ouders en Harmonie, zowel

vocaal als instrumentaal de mooiste liederen.
Kortom een gevarieerd, soms ingetogen en soms
zeer uitbundig programma.
Klusjes voor Haïti
Naast alle feestvreugde werd er ook stilgestaan
bij het verdriet van Haïti. Afgelopen week hebben de kinderen spontaan met allerlei activiteiten en klusjes, geld ingezameld om daar, tussen
de puinhopen een klein beetje verlichting te
brengen. Tekeningen werden gemaakt, cakejes
gebakken, portemonneetjes gevouwen en alles
werd verkocht. Er werden flessen opgehaald en
ingeleverd. Kortom alles werd uit de kast gehaald
om zoveel mogelijk op te halen. De opbrengst tot
nu toe is gigantisch, bijna € 1300,-.
Natuurlijk is het geld gestort op giro 555.
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In 2006 hebben bij de landelijke
verkiezingen meer dan 6700
mensen in onze gemeente op het
CDA gestemd. Dat is bijna 30 % .
Op lokaal niveau zouden we ook
graag dat vertrouwen krijgen.
Marianne Zonjee-Zonneveld is lijsttrekker en wethouderskandidaat van CDACastricum. Uit Limmen komen de kandidaten: Wim Swart (nr 2), Sjaak Welboren
(nr 8) en Willem Vaandrager (nr 10). Het CDA heeft als lijn dat op de bestuurlijke
zaken we met de 5 kernen één gemeente zijn.
De eigenheid van het dorp Limmen zal het CDA koesteren. Daar kunt u op rekenen. Twee punten uit ons programma:
1) Veel mensen vinden de Rijksweg een barrière in het dorp. Die krijg je niet
weg. Het CDA wil een plan ontwikkelen met meer en betere oversteek-plaatsen voor voetgangers en fietsers. Wij willen de aansluiting voor auto’s op de
weg verbeteren
2) De wegkruising bij de Burgerij en de RK-kerk moet een centraal dorpsplein
worden. De auto zal daar hooguit als “gast”langrijden.
Denk mee aan een goed plan voor de Rijksweg.
Mail het ons op mail@cdacastricum.nl. Het programma en verdere
CDA-castricum informatie zie www.cdacastricum .nl

LIMMEN
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

Voor kinderen van 0 tot 13 jaar

LIMMEN

Bel voor de mogelijkheden
Tel. 072-5323578
www.kits-oonlie.nl

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

k i n d e r o p v a n g

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

Alkmaar-Heiloo-Limmen

Telefoon 072 - 505 30 09

Haarkleuren moeilijk?

06 506
48 499
info@dicxrijschool.nl

Nee hoor! Komende donderdag 11 februari
kan het voor u gedaan worden.
Heeft u een uurtje over?
Een professional van HennaPlus
zal uw haar naar uw wens kleuren.
Tussen 18.00 en 21.30 uur.

U hoeft alleen een afspraak te
maken!
Loopt u even binnen voor meer informatie!

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

gs,
Kom eens lrakneren
u kunt paeur!
voor de d
(Geldig t/m 2 weken na verspr.)

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
KIALA SERVICE
PASFOTO’S

CARNAVALSWEEKEND:
ZATERDAG 13 FEBRUARI
VANAF 21.00 UUR

Back 4 More en
PETER BEENSE
ZONDAG 14 FEBRUARI
VANAF 14.00 UUR OF NA DE OPTOCHT

EVENT4ALL EN
PATRICK BOUQUET
ZONDAGAVOND 14 FEBRUARI
VANAF 20.30 UUR

EVENT4ALL en DJ Vlaar
De Stichting Oud Limmen
vraagt uw hulp

De Stichting Oud Limmen zou graag de namen willen hebben van de personen op
deze foto.
Mocht u weten wie het zijn en mogelijk meer informatie over deze foto hebben kom
dan maandagmorgen tussen 10 en 12 uur of maandagavond tussen 19 en 21 uur even
langs op ons adres Schoolweg 1 te Limmen (naast de oude brandweerkazerne) of mail
naar oudlimmen@hotmail.com. Alvast bedankt voor uw medewerking, alleen met
uw hulp kunnen we onze fotoverzameling optimaliseren.

DINSDAG 16 FEBRUARI
VANAF 21.00 UUR

SLOTAVOND MET GOET FOUD
WIJ SCHENKEN NIET AAN PERSONEN ONDER DE 16 JAAR
ID-KAART VERPLICHT!

Wij wensen u allen
een fantastisch carnavalsweekend!!!
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L I M M E R

K R O O S T

‘BABY VAN DE MAAND’

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden
onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte
van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Mike Veldt “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-

Mike Veldt

gen kunt u contact opnemen met Laura Meijland, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst,

– Geboren op 27 oktober 2009 –

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

Zoon van Jeroen Veldt en Alice Groot

vervolg van voorpagina
morfose ondergaan en vanaf 13.15 uur zijn alle
kinderen tot 10 jaar welkom op de kar om mee te
gaan in de optocht. Let wel op; vol is vol. Voor de
wat oudere jeugd is er weer de uitdaging om op
een opvallende manier rollend mee te gaan in de
optocht. Zij mogen zich opstellen ter hoogte van
de prinsenkar aan de Enterij. Vanaf de prinsenkar
zal Patrick Bouquet met een optreden alvast het
feest beginnen in het park, om tijdens de optocht
dit voort te zetten.
Aanmelden
Groepen die meerijden met een kar kunnen zich
aanmelden bij Bob v. Halderen, 072-8500290 /
06-30363940. Rond de klok van 13.30uur start de
optocht en doet de volgende route; start vanaf
de Vuurbaak, r.a.Enterij, l.a. Rijksstraatweg, r.a.
Hogeweg, r.a. Molenweg, r.a. Burg. Nieuwenh.
Straat, l.a. Rijksstraatweg, r.a. Nachtorchis, r.a.
Rietorchis, l.a. Zonnedauw, rechtdoor Lage Weide,
r.a. Meidoornlaan, r.a. Vredeburglaan, r.a. Dusseldorperweg, aankomst bij de Burgerij. Na afloop
is voor alle deelnemers van de optocht weer een
prachtige medaille en wordt het feest voor jong
en oud voortgezet in leutbunker de Burgerij on-

der leiding van dj. Harold van Event4All. Er is ook
een optreden van een heuse steelband en komt
Patrick Bouquet op het toneel om de zaal op z’n
kop te zetten. Prins Tyl XIII zal hier ook de prijzen
voor de karren uitdelen.

is incl. garderobe. De kaarten zijn te koop op de
adressen, Burg.N. straat 97 en Vredeburglaan 2,
en deze avond is legitimatie verplicht! Maandag
wordt er bezoek gebracht aan Camerdonk. Vanaf
15.00uur zullen de bewoners van verzorgingshuis
de Cameren een aantal gezellige uurtjes met de
Uylenspieghels beleven met natuurlijk de bingo.
Afsluiten
Dinsdag 16 februari is er dan de afsluitende slotavond, het boerenkielenbal. De Uylenspieghels
willen hun jubileumseizoen met een geweldige
feestavond afsluiten. Voor deze avond is de party
coverband Goet Foud geboekt, een vervolg van
de succesvolle allround coverband Bad Medicine.

Joep Dekker
– Geboren op 24 november 2009 –
Zoon van Tim Dekker en Moniek van Leeuwen

Succesvolle statiegeldactie
Uylenspieghels
Deze 5 mans formatie zal, versterkt met zangeres
Sanne, het 44 jarig jubileum zeer feestelijk afsluiten. De deuren gaan om 21.00uur open en de
toegang is voor iedereen gratis. De Uylenspieghels hopen weer heel wat Gorteldonkers deze
weken te mogen begroeten op de diverse feesten
om samen een prachtig 44 jarig jubileum te vieren vol Glitter en Glamour. Op de website www.
uylenspieghels.nl kunt u informatie, en ook straks
de foto’s van de diverse feesten, vinden van carnavalsvereniging de Uylenspieghels. ALAAF!

Rond de klok van 19.00uur zal het optochtfeest
afgelopen zijn en zal de Burgerij snel worden
omgebouwd voor de Disco. Want om 20.30 uur
gaan de deuren van de Burgerij weer open voor
een Glitter en Glamour Valentijn Discoavond. Natuurlijk staat hier ook dj. Harold achter de draaitafel en vanwege het jubileum komt deze avond
dj Jeroen van Feestcafé Boes-Boes langs om de
feestvreugde extra te verhogen. Tijdens de voorverkoop kosten de toegangskaarten € 7,50 op de
avond zelf betaal men € 10,00 aan de deur, dit

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

Calmare kappersshampoo
van € 5,95
voor slechts €

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

3,50

Op zaterdag 2 januari, onder winterse omstandigheden, trokken de mannen van carnavalsvereniging de Uylenspieghels door Limmen. Met 2
karren, getrokken door trekkers van Faun Pepping
en Jaap Kaandorp, en 1 busje gingen de mannen
langs de deuren voor statiegeldflessen. Ook bij
de plaatselijke supermarkt stonden enkele raadsleden om statiegeldflessen voor de vereniging in
ontvangst te nemen.

Dit jaar vieren de Uylenspieghels hun 44 jarig
jubileum en om dit mooi te kunnen vieren zijn
er natuurlijk extra uitgaven. Zo werd de statiegeldactie gedaan als geldwerving voor de viering
van dit jubileum. Heel wat mensen dragen de
carnavalsvereniging een warm hart toe en dat
bleek ook die zaterdag wel weer. Vele lege flessen,
bier kratje (waarvan sommige ook vol) mochten
de mannen van de raad in ontvangst nemen. Er
was zelfs iemand die een aantal flessen leeg goot

in diverse pannen om zo de carnaval te steunen.
Na het ophalen van zaterdag was er het sorteren
op de zondag wat nog een behoorlijke klus was.
Bij de plaatselijke supermarkt mocht men deze
dag eerder komen om de flessen en kratten in de
statiegeldautomaat te deponeren. Na 3 uur waren alle flessen en kratjes die men daar kon inleveren het apparaat gepasseerd. Afgelopen week
zijn nog een aantal winkels bezocht met een flink
aantal lege flessen en nadat alles was ingeleverd
stond de teller op een bedrag van 1.245,55 Euro.
Een prachtig bedrag waarvoor de Uylenspieghels
alle inwoners van Limmen hartelijk danken voor
het afstaan van hun lege flessen en kratjes. Men
kon raden wat deze actie op zou brengen en degene die er het dichts bij zit wint een champagneontbijt wat wordt gebracht door de Uylenspieghels. Wie de winnaar is geworden verklappen wij
niet. Wel kan deze winnaar binnenkort een vroeg
bezoekje van de Uylenspieghels verwachten.
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OPHEFFINGSUITVERKOOP
11 + 12 + 13 FEBRUARI
2 ARTIKELEN
VOOR 25 EURO
SHIRTEN,
SHIRTEN, BROEKEN,
BROEKEN, TRUIEN,
TRUIEN,
ROKKEN,
ROKKEN, BLOUSES
BLOUSES

KERKWEG 44, LIMMEN

K.V.G.

Het K.V.G. in Limmen is een vooruitstrevende vereniging. Iedere 3e woensdag van de maand (van september tot april) houdt onze vereniging haar
ledenavond in de "Burgerij". De avonden staan vermeld in de Castricummer en de uitkijkpost. We organiseren 2 keer per jaar een klaverjasavond
verder is er een reiscommissie die excursie's en een busreisje organiseert.
We zoeken nog nieuwe leden, wilt u eens kennis maken, kom dan 2 keer
als introducé, daarna kunt u beslissen om lid te worden.
Het programma van 2010:
20 januari
jaarvergadering en kienen
24 februari
familiehuis Alkmaar.
17 maart
reisverslag langs de mayacultuur
21 april
gezamenlijke avond met de vrouwen van nu
22 september ontstaan van het polygoonjournaal
20 oktober
dhr. tromp, de zingende groenteman
17 november
fotoreportage over Kennemerland
15 december
Kerstavond

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

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

Voor al uw carnavalsartikelen.
Van serpentine tot
een compleet pak en van pruik
tot piratenzwaard.

Eten en genieten!
BIEFSTUK MET KROKANTE
SJALOTJES EN VERSE TIJM
(HOOFDGERECHT VOOR 4 PERSONEN)
Benodigdheden
• 4 kogelbiefstukken à 150 gr.
• 2 gehakte sjalotjes
• 100 gr. geklaarde boter
• ½ dl verse room
• 3 dl. runderfond
• 20 gr. roomboter
m
• 3 takjes verse tijm

Eet
!
smakelijk

Valdivieso

Merlot Reserva
central Valley, chili

1 liter _______________________ 7,99

Bij 6 flessen:

5,99

4,99

Beste Merlot onder de 8 euro
Actie geldig t/m 14 februari 2010

Slijterij Gall & Gall
Vuurbaak 7 - Tel.: (072) 505 48 80

Gezond(er) Gewicht!
Wilt u: • Een gezond(er) gewicht? • Geen crashdieet met jojo-effect? • Ook op de langere
termijn op het juiste gewicht blijven? • Afvallen zonder dure pillen of apparaten?
Maak dan eens een afspraak met Gewichtsconsulent Karin.
Samen kijken we naar uw voedingsgewoontes en stellen we een verantwoord dagmenu
op waarbij u zich lekker voelt en waarmee u een gezond gewicht kunt bereiken en
behouden. Meer informatie op de website: www.gewichtsconsulentkarin.nl,
of bel met Karin 06-23550607.
Consult op afspraak: Dinsdag 9.00 - 17.00 in Castricum (praktijk Kinéflex, Tijm 2)
Vrijdag 10.00 - 16.00 uur in Limmen (Theebos 15)
Gewichtsconsulent Karin is aangesloten bij de BGN
(Beroepsvereniging voor Gewichtsconsulenten Nederland) waardoor de consulten
(gedeeltelijk) vergoed worden door een aantal zorgverzekeraars.

Keurslagerij Snel
wenst u een gezellige carnaval!

• 1 koffielepel tomatenpuree
• aardappelen voor 4 pers.
• ½ eetlepel rodewijnazijn
• verse schorseneren (4 pers.)
• klein teentje knoflook
• zout en peper

Voorbereiding
Schil de aardappelen en de schorseneren en was ze. Snijd de
schorseneren in stukjes van 6 cm en blancheer ze.
Kook de aardappelen, laat ze afkoelen en snijd ze in blokjes.
Bak de aardappelen en schorseneren een kwartier voor het
opdienen in geklaarde boter.
Kruid de biefstukken met peper en zout en bak ze 1,5 à 2 min. aan
weerszijden. Zet ze vervolgens in een vuurvaste schaal in een
matig warme oven. Giet het braadvet uit de pan, doe er een derde
van de sjalotjes in met de tomatepuree, azijn en knoflook en
2 takjes tijm. Laat dit voor driekwart inkoken. Meng er vervolgens
de slagroom door, breng het aan de kook en klop er tenslotte de
roomboter door. Indien nodig even de pepermolen er overheen.
Leg de biefstuk op het warme bord en schik de gebakken aaardappelen en de schorseneren er omheen.
Giet de saus in het midden en garneer dit alles met gehakte sjalotjes en verse tijm.

1 kilo mager
rundergehakt
Snel, Keurslager
Kerkweg 18

KEURSLAGER

1906 AW Limmen
072 - 505 1263

€ 5,50

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

howroom op:
s
s
r
u
u
4
2
e
z
Kijk voor on
dersteen.nl
www.dirkvan
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Met een witte kerst ”Op de pedalen”!

Concert gemengd koor
Unieke 24-uur spinmarathon De Vredeburgers in Corneliuskerk

voor Burkina Faso

Op zondagmiddag 7 februari a.s. geeft het gemengd koor De Vredeburgers onder leiding van
Gerard Leegwater een gevarieerd concert in de
Corneliuskerk te Limmen. Aan dit concert wordt
medewerking verleend door de sopraan Sabine
Kirsten. Emma Ulrich begeleidt de soliste en het
koor aan de vleugel samen met een strijkensemble bestaande uit: Erna Sommer, viool, Jurriëtte
van der Hoeven, viool, Irene van den Heuvel, cello
en Selma Bakker, altviool.
De Vredeburgers brengen traditiegetrouw licht
klassieke koorwerken die toegankelijk zijn voor
een breed publiek. Zij onderscheiden zich door
het accent op operamuziek te leggen. Op het
programma staan dit keer o.a. een selectie uit de
opera Dido and Aeneas van Henry Purcell, liederen uit de opera Alcina van Georg Fr. Händel en
uit de opera Iphigénie en Tauride van Christoph

Unieke 24-uur spinmarathon voor Burkina Faso
Donderdagmiddag 24 december om 15.00 uur precies luidden de kerkklokken van de Corneliuskerk
als startsein voor de 24- uur spinmarathon. Een
uniek gebeuren waarmee extra inhoud gegeven
werd aan de kerstnacht. Op een aanhangwagen
voor de Corneliuskerk te Limmen stonden zes
spinningfietsen. De spinningfietsen waren belangeloos ter beschikking gesteld door wellness
center Full OF Life uit Limmen. Twee van deze fietsen waren door installatiebedrijf Besseling omgebouwd en aangesloten op de kerstverlichting in
de kerstboom op het plein voor de kerk. 24 uur
lang is er nonstop gefietst door sympathisanten,
families, brandweermannen, passanten en de
fietsers die volgend jaar van Limmen naar Burkina
Faso fietsen.

Hartelijk dank aan alle donateurs en sponsors en
de initiator van dit gebeuren, pastor Johan Olling,
voor dit vlekkeloos verlopen evenement !
Dit evenement, omgeven door een prachtig winters decor, heeft 3660 euro opgebracht, alleen door
de spinners. De totale opbrengst is 7000 euro.
Stichting Fietsen voor Burkina bedankt alle spinners voor hun spontane inzet alsook de gulle gevers voor hun donaties !

Aprés ski feest
in de Enterij
LIMMEN - Op zondag 21 maart staat er een leuk,
gezellig en groot Aprés Ski feest in Sporthal de
Enterij gepland! Westendorf on Tour heet het
Aprés ski feest.
Met grote artiesten zoals Rob Zorn, Rob Ronalds,
Roy Raymonds Elz Bakker&Stefan Storm en natuurlijk DJ Jan Smit, moet het wel een groot feest

Paranormaal
is heel normaal

Biljarten ook
‘avondactiviteit’!

Op maandag 8 maart a.s. hebben wij Truus Knijn
uitgenodigd in VREDEBURG (bovenzaal)

Op initiatief van de KBO Limmen geeft ‘Ouderen
Biljart Limmen’ in de Vredeburg u de gelegenheid
ook 's avonds een potje biljart te spelen.
U bent welkom 18 februari, donderdagavond vanaf 19.30 uur tot 22.00.
De toegangsprijs is 1 euro.
Bij voldoende belangstelling wordt
overwogen ‘het avond biljarten’
als een vaste activiteit in te voeren.

Groei & Bloei Lezing:
Tuinen in het Lake District
Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering
op 10 februari zal Kitty Wiegert vertellen over de
tuinen in het Lake District, waar dit jaar van zaterdag 10 juli t/m vrijdag 16 juli de jaarlijkse tuinenen cultuurreis naar toe zal gaan.
Het Lake District ligt in het graafschap Cumbria
in het noordwesten van Engeland en is vooral
bekend door het fantastische landschap. Zoals de
naam al aangeeft vindt u tussen de hoge heuvels
langgerekte meren met namen als Windermere of
Coniston Water. Bekende personen als de schrijfster Beatrix Potter, de dichter Wordsworth en de
sociaal hervormer John Ruskin hebben hier gewoond. Zij werden aangetrokken door de prachtige vergezichten in het ongerepte, heuvelachtige
landschap. De tuinenreis van dit jaar heeft het
zuidoosten van het Lake District als doel. Tijdens

De aanvang van het concert is 15.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 10,- , incl. thee of koffie. Kaarten
kunnen telefonisch worden besteld bij Clementine Bruschke 072-5052087 en bij Ria Hooijboer
072-5052235. Tevens zijn kaarten verkrijgbaar op
de middag van het concert bij de ingang van de
kerk. De kerk is open vanaf 14.30 uur. Na het concert is er gelegenheid om in De Burgerij even na
te praten onder het genot van een drankje en e.v.
gebruik te maken van een heerlijke stamppotmaaltijd naar keuze tegen de prijs van € 7.50 p.p.
Wel graag tevoren reserveren bij De Burgerij 0725051519 of bij bovengenoemde personen.

rend decor en een kerstvrouw die warme chocomel aanbood. Het was een fantastische ervaring!
Dit alles werd afgesloten op eerste kerstdag ’s
middags met een kerstconcert van het Neva Ensemble, waarvan de opbrengst ook naar de actie
gaat.

Alle deelnemers doneerden
5 euro per uur. Ook werd
voor de kerkdeuren aan de
kerkgangers een bijdrage gevraagd. Medewerksters van
de Burgerij verkochten koffie
en Glühwein. De om Het was
niet alleen mooi om deel uit
te maken van deze spinmarathon, maar het was tevens
een feest van herkenning.
Een praatje, een aansporing,
zwaaien naar voorbijgangers. De brandweermannen
die midden in de nacht er
een feestje van maakten, wel
doorfietsend
ondertussen,
met een witbesneeuwd kerkplein en lichtjes als schitte-

Zij kan U vertellen of uw dierbare man-vrouwbroer-zus enz. gelukkig is boven. Heeft U interesse
dan kunt u een foto van diegene meenemen.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur, Kaarten:
euro 5,-- p.p. incl. 1x koffie/thee. Deze kaarten kunt
u afhalen bij: Dorien Kerssens, Molenweg 41 of
Ria Admiraal, Dampegheestlaan 1

W. von Gluck. Ook werken van Gabriël Fauré en
liederen van Felix Mendelssohn-Bartholdy worden gezongen. De Vredeburgers besluiten met
een selectie uit de vrolijke opera Martha van Friedrich von Flotow.

deze lezing maakt u kennis met een aantal van
de tuinen die bezocht gaan worden. Levens Hall
met de bekende grote Topiary snoeivormen, Holehird van de Lakeland Horticultural Society en
Gresgarth de tuin van Lady Arabella Lennox-Boyd
zijn enkele bekende tuinen in het programma.
Een bezoekje aan Windermere met een vleugje
Beatrix Potter slaan we zeker niet over. Bent u
geïnteresseerd in deze tuinenreis dan kunt u tijdens deze lezing alvast een voorproefje nemen.
Voorafgaand aan deze lezing wordt de jaarvergadering van de afdeling gehouden. Deze begint
om 20.00 uur. De aanvang van de lezing zal rond
21.00 starten.
U bent vanaf beide tijden welkom. Datum 10 februari. Locatie : het Open huis. Winkelcentrum
het Loo. Toegang: gratis

worden. Heb je ook zin in zo'n super gezellige
party, de zaal gaat open om 15.30. Het feest duurt
van 16.00 tot 21.00 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop € 10,- euro, de kaarten zijn natuurlijk
ook aan de deur te koop en dan zijn de kaarten
€ 12,50 euro per stuk.
Tot ziens in de Enterij!

Fit en gezond in 30 minuten
met fit4lady limmen
LET OP: FIT4LADY IS VERHUISD NAAR DE DRIE LINDEN 3!
LIMMEN-Het begin van het jaar is voor veel vrouwen het moment om weer te gaan werken aan een
gezonde levensstijl. En dat kan bij Fit4lady. Fit4lady biedt een complete conditie- en krachttraining
in slechts 30 minuten. Speciaal voor vrouwen. Bij Fitlady train je onder professionele en persoonlijke
begeleiding. Geen ingewikkelde apparaten maar een leuk een makkelijk trainingsprogramma op het
moment dat het jou uitkomt. En met bewezen resultaat bij twee keer per week 30 minuten trainen.
De clubs van Fit4lady zijn kleinschalig van opzet
waarbij in gezellige sfeer gedurende een half uur
wordt getraind met apparatuur speciaal gericht
op het vrouwelijk lichaam.
Je wisselt conditietraining af met spierversterkende training op veilige apparatuur van de
hoogste kwaliteit. Uiteraard is er ook aandacht
voor warming up en cooling down. Met lekkere
muziek erbij is trainen bij Fit4lady makkelijk en
leuk. De trainsters geven je persoonlijke en professionele begeleiding. Zo blijf je gemotiveerd en
werk je aan een betere conditie, meer weerstand,
meer energie en een slanker en strakker lichaam.
Wil je ook je goede voornemens tot daden omzetten? Altijd al een betere conditie, meer energie
en een strakker en soepeler lichaam willen hebben? Of heb je weinig tijd? Grijp nu je kans en
begin ook met de unieke 30 minuten-training bij
Fit4lady. Loop eens binnen of kom langs, je kunt
meteen starten!
Fit4lady is verhuisd
Fit4lady is vanaf heden gevestigd aan De Drie Linden 3 (voorheen nummer 2). Door de grote groei

van de afgelopen 3 jaar was een grotere ruimte
om te trainen hard nodig. Met het nieuwe pand
kunnen nog meer dames in het dorp en uit de
omgeving deelnemen aan de unieke Fit4lady
training. Het plannen van de eerste training of
vrijblijvende kennismaking kan worden ingepland door even binnen te lopen of je stuurt een
email aan de locatie via www.fit4lady.nl
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zoekt ruim 200
wereldrecord vrijwilligers
In de periode vanaf woensdag 26 mei t/m 9 juni 2010
jongens/meiden - mannen/vrouwen >< de 16 en 111 jaar
- De Enterij ombouwen tot één grote LEGO speeltuin
- Begeleiders Enterij basisschoolproject “Bouwen met Elkaar’
- Park Vuurbaak/Middenweg wereldrecord gereedmaken
- Feesttent opbouwen en inrichten voor wereldrecord
- Wereldrecord LEGO torenbouwers / diverse ploegen
- Horecavrijwilligers voor en achter de tap
- Stewards feestterrein en tent, verkeersregelaars
- Feesttent uitruimen en afbreken na het LEGO weekend
- LEGO toren afbreken en De Enterij weer LEGO vrijmaken
- Park Vuurbaak/Middenweg in oude staat terugbrengen
- Meer activiteiten waar we Ludieke Limmers voor nodig hebben!
Stuur een email naar: aanmeldenvrijwilliger@limmenludiek.nl
Geef de volgende zaken aan; naam, leeftijd, adres, woonplaats,
06, email, Wat zou je willen doen (mag verschillend zijn)
Welke dagen / dagdelen (ochtend/middag/avond)

www.limmenludiek.nl

LOV-KR ANT – FEB RUARI 2010

PA G . 7

Limmen Ludiek zoekt ruim 200
Wereldrecord vrijwilligers
LIMMEN – Nog 100 dagen en dan is het zover. Het park aan de Vuurbaak / Middenweg en Sporthal De Enterij zullen dan een metamorfose ondergaan waardoor
Limmen even met LEGO® het middelpunt van de wereld zal zijn. Tijd om de stand van zaken met Limmen Ludiek door te nemen. Want het zal weer een spektakel worden, net als 5 jaar geleden met de kratten Piramide.
Er zijn jaren van voorbereidingen aan vooraf
gegaan. In 2006 zijn de eerste gesprekken al geweest met LEGO®. Dit was om te polsen hoe ze tegenover het idee stonden om de hoogste LEGO®
toren naar Nederland te halen en i.p.v. op te bouwen in een wereldstad nu eens voor een dorp
als Limmen te kiezen. “Alles staat nu goed in de
steigers, het beloofd weer een geweldig Limmer
evenement te worden waar jong en oud van zal
gaan genieten” zegt Andre Koopman voorzitter
van stichting Limmen Ludiek.
200 Vrijwilligers gezocht
Op dit moment is de eerste uitdaging voor Limmen Ludiek om de juiste vrijwilligers voor de
juiste werkzaamheden te zoeken en te laten aanmelden. “De laatste maanden zijn we meermalen
aangesproken op straat dat men zich wilde aanmelden als vrijwilliger. Dat kon toen helaas nog
niet. Eerst moesten we precies in kaart hebben
wie, wat en hoeveel we wanneer nodig hebben.
Dit weten we nu, dus aanmeldingen zijn welkom”, zegt Wilmer Kaandorp verantwoordelijk
voor de aanmeldingen.”We hebben heel veel enthousiaste hulp nodig van jong en oud. Laat mijn
mailbox maar vol lopen met aanmeldingen”.
Limmen Ludiek heeft ruim 200 vrijwilligers nodig
in de periode 26 Mei t/m 9 Juni verdeeld over verschillende disciplines zoals daar zijn ; Horeca, Stewards, Parkbouwers, Enterij begeleiders, Tentbouwers en natuurlijk de WERELDRECORD BOUWERS
om de LEGO® toren te doen laten verschijnen.
Aanmelden kan op de interactieve website www.
limmenludiek.nl of stuur een email naar aanmeldenvrijwilliger@limmenludiek.nl. Zie ook de Limmen Ludiek advertentie elders in deze krant.
Basisscholen project ‘Bouwen met Elkaar’
Naast de LEGO® toren in het weekend van 3 t/m
6 Juni heeft Limmen Ludiek ook iets op het programma staan voor alle basisschool leerlingen
van Limmen. Limmen Ludiek heeft een unieke
samenwerking gevonden met de 3 basisscholen
van Limmen; Sint Maarten, Pax Christi en het
Kleuren Orkest. Dit unieke evenement, met de
naam ‘Bouwen met Elkaar’ is exclusief mogelijk
gemaakt door NTI NLP uit Limmen van Bouke de
Boer.
”Tussen 27 Mei en 1 Juni zal Sporthal De Enterij
één grote LEGO® speeltuin worden waar ruim
800 basisschoolleerlingen van Limmen samen

met de eigen schoolleiding aan een uniek LEGO®
bouwproject zullen gaan werken”, zegt Gerda
Burgering die verantwoordelijk is voor dit project
namens Limmen Ludiek. De kinderen zullen met
elkaar aan één uniek LEGO® bouwproject gaan
werken met de naam ‘Bouwen met Elkaar’. Wat
ze precies gaan bouwen is nog een geheim maar
dat dit ook veel aandacht zal gaan krijgen in de
media is wel zeker. ”Op woensdagmiddag 2 Juni
staat ook nog wat op stapel voor alle kinderen.
Wanneer we hier meer zekerheid over hebben
dan zullen we dit natuurlijk weer melden”.
Prijzen winnen met o.a. een LOV bonnenactie,
Puzzels en Kleurplaten
Diverse sponsoren hebben stichting Limmen
Ludiek een riant pakket aan mooie prijzen aangeboden om in te zetten voor en tijdens het evenement in Juni. Zo zijn er bv. 5 Hotel / Huisjes
verblijven op het LEGOLAND park in Denemarken
voor 5 personen met 3 overnachtingen te winnen
t.w.v. € 1.500,- per stuk, een x-aantal reischeques
+ entree bewijzen voor LEGOLAND park in Denemarken t.w.v. € 160,- per stuk, LEGO® speelgoed
pakketten t.w.v. € 50,- per stuk, waardebonnen
voor wijnpakketten van Casa Silva t.w.v. € 35,- per
stuk, diner entree bewijzen voor 2 personen voor
een Culinaire Koren Battle t.w.v. € 50,- per stuk,
Limmen Ludiek passe-partouts voor de vrijdag en
zaterdag avonden t.w.v. € 10,- en nog vele andere
prijzen.
Bijna de hele maand Mei gaat in het teken staan
van een samenwerking tussen Limmen Ludiek en
de Limmer Ondernemers Vereniging LOV. Dit zal
in de zelfde vorm zijn als de welbekende LOV Sinterklaas bonnenactie. Alleen nu zal dit de naam
gaan dragen van Limmen Ludiek actie 2010. Er
zullen 80 mooie prijzen te verdienen zijn door alleen de bonnen te voorzien van je eigen naam en
een antwoord te geven op de vraag; Waar komt
LEGO® oorspronkelijk vandaan A. Denemarken B.
Nederland. Deze bonnen krijgt u bij de LOV bedrijven bij elke besteding van € 5,-. ( bij A.H. € 10,- ).
Ook is het de bedoeling dat er weer een speciale
LIMMEN LUDIEK Kruiswoordpuzzel gaat verschijnen in de kranten in de regio. Hier zullen ook veel
mooie prijzen mee te verdienen zijn door de puzzel
op te lossen en de oplossing in te sturen. De jeugd
vergeet Limmen Ludiek natuurlijk ook niet. Met
een speciale LIMMEN LUDIEK kleurplaat actie voor

alle basisschool jeugd zijn mooie hoofdprijzen te
winnen. Een deskundige jury zal zich dan buigen
over alle inzendingen. Hou de kranten en de website van Limmen Ludiek dus goed in de gaten.

ons evenement. Door ons enthousiasme optreden en het ludieke idee hebben we er een aantal over de streep weten te trekken”, zegt Kees de
Jong Penningmeester van Limmen Ludiek.

Ludieke Culinaire samenwerking in de maak
Limmen heeft 2 culinaire poorten, Kwartje Koffie aan de noordkant van Limmen en Lute Rootz
aan de zuidkant van Limmen. Limmen Ludiek is
samen met Peter Lute van Lute Rootz en Vincent
Jongens van Kwartje Koffie de mogelijkheden
aan het onderzoeken voor een Culinaire samenwerking tijdens het Limmen Ludiek evenement
op de donderdagavond 3 Juni 2010. De bedoeling
is dat er een soort van Culinaire Koren Battle gaat
komen waarbij tijdens een hoogwaardig 5 gangen diner in een feestelijk aangeklede feesttent
een aantal Koren uit de regio tussen de culinaire
gangen door zullen optreden. 8 persoontafels
zijn uitsluitend op reservering te bestellen voor
€ 400,00 per tafel. De avond zal om 18.00 aanvangen en rond de klok van 23.30 eindigen. I.v.m.
het maximaal aantal beschikbare tafels hanteert
Limmen Ludiek het principe wie het eerst komt
zal het eerst malen en vol = vol.
Reserveren voor deze unieke Culinaire avond kan
via info@limmenludiek.nl

Wat te zeggen van ;
LEGO® ,DSV Road B.V.logistics, RADIONL, NVD Beveiligingen, Visitdenmark, Bavaria, KLM Denmark,
Luchthaven Billund, LEGOLAND Billund resort,
Vina Casa Silva–Chili, InstantHolland.

Aftellen nu echt begonnen
Het aftellen is nu dus echt begonnen voor het bestuur van Limmen Ludiek. “Op papier staat alles
nu zoals we het willen hebben, nu de uitvoering
voor het echtje nog”, zegt Jack Burgering. “Het
was weer puzzelen, schuiven en draaien maar het
past allemaal. We gaan er weer een super feest
van maken met z’n allen, voor en door Limmers.
Ik hoop dat we weer veel vrijwilligers mogen begroeten net als 5 jaar geleden”.
Wilmer Kaandorp en Kees de Jong zijn samen verantwoordelijk voor de entertainment. “Het entertainment programma begint inmiddels ook handen en voeten te krijgen. De laatste gesprekken
met artiesten en bands zijn op dit moment nog
in volle gang. We zijn er bijna uit. We proberen
een zo divers als mogelijk programma samen te
stellen, voor elk wat wils en voor jong en oud”.
Nationale en Internationale sponsoren
“Al in een vroeg stadium zijn we begonnen met
het benaderen van een aantal nationale en internationale grotere partijen voor sponsoring aan

Jazzdanceschool
‘Djazz 2 imprezz’ van start!
Vanaf 1 februari is er een jazzdanceschool in Limmen, genaamd ‘Djazz 2 imprezz’. De lessen worden gegeven in de speelzaal van basisschool Sint
Maarten aan de Lage Weide. Op woensdag en vrijdag worden er lessen gegeven voor dansers van
verschillende leeftijden.
De lessen worden verzorgd door Willy Könst. Zij
heeft haar opleiding gevolgd bij de Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Hier is zij
geslaagd voor de opleiding Verenigingsleidster
Jazzdance (VLJ). Na ruim 7,5 jaar voor een sportvereniging actief te zijn geweest, ziet Willy nu de
uitdaging in een eigen dansschool. In de lessen
wordt er gedanst op allerlei soorten muziek: van
popmuziek tot jazznummers en musicalsongs,
van langzame soul tot supersnelle hiphop. Je
swingt op verschillende ritmes, beeldt een tekst
uit en leert nieuwe passen bij moderne of musicalsongs. De bewegingen bij de muziek leer je al
dansend in de les. Een les jazzdance bestaat uit
een korte warming-up die een aantal weken herhaald en uitgebouwd wordt. In het tweede deel
van de les wordt er gewerkt aan opwarmende,
spierversterkende, lenigheidoefeningen en een
goede houding. Het laatste deel van de les wordt
er gewerkt aan een danscombinatie. Wekelijks
wordt hier een nieuw stuk aan toegevoegd. Deze
dans wordt uiteindelijk in een spetterende show,
met showkleding en attributen, aan publiek getoond op bijvoorbeeld demo’s en wedstrijden.
Leeftijd speelt bij dans geen rol. Iedereen kan (leren) dansen. Jonge kinderen dansen op liedjes
die ze goed kennen, tieners swingen op top-40
nummers en volwassenen houden hun lichaam

soepel op muziek waar zij van houden. Het accent ligt op het plezier in bewegen en het verder
ontwikkelen van jazzdanstechnieken. Voor meer
informatie: bel Willy Könst 06-40297306 of mail:
djazz2imprezz@live.nl.
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te
nemen of een proefles te volgen.
Beste dansers van Djazz 2 imprezz,
Aanstaande woensdag is het zover.....de eerste jazzdancelessen bij Djazz 2 imprezz!
Ik heb er ontzettend veel zin in en ben er helemaal klaar voor. De spiegels zijn in de maak
en zijn er volgende week of de week erna. Dan
hebben we 10 meter spiegel!
Om de speelzaal van de Sint Maartenschool
te vinden moet je naar de kant van de Lage
Weide gaan. Aan de linkerkant van de hoofdingang van de school is een hekje naar het
kleuterplein. Je kunt met je fiets door dit
hekje gaan en dan helemaal doorlopen naar
het einde van het plein. Hier kunnen de fietsen netjes naast elkaar gestald worden. Dit
is namelijk de ingang die we gebruiken. Bij
binnenkomst in de school is er aan de linkerkant een leeg klaslokaal wat wij gebruiken
als kleedruimte. Wanneer je omgekleed bent
kun je meteen in de zaal komen zitten op de
bank.
Tot woensdag of vrijdag!
Groetjes Willy

Willy Könst.

De lijst van lokale en regionale sponsoren is vele
malen langer en deze lijst mag natuurlijk nog
veel langer worden. “Want we zijn nog niet 100%
rond, dus we verwelkomen nog steeds met open
armen lokale en regionale sponsoren groot en
klein”.
Deze klinkende lokale en regionale partners steunen Limmen Ludiek nu al ;
NTI NLP, AH Limmen, Gemeente Castricum,
GP Groot, Winder Limmen, Restaurant Lute Rootz,
Sporthal De Enterij, Radio Castricum105, Limmer
Ondernemers Vereniging LOV, Kaandorp Citroen,
Kwartje Koffie, Golden Tulip Heiloo, Kroone Liefting, Rotteveel Hypotheek, Valkering De Graaf
Accountants, Bedrijven Groep Limmen BGL, vd
Steen Autobedrijven, Bloemenshops Patrick Rommel, P. Zonneveld autoschadenspecialist, Confusion Wines Limmen, Gerard De Nijs, DreamTents,
Notariskantoor van Duin, SoundRent, Valkering
Beveiliging, inSet Sandra Krougman.
www.limmenludiek.nl
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De lekkerste metworst..!

Snel, Keurslager

Nu bij aankoop van een halve
metworst een bakje salade gratis!!

Kerkweg 18, 1906 AW Limmen
Telefoon 072 - 505 1263

Oproep bezitters Elfstedentochtkruisjes
Plaatsgenoot Joop Beers zou het leuk vinden in contact te komen met
schaatsers die in het bezit zijn van één of meer Elfstedentochtkruisjes.
Joop heeft er zelf vier in de loop der jaren behaald. Hij zou het fantastisch
vinden iemand te spreken, die ook zoveel tochten heeft uitgereden.
Telefoon contactpersoon: 06-22769116 (na 18.00 uur graag)

NIEUW IN LIMMEN!
Rijksweg 42a • 1906 BJ Limmen • Tel. 072 505 49 57

Voor alle gasen en ouderen van de Zonnebloem:
Noteer in uw agenda!

DRUKKERIJ

DRUKWERK
ASSORTIMENT

HET MUZIEKTHEATERGEZELSCHAP 'NIEUW DANZA'
KOMT NAAR LIMMEN!

RECLAME
BUREAU

ONTWERP
STUDIO

DIRECT
MAIL

PROMOTIONELE
ARTIKELEN

13 maart a.s. in de Burgerij, aanvang 14.00 uur
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HQWUHGHQZHZDDUQRGLJRSDOVILQDQFLHHOJHVSUHNVSDUWQHULQFRQWDFWHQPHWGHUGHQ

303]RUJWHUERYHQGLHQYRRUGDWXDOVXGDWZLOWGHMXLVWHLQIRUPDWLHXLWGHDGPLQLVWUDWLH
JHUDSSRUWHHUGNULMJW8ZDGPLQLVWUDWLHZRUGW]RQLHWDOOHHQHHQJRHGJHROLHGHQRRG]DDN
PDDURRNHHQZDDUGHYROOHEURQYDQEHGULMIVNHQQLV.HQQLVZDDUPHHXXZRUJDQLVDWLH
QDDUQRJPHHUZLQVWJHYHQGKHLGNXQWVWXUHQ



Schipperslaan 13 • 1906 BG Limmen • 072-5315127 • E-mail: info@pmpadvies.nl

DEZE ACTIE IS GELDIG T/M 31 MAART 2010

ZOEKT U EEN
APPARTEMENT IN LIMMEN?

Te bezichtigen op 16 februari
van 13.30 tot 14.00 uur.

Informatie op ons kantoor
van 13.30 tot 14.00 uur.

BEZOEK DE OPEN DAG VAN
RIETVELD MAKELAARS
OP 16 FEBRUARI A.S.

Kerkweg 13, postbus 123, 1906 ZJ Limmen, tel: 072 5051464, info@rietveldlimmen.nl

Binnenhof 20
Limmen

Rijksweg 45 nieuwbouw
Limmen

Prachtig starters appartement van 69 m²
met carport en benedenberging.

Luxe 4 kamerappartementen van 130 m²
met lift, garage en berging.

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Koopsom v.a. € 323.000,- v.o.n.

Te bezichtigen op 16 februari
van 15.00 tot 15.30 uur.

Te bezichtigen op 16 februari
van 15.00 tot 15.30 uur.

internetadres: www.rietveldlimmen.nl

Te bezichtigen op 16 februari
van 14.15 tot 14.45 uur.

Te bezichtigen op 16 februari
van 15.00 tot 15.30 uur.

Lage Weide 46
Limmen

Hogeweg 8 b
Limmen

Willemshoeve 6
Limmen

Het Palet 10
Limmen

Vrolijk seniorenappartement van 91 m²
met lift, berging en parkeerkelder.

Modern appartement van 100 m² met
groot terras op de begane grond en
eigen pp.

Speelse maisonette met van 85 m² met
groot dakterras, eigen pp en berging.

Fraai en appartement van 105 m² met
inruilmogelijkheden voor uw eigen
woning!

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Vraagprijs € 339.000 k.k.

Vraagprijs € 225.000 k.k.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.
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Limmer makelaar steelt
de show bij Chantal Janzen
Makelaar Erik Nieman van Rietveld Makelaars
uit Limmen was afgelopen maand bij de AVRO te
zien in het spelprogramma “Weten zij veel?” dat
wordt gepresenteerd door Chantal Janzen. Via de
NVM (Nederlandse vereniging voor makelaars)
was Nieman gevraagd om deel te nemen in dit
programma.

Het karakteristieke pand aan de Rijksweg in Limmen.

Nieuwe bestemming voor
pand Winder Limmen
LIMMEN – Na een paar jaar van leegstand heeft
het voormalige kantoorpand van Winder Limmen
een nieuwe bestemming gekregen, dat van bedrijfsverzamelgebouw. Letterlijk het meest in het
oog springende bedrijf in het pand aan de Rijksweg is De Huisdrukker, het beeldmerk hiervan
siert al enkele weken prominent de gevel.
Rasondernemer Hans Baltus is eigenaar van De
Huisdrukker Limmen en richt zich met full colour
drukwerk speciaal op de kleine en middelgrote
ondernemer. Het bedrijf is echter meer dan een
drukkerij. Het is een full service reclamebedrijf,
met een showroom vol voorbeelddrukwerk en
promotionele artikelen. Het bedrijf biedt een volledig assortiment aan drukwerk, in oplages vanaf
1 exemplaar, tegen vriendelijke tarieven. Ook het
ontwerp of de restyling van drukwerk, huisstijlen,
websites en reclame wordt in huis gerealiseerd;
men beschikt over een eigen ontwerpafdeling

Hierin is het de bedoeling dat een hoofdkandidaat verschillende groepen tegenspelers wegspeelt en zo met een geldbedrag naar huis gaat.
“Chantal Janzen weet op een gevatte en komische

manier leiding te geven aan het programma zegt
Nieman. De vragen die de kandidaten voorgeschoteld kregen waren divers en lastig maar uiteindelijk heeft de groep makelaars de aflevering
gewonnen”. Nieman wist een inschattingsvraag
het beste te beantwoorden, waarna de makelaars
er met een geldbedrag van ruim € 2800,- vandoor gingen.
“Het was een plezier om aan de opnames mee te
doen. De tv wereld is een compleet andere wereld
dan ik gewend ben maar ondanks de overwinning houd ik het liever op makelen.”

met deskundige grafisch vormgevers. Tekstschrijvers verzorgen indien gewenst de tekst. Tot slot
wordt zelfs de verspreiding door De Huisdrukker
verzorgd, zowel huis aan huis als naar geselecteerde adressen.
Door de grote hoeveelheid expertise die De Huisdrukker Limmen in huis heeft, hoeft een startende of gevestigde ondernemer niet meer te zoeken
naar verschillende partijen voor ondersteuning,
advies en het ontwerp van zijn DM- of andere
campagne. De Huisdrukker biedt snelheid, zekerheid en een hoge kwaliteit van werken tegen voor
iedereen vriendelijke tarieven. Een persoonlijke
benadering en een betrouwbaar adres dus.
Elders in deze krant is een advertentie te vinden
met openingsaanbieding. Meer informatie is te
vinden op www.dehuisdrukkerlimmen.nl of 0725054957. www.dehuisdrukkerlimmen.nl

Op de foto van links naar rechts: Eric van Wijngaarden, Michiel de Nijs , Mark Meijne, Bart Dirkson en Ruud Boon.

Energiezuinig wonen? Comfort
Wonen Castricum regelt alles voor u!
We beleven sinds lange tijd weer een strenge winter. Er wordt
dus extra energie gestookt. Wat kunt u er aan doen om dit te
verminderen? U wilt toch ook een lage energierekening?
Wil men werkelijk op energie besparen, elk jaar weer, dan is
er maar één oplossing: goed isoleren.
Daarom hebben drie gerenommeerde bedrijven uit de CAL
gemeente - DIBO Installatietechniek, MEC Zonnepanelen en
C.G. de Nijs Bouw - de handen ineengeslagen en Comfort
Wonen Castricum opgericht.
Heeft u ze ook al gezien, de reclamespotjes van Meer Met
Minder(MMM). MMM is de nationale aanpak van energiebesparing. Comfort Wonen Castricum is partner van MMM.
Comfort Wonen Castricum heeft als doel om de inwoners
van de CAL gemeente comfortabeler te laten wonen met lagere energiekosten.
Subsidies
Vraag nu subsidie aan voor zonnepanelen. De inschrijving
start eind januari en er geldt op=op. In 2009 was de pot snel
leeg dus neem nu contact met ons op en wij regelen alles
voor u.
Daarnaast verzorgen wij ook de subsidieaanvraag van 35,00
per m2 voor HR glas.
Voor het maken van een EPA rapport is maximaal 950,00
euro subsidie beschikbaar. Dit is een gedetailleerd rapport
waarin per woning wordt bekeken welke de energiebesparende maatregelen getroffen kunnen worden en wat dat opbrengt in euro’s.
Wil men werkelijk op energie besparen, elk jaar weer, dan is

er maar één oplossing: goed isoleren. En met goed wordt bedoeld vakkundig. Dat is heel iets anders dan alles potdicht
zetten, waardoor de woning niet langer voldoende ventileert.
Lelijke en vaak zelfs gevaarlijke schimmelvorming is daarvan
het gevolg. Bovendien is het niet alleen een kwestie van kieren wegwerken, maar ook van dak-, vloer- en muurisolatie,
HR++ glas, een superzuinige cv-ketel en warmwatervoorziening gekoppeld aan zonnepanelen.
Deskundig advies
Een dergelijke aanpak vraagt om een goed advies. Bovendien
is Comfort Wonen Castricum partner van Meer Met Minder,
dé specialist op het gebied van energiezuinig wonen. Doel is
huiseigenaren, bedrijven en Verenigingen van Eigenaren te
helpen hun energierekening blijvend omlaag te krijgen.
Plan van aanpak
Comfort Wonen Castricum begint met het opstellen van een
EPA (Energie Prestatie Advies). Daarbij wordt gekeken naar
energielekken zoals daken, vloeren, muren, ramen en deuren.
Verder wordt gekeken naar de installaties, zoals de cv en de
mogelijkheden voor een zonneboiler, warmtepompen en/of
zonnepanelen. Uiteraard bepaalt de klant voor welk pakket
aan maatregelen hij of zij kiest. Daarna zorgt CWC voor de
subsidieaanvraag en een perfecte uitvoering van het gekozen pakket, indien gewenst tot en met de financiering aan
toe. Dat de klant steeds met één en dezelfde contactpersoon
te maken heeft en verzekerd kan zijn van uitgebreide garanties spreekt voor zich.
Meer informatie
Het resultaat van uw investering is gegarandeerd een goed

Shoarma-pakket..!
5 broodjes, bakje knoflook
en 500 gr. shoarmavlees €

4.95

Wilt u:
Honderden euro’s op uw
energierekening besparen?
Dat alle subsidie aanvragen
voor u geregeld worden?
Neem dan contact met ons op.
0251 653 857
info@comfortwonencastricum.nl
comfortwonencastricum.nl

geïsoleerd pand en een energierekening die beduidend lager uitvalt. Uiteraard vertelt CWC u ook welke maatregelen precies voor subsidie in aanmerking komen en wat de terugverdientijd is.
Wilt u meer weten dan kunt u kijken op www.comfortwonencastricum.nl of
bellen met telefoonnummer 0251-653857.
Mailen naar info@comfortwonencastricum.nl kan ook.

Snel, Keurslager
Kerkweg 18, 1906 AW Limmen
Telefoon 072 - 505 1263
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OPHEFFINGSUITVERKOOP
11 + 12 + 13 FEBRUARI
2 ARTIKELEN
VOOR 25 EURO

LIMMEN – Een compleet nieuw assortiment met
nieuwe mogelijkheden, de TEMPUR collectie heeft
een metamorfose ondergaan. En met en bezoek
aan de nieuwe TEMPUR shop bij Slaapkenner Lute
is de TEMPUR belevenis compleet.

SHIRTEN,
SHIRTEN, BROEKEN,
BROEKEN, TRUIEN,
TRUIEN,
ROKKEN,
ROKKEN, BLOUSES
BLOUSES

KERKWEG 44, LIMMEN

Pineapples stopt!!
LIMMEN - Na een periode van bijna 5 jaar, heb ik
besloten om te stoppen met mijn winkeltje Pineapples (met pijn in mijn hart). Het valt niet mee
om je in een dorp staande te houden, mensen
hebben al gauw een drempelvrees (echt nergens
voor nodig) en ook de tijd waarin we leven zal ongetwijfeld een rol spelen, maar ik heb het geprobeerd en jaren lang met plezier gewerkt.
Je probeert er toch iets leuks van te maken en
kreeg altijd leuke reacties, had merken hangen
die niet standaard waren en niet ombelangrijk:
leuk geprijsd, ik zal het absoluut gaan missen. In
de tijd dat ik de knoop heb doorgehakt kreeg ik
een leuke aanbieding om in een boetiekje in de

●
●
●
●

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

Hekelstraat in Alkmaar (in de oude stad) te komen werken, genaamd: Mix Collection !
En daar sta ik op de dinsdag. Ze verkopen daar
hele leuke merken o.a. Geisha, Summum, I'am.
Voor elk wat wils dus kom een keertje bij mij
langs het is zeker de moeite waard!!
Ik zal tot circa maart/april diverse koopjes in
mijn winkel hebben hangen, dus kom lekker even
struinen. De aankomende tijd ben ik van donderdag t/m zaterdag open.
In ieder geval wil ik al mijn klanten bedanken
voor de fijne jaren die ik heb gehad in mijn knusse winkeltje!
Groetjes Elles van Pineapples

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

Met een
accountant
draait u beter..!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Nieuwe TEMPUR shop
bij Slaapkenner Lute

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

072 - 505 7555
072 - 505 7557
info@valgra.nl
www.valgra.nl

Voor het herstel van het lichaam is het van essentieel belang de ruggengraat tijdens het slapen
te ontspannen in een natuurlijke houding. Zo
verbeterd de kwaliteit van slapen. De matrassen
van TEMPUR vormen zich onder invloed van gewicht en lichaamstemperatuur naar de contouren van het lichaam. Doordat het materiaal zacht
wordt op plaatsen waar het wenselijk is en hard
blijft waar het nodig is ondersteund het de delen
van het lichaam op de exacte plaats. De unieke
drukverlagende eigenschappen van de TEMPUR
matrassen en kussens zorgen niet alleen voor
een comfortabele nachtrust, maar kunnen ook
rug- en nekklachten, pijnlijke gewrichten en problemen met de bloedsomloop verminderen. TEMPUR heeft een breed assortiment matrassen en
kussens die allemaal te zien, en nog belangrijker,
te voelen zijn in de nieuwe shop bij Slaapkenner
Lute. Nieuw zijn de Sensation matrassen met onder andere de Sensation Lite en de Sensation Plus
in verschillende hardheden. In tegenstelling tot
de “reguliere” TEMPUR matrassen, is het draaien
op de Sensation matrassen makkelijker. In de
nieuwe shop kunt u deze allemaal op uw gemak
uitproberen.
De bedbodems van TEMPUR zijn van hoogwaardige kwaliteit. Deze bestaat uit een groot aantal
flexibele schotelelementen die niet aan elkaar
vastzitten. De individuele elementen absorberen en verdelen samen
de druk van het TEMPUR
matras zowel in de lengte
als in de breedte. De honingraat structuur van de

schotels zorgen ervoor dat het slaapsysteem op
de best mogelijke manier geventileerd wordt. Er
zijn drie verschillende bodems leverbaar; vlak,
2-motorig en 4-motorig. In de nieuwe shop bij
Slaapkenner Lute liggen ze alle drie. De adviseurs
van Slaapkenner Lute laten graag de mogelijkheden zien.
Met de nieuwe Cabin is de TEMPUR beleving
compleet. Heerlijk ontspannen op een TEMPUR
matras word er door middel van een korte film
een duidelijke en gedegen uitleg gegeven over
het product. En als extra word er aan het einde
van de film de massage stand geactiveerd, een
weldadige traktatie!
Het assortiment TEMPUR kussens biedt een unieke combinatie van functionaliteit en comfort
op hoog niveau. Door de drukverlagende eigenschappen en de anatomische vormgeving zorgen
deze kussen voor een comfortabele en correcte
ondersteuning van de nekwervels. TEMPUR heeft
voor elke slaper een geschikt hoofdkussen in het
assortiment. Daarom is het bij Slaapkenner Lute
mogelijk om gebruik te maken van het testkussen. Dit kussen mag thuis enkele nachten worden
uitgeprobeerd. Hierdoor kan er een gedegen keuze worden gemaakt. De adviseurs van Slaapkenner Lute vertellen er graag meer over.
Voor een kennismaking met TEMPUR en een
persoonlijk advies is Slaapkenner Lute het juiste
adres.
Slaapkenner Lute, Kerkweg 1, Rijksweg 108, 1906 AT
LIMMEN, 072 505 14 54, www.slaapkennerlute.nl
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Muziekschool Heemskerk speelt
Timmerdorp 2010 komt eraan!
‘Carnaval der Dieren’ voor Burkina
Muziekschool Heemskerk speelt zondagmiddag
14 maart om 14.30 uur in de Corneliuskerk ‘Carnaval Der Dieren’ de opbrengst is voor ‘Fietsen voor
Burkina’.
Symfonie-orkest Divertimento, het regionale volwassenen-orkest vanuit de Muziekschool Heemskerk verzorgt op zondag 14 maart een bijzonder
concert in het kader van het project Burkina Faso.
Dit jaar bestaat Divertimento 25 jaar en door
middel van een aantal concerten en bijzondere
projecten wil men dit jubileum luister bij zetten.
Het Carnaval der Dieren van Saint-Saens werd
afgelopen november succesvol uitgevoerd als onderdeel van een groots muziektheaterspektakel
in het kader van 45 jaar Muziekschool Heemskerk.
Momenteel maakt het orkest met het stuk een
“toernee” langs diverse lagere scholen, waarbij
leerlingen de kans wordt geboden een bijdrage te

leveren in de vorm van voordrachten en verdere
(audio-visuele) aankleding. Tijdens de uitvoering
in Limmen is er voor gekozen om een flink aantal
leerlingen van de Muziekschool Heemskerk en
omliggende muziekscholen te laten meespelen.
Dus jong en oud verenigd in één orkest, dat kan
een feest worden.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Peter
Stam, die tevens de bewerking van dit omvangrijke werk van Saint-Saens heeft verzorgd. Naast
het Carnaval worden er ook werken van Haydn,
Rossini en Elgar uitgevoerd. Een muzikaal feest
voor jong en oud in de Corneliuskerk. Ook de
moeite waard om als gezin heen te gaan.
Datum: zondag 14 maart, Plaats: Corneliuskerk
te Limmen, aanvang:14.30 uur, Kosten: 4,00 euro
voor volwassenen, € 2,00 euro voor kinderen.

Première Lezing
‘Groene Passie’ in Limmen
Op woensdag 3 maart presenteert Groei & Bloei
Midden-Kennemerland (Akersloot, Beverwijk,
Castricum, Heemskerk, Heiloo, Limmen, Uitgeest
en Velsen-Noord) in ‘de Burgerij’ de dialezing
‘Groene Passie’. Groei & Bloei is de vereniging van
tuin-, natuur- en bloemenliefhebbers. Deze vereniging is vooral bekend van de landelijke ‘Open
Tuinen’ manifestatie tijdens het derde weekend
in juni. Het is ook de vereniging die het fraaie rijk
geïllustreerde blad Groei & Bloei uitgeeft en een
scala aan workshops en bloemschikcursussen verzorgt.
Met de dialezing ‘Groene Passie’ zullen de toeschouwers kunnen genieten van de schoonheid
van de natuur, parken, landgoederen en tuinen.

Maar ook in detail van bloemen en bloemencreaties. De lezing wordt verzorgd door een drietal
bekende sprekers: dhr. Bart Korf, bioloog; dhr. Nico
Brantjes, voormalig hoofd gemeentelijk groen
en mevr. Sandy Ursem, tuinontwerpster. Dit trio
staat borg voor een deskundige, boeiende en verrassende presentatie. Peter Könst, voorzitter van
de afdeling Groei & Bloei Midden-Kennemerland,
zal deze avond uw gastheer zijn.
Vooraf, in de pauze en na afloop is er ook gelegenheid om zich te laten informeren over de activiteiten van Groei & Bloei Midden-Kennemerland.
Daar het de première van deze lezing betreft is
de toegang voor iedereen gratis. De lezing begint
om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Het timmerdorp wordt dit jaar alweer voor de
vijfde keer door Conquista georganiseerd. Het zal
dit jaar plaatsvinden van maandag 16 augustus
tot en met vrijdag 20 augustus. Verdere informatie over het timmerdorp zal worden verspreid via
de kranten en de website (www.conquista.nl).
Enthousiaste vrijwilligers zijn zeer welkom! In het
bijzonder zijn we op zoek naar vaders die kunnen assisteren bij het op- en afbouwen van het
timmerdorp. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de organisatie via het e-mailadres
info@conquista.nl.

Contactcirkel Rode Kruis
zoekt vrijwilligers
De Contactcirkel van het Rode Kruis voorziet al jarenlang in een behoefte. De cirkel is bestemd voor
iedereen die graag regelmatig contact wil, uit
veiligheidsoverwegingen bijvoorbeeld of omdat
men minder mogelijkheden heeft om anderen te
ontmoeten vanwege leeftijd, handicap of ziekte.
Men belt elkaar dagelijks. Dat gebeurt in een
vaste volgorde, zodat men door dezelfde persoon
wordt gebeld. Daarna belt men zelf de volgende
op de lijst.
De telefooncirkel wordt begeleid door een vrijwilliger van het Rode Kruis. Dat is ook degene bij wie
elke dag de belronde begint en uiteindelijk ook
weer eindigt en die zodoende weet of iedereen
die dag bereikt is. De vrijwilliger zal ook, indien
nodig, poolshoogte gaan nemen bij deelnemers
aan de cirkel en eventueel hulp inschakelen.

Leids Barok Ensemble
geeft concert in Limmen
LIMMEN - Op zondag 28 februari a.s. is er weer
een bijzonder concert in de PKN-kerk aan de Zuidkerkenlaan in Limmen. Limmen Cultuur zorgt
voor een primeur: voor de eerste keer heeft men
een Barokkamerorkest geëngageerd. Onder aanvoering van concertmeester Roelof Balk en met
solistische medewerking van Judith Steenbrink
brengt het Leids Barok Ensemble een gevarieerd
programma. Voor de pauze zijn dat werken van
Locatelli, van Wassenaar en het Vioolconcert in A
van Cristoph Graupner terwijl in het tweede deel
van het concert een romantische compositie van
Rameau wordt vertolkt, gevolgd door een Concerto Grosso van G.F.Händel.

‘Open Tuinen Weekend’ in Limmen, juni 2009

‘Savoy’ Jazzband bij de Jazz
Session Club ‘Vredeburg’
“SAVOY” JAZZBAND bij de Jazz Session Club
“Vredeburg”. op zondag 21 februari 2010 vanaf
16.00 uur in de Vredeburg, Dusseldorperweg 64
te Limmen
Op zondag 21 februari vindt alweer de zesde sessie plaats van het seizoen 2009-2010. En dit keer
met een bijzonder orkest, want het bestaat nog
maar sinds september 2009. Een aantal leden
van het orkest kent iedereen, want die spelen al
jaren bij de Jazz Session Club “Vredeburg”. En samen met een aantal andere oude rotten in het
vak begonnen ze in september een orkest onder
de naam “Savoy” Jazzband. En het klikte meteen
tussen die vijf, de chemie was uitstekend, dus dat
belooft heel wat.
De arrangementen zijn van Marian Huiberts en
Floris Schoute en die schuwen het zware werk
niet. U zult zelfs Sting en de Beatles herkennen in
sommige stukken. Maar dan wel in een jazz-jasje.
En Francina van Batum met haar mooie donkere
stem zal de zangpartijen voor haar rekening nemen. Het wordt dus een heel spektakel op die
zondagmiddag 21 februari 2010.

NB: de komende sessiedata: 21 februari, 21 maart,
18 april
De toegang is vrij in de Vredeburg, Dusseldorperweg 64 in Limmen, maar U kunt lid worden voor
€ 7,- per persoon voor het gehele jaar. Inlichtingen: Fred Timmer tel/fax: 072-5053414 e-mail:
timmer.limmen@worldonline.nl

De groep, die de telefooncirkel in de
kern Limmen runt,
heeft behoefte aan
nieuwe vrijwilligers.
Zij zullen gemiddeld
een volle week per
zes weken in een
rooster worden ingeschakeld. Wie voor
dit dankbare werk
belangstelling heeft,
wordt verzocht om
contact op te nemen
met Netty Osendarp
(072) 5020074.

Met het Leids Barok Ensemble haalt men een speciaal gezelschap naar Limmen. Het orkest is opgericht in 1988 en bestaat uit 14 strijkers en een
klavecinist. De meeste leden van het ensemble
zijn voor hun levensonderhoud niet afhankelijk
van de muziek. Ze zijn echter wel zo goed en zodanig verslingerd aan de barokmuziek, dat ze al
meer dan 200 succesvolle concerten hebben gegeven, zowel in Nederland als in tal ven Europese
landen, en vaak met medewerking van bekende
solisten.
Men speelt op darmsnaren en met barokstokken waardoor een warme klank ontstaat. Het LBE
treedt op als een zeer hechte groep, zonder dirigent. De inspirerende leiding van concertmeester
Roelof Balk leidt steeds tot overtuigende interpretaties, maar laat tevens ruimte voor individu-

ele inbreng. Hierdoor ontstaat een “frisse”manier
van musiceren. De soliste in het Vioolconcert van
Graupner is Judith Steenbrink. Nederland heeft
een rijke traditie aan violistentalent en deze Judith is daar geen uitzondering op. Zij studeerde
aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en
het Sweelinckconservatorium in Amsterdam. Zij
volgde masterclasses bij o.m. Gatti en Holloway
en werd uitgenodigd om deel te nemen aan tournees van het European Union Baroque Orchestra.
Zij maakte daarbij concerten, radio-, TV- en Cdopnamen over de hele wereld. Sindsdien speelt
zij in verschillende Europese Barokorkesten. Als
concertmeester is zij verbonden aan twee orkesten waaronder dat van de stad Tallin, en ze treedt
als gastdocent op bij verschillende conservatoria.
In Nederland speelt zij bij The Amsterdam Baroque Orchestra, kamermuziekensemble Movimento, en ze vormt met haar tweelingzus Tineke
Steenbrink (orgel en klavecimbel) het Ensemble
Séverin. Judith is een van de oprichters van het
Holland Baroque Society
Het is wel duidelijk dat zich in de sfeervolle en
akoestisch perfecte ruimte van de Kerk aan de
Zuidkerkenlaan een bijzonder muzikaal evenement gaat afspelen. Aanvang: 15.00 uur. Entreeprijs: € 10,- inclusief koffie of thee. Kaarten verkrijgbaar vanaf 14.30 aan de kerk. Reserveren via
e-mail: limmencultuur@hotmail.com, website:
www.limmencultuur.nl of op telefoonnummer
072-5052235.
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STUCADOORSBEDRIJF

Jacobs & Zn
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:
• plafondwerk
• pleisterwerk
• sierpleister
• sierlijsten

O

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

O

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

O

Rijksweg 50A ,Limmen
Telefoon: 072 - 888 53 16
Mobiel: 06-14 44 71 61
Fax: 072 - 507 09 19

De ‘oude’ nummers
nog eens zien en
de verschijningsdata
voor 2010 raadplegen?

Datanetwerken

Kijk op www.lovkrant.nl
Visweg 31, 1906 CN Limmen
T 072 - 505 16 57, F 072 - 505 16 89
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl

Kopy insturen?
redactie@lovkrant.nl

Met DSH-Schuifwanden creëert
u een zee aan
Uitsluitend op afspraak:
woensdag t/m zaterdag
van 08.00 tot 12.30 uur
en vrijdagmiddag
van 13.30 tot 18.00 uur

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

Voor goede Groenten & Fruit
Ben je bij René beter uit !!!

of op zolder. Kortom: overal
waar kastruimte nodig is. Geen
centimeter blijft onbenut.
Ruimteproblemen zijn volledig
verleden tijd.

Dusseldorperweg 75 1906 AJ
Limmen tel: 072 - 5051360
Eén Hele kist Aardappelen (20 kilo)
Voor de bijzondere prijs van

Geldig t/m 21 februari 2010
en zolang de voorraad strekt.
• Slechte wegen? We bezorgen
aan huis!
• Nog volop stoofappels & - peren
• De Lekkerste rauwkost salades

JE MAAKT HET MET FIXET

Voordelig
drukwerk?
www.studiowelgraven.nl

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

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

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

KOZ I J N E N • R A M E N • D E U R E N
TRAPPEN • SCHUIFPUIEN
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Monique Meegdes vertelt over haar webwinkel Confusion Wines

‘Wijn is om te drinken, niet om te bewaren’
zig moet blijven, als webwinkel, om zich bekend
te blijven maken. Ze heeft immers geen tastbare
winkel en mensen moeten toch weten dat ze er is.
“Je moet laten zien dat je leeft.”
Wijn en spijs
Laten zien dat ze leeft dat doet Monique zeker.
Naast de verkoop van wijnen via het internet
houdt ze zich met meer activiteiten bezig. Zo
organiseert ze bijvoorbeeld wijn-en-spijs diners.
“Naast wijn vind ik koken gewoon heel erg leuk
om te doen,” vertelt ze enthousiast, “ik kook dan
bij mensen thuis een diner van zes kleine gangen.
Daar zoek ik dan bij ieder gerecht twee wijnen uit
waar ik wat over vertel. Zelf neem ik alles mee;
pannen, potten, borden.” De wijnkeuze bij het
eten steekt nauw. Ik vraag de kenner waar op
gelet moet worden: “Gegrild rood vlees met een
Sauvignon Blanc dat kan echt niet,” geeft ze als
voorbeeld. “Dat is een frisse witte wijn die beter
past bij schaaldieren. Maar tegenwoordig zijn er
ook witte wijnen die uitstekend bij wit vlees kunnen en er zijn ook rode wijnen die prima bij vis
kunnen.” Wist u trouwens dat het sap van blauwe en witte druiven altijd wit is. Vooral de schillen, pitten en de steeltjes geven de kleur aan wijn.
Dat betekent dat je van blauwe druiven ook witte
wijn kunt maken als je enkel het sap gebruikt.
Champagne is daar een bijvoorbeeld van. Rosé
wordt ook van blauwe druiven gemaakt, maar de
schilletjes worden korter mee gegist waardoor de
rosé een roze kleur krijgt.

Monique Meegdes met een dubbel magnum Casa Silva in haar hand naast een besneeuwde, oude Pinot Noir wijnrank en Champagne pupitre.

Even is daar een moment van twijfel. Sta ik wel voor de goede voordeur? Het naambordje op de gevel komt namelijk
niet overeen met de naam die ik in mijn papieren heb staan. Voor ik aanbel, rits ik mijn tas open om op zoek te gaan
naar de gegevens. Maar ik bedenk me dat het toch niet kan missen: er staat een steekkarretje tegen de gevel, in de
tuin staat een groot houten wijnvat en door de matte ramen van de voordeur zie ik vaag een stapel dozen staan. Dit
moet het juiste adres zijn! Nog voor ik mijn briefje met het adres gevonden heb, rits ik mijn tas snel weer dicht en
bel aan. Zodra de deur opengaat richt ik mijn blik op de dozen in het halletje. Ze zijn volgepakt met flessen wijn. Nu
weet ik het zeker; hier huisvest het ‘kantoor’ van webwinkel Confusion Wines. Monique Meegdes, het brein achter
deze moderne winkel, stelt zich voor en nodigt me uit binnen te komen.
“Ik ben nog met mijn meisjesnaam gestart omdat
ik vanuit de Slagerij van mijn vader overgestapt
ben,” legt Monique uit. Doordat de naam Meegdes in het dorp al meer bekend was, kon Monique
mooi gebruik maken van deze bekendheid met
het starten van haar eigen onderneming. “Koopman, mijn getrouwde naam, was toen nog niet zo
bekend.” Zes jaar geleden is Monique gestart met
haar wijnwebwinkel Confusion Wines. “Toen had
ik nog geen webwinkel,” begint de ondernemer,
“ik ben gestart met een zelfgemaakte mailing
voor één wijn in Limmen.”
De mailing bleek een groot succes, de bestellingen stroomden binnen. Deze positieve reactie
heeft Monique doen besluiten door te gaan en
een webwinkel te openen. Zelf heeft Monique
een achtergrond in de horeca. Het starten van
een wijnhandel is dan ook op het lijf van Monique geschreven: “Wijn vind ik leuk, eten vind ik
leuk, met mijn horeca achtergrond heb ik al veel
te maken gehad met wijnen…..en het is gewoon
lekker!”
Achterhoek
Monique is even weg om thee en koffie te verzorgen. Ik zit ondertussen in de huiskamer op een

grote rode leren bank. Voor mij op tafel zie ik een
stapeltje boeken liggen over wijn. Wijn leeft in
dit huis. Met het starten van haar eigen wijnzaak
wil Monique voor een betaalbare prijs een breed
assortiment aan wijnen aanbieden. Daarvoor
houdt ze contact met verschillende wijnhuizen
over de wereld. “Casa Silva uit Chili, Tempus Two
uit Australië, Cape Roca uit Portugal, Bai Gorri
uit Spanje, Tariquet uit Frankrijk, Esk Valley uit
Nieuw Zeeland,” somt Monique later op. Als ik al
die verschillende landen hoor, dan vermoed ik dat
wijn overal gemaakt kan worden? “Nee, wijn kan
niet overal gemaakt worden. In de gebieden waar
het te koud is, lukt het niet. Het beste is overdag
warm, maar niet te heet en ’s avonds mag het iets
afkoelen,” legt de wijnkenner mij uit. “In Nederland wordt tegenwoordig wel wijn gemaakt. De
omstandigheden worden hier steeds beter om
druiven te verbouwen. Maar er worden hier wel
heel andere druivensoorten gebruikt.”
Monique heeft zelf ook een Nederlandse wijn in
haar assortiment: Moj’s Kieken, uit de Achterhoek. Maar is de Nederlandse wijn ook net zo
lekker als wijn uit de traditionele wijnlanden?
“Witte wijnen uit Nederland zijn zeker aan te raden,” antwoordt ze beslist. “De rode wijnen zijn

nog iets minder, daarvoor moeten de weersomstandigheden nog wat beter worden.”
Laten zien dat je leeft
Nadenkend kom ik tot de conclusie dat we nog
niet eerder in de LOV-krant een interview met
iemand hebben gehad over een webwinkel. Een
webwinkel is anders dan een winkel zoals je ze
ziet in het dorp. Het is een moderne winkel, een
zaak die niet tastbaar is en waar je niet zo even
naar binnen kunt lopen. Het is een winkel op internet, waar je het assortiment kunt bekijken en
de wijnen kunt bestellen vanachter je computer.
Ik kan me voorstellen dat zo’n digitaal bedrijf
heel wat voordelen heeft. Zo hoef je bijvoorbeeld
geen huur te betalen voor winkelruimte. Ook
Monique ziet voordelen: “Je kunt het zo vanuit
huis doen. Ik vind het heel leuk dat ik alles zelf
kan doen; ik koop de wijnen zelf in en bezorg ze
zelf bij de klanten thuis.” Doordat Monique zelf
de wijnen bezorgt, heeft ze evengoed de sociale
contacten met haar klanten. “Ik merk dat mensen
het heel fijn vinden dat de wijn gewoon bij hen
thuis bezorgd wordt, zeker als het buiten koud en
glad is. Daarbij spreek ik zo mijn klanten ook. Dat
is heel gezellig. Zo is het best een sociale aangelegenheid.” De wijnhandelaar merkt wel dat ze be-

Kurk
Het is voor mij een leerzame ochtend en ik probeer zo veel mogelijk aan de weet te komen over
de passie van Monique. Om mensen de gelegenheid te geven de wijnen die Monique verkoopt
te proeven organiseert ze een paar keer per jaar
een proeverij in de Vredeburg en tijdens de Bloemendagen bij Jack Zoon Tuincreaties. “De proeverijen worden altijd goed bezocht en dankzij deze
proeverijen heb ik een goede klantenkring opgebouwd,” geeft Monique aan. Ze legt me uit dat
het proeven van wijn belangrijk is. Bij het proeven
let je op kleur, geur, smaak en de afdronk. “Bij het
beoordelen van wijn zijn je zintuigen erg belangrijk. Een wijn kan verkeerd zijn. Zo kan er sprake
zijn van kurk (er zit dan een bacterie in de kurk
die de fles afsluit, deze bacterie kan vervolgens in
de wijn terecht komen), dit geeft dan een muffe,
kartonachtige geur.” De smaak van een goede
wijn wordt bepaald door de grondsoort, het klimaat, het soort druif en of de wijn op hout gelagerd is (vb. op eikenhouten vaten). “En natuurlijk
door de hart en ziel die de wijnmaker er inlegt,”
voegt de kenner nog toe. Tot slot wil ik nog één
ding weten: Geldt nu eigenlijk ook dat hoe ouder
de wijn is hoe lekkerder de smaak? “Veel wijnen
worden gemaakt voor directe consumptie. Deze
wijnen moet je binnen één à twee jaar drinken.
Sommige wijnen worden wel beter naarmate je
ze langer bewaart, deze kun je wel 5 jaar of langer
laten liggen. Maar ik zeg altijd: wijn is om te drinken, niet om te bewaren!”
Sponsor
De winkel van Monique is de afgelopen jaren snel
gegroeid en haar afzetgebied is groter geworden.
Toch ambieert ze geen landelijke webwinkel. Ze
houdt het graag regionaal. Wel heeft ze nog genoeg plannen voor de toekomst: “Van de zomer
wil ik graag open-wijn-dagen in mijn tuin organiseren, zodat mensen langs kunnen komen en
vrijblijvend verschillende wijnen kunnen proeven, met een hapje erbij.” Verder sponsort Confusion Wines, samen met Casa Silva wijnen het LEGO-evenement van Limmen Ludiek. In het kader
daarvan kan tot die tijd gespaard worden voor
een waardecheque van 10 Euro te besteden aan
LEGO producten of aan Casa Silva wijn. Alle informatie over de actie staat op de website van Confusion Wines. Ook alle andere informatie over de
wijnen en de activiteiten daar omheen kan hier
gelezen worden. Voor diegenen die nog niet ‘online’ zijn, kan wijn natuurlijk ook nog op de ouderwetse manier; per telefoon of op het adres van
Monique besteld worden! Voor mij komt hiermee
een einde aan een heel leerzaam interview en
hoewel wijn in essentie niets meer is dan gegist
druivensap, gaat er toch een heel grote wereld
achter schuil!
Lucia Valkering
Monique Meegdes
Enterij 23 , 1906 BX Limmen
Tel. 06-47560721
E-mail: info@confusionwines.nl
Website: www.confusionwines.nl
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De laatste DVD's van de playback show.

Carnaval
cadeau

Burkina Faso van 27 november.
Verkrijgbaar bij Stuifbergen aan de Kerkweg.

De DVD's zijn € 7,50 p.st.

vanaf 9 februari a.s.

Voor de vrouwen
Verwen jezelf thuis:
Bij 1 verzorgingsprodukt een
Hairtowel cadeau!!

Voor de mannen
Marga's Haarmode
Limmen 072 505 2456
Egmond-Binnen 072 506 5303

Nu proberen!!
Een herencoverkleuring gratis
bij een knipbehandeling
t.w.v. € 17,50 (10 min. extra tijd)

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

e is
Onze websit
vernieuwd!
:
Kijk eens op
er.nl
ersbedrijfjonk
www.aannem

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-17-51

Oproep aan
Limmer Kunstenaars!
Tijdens de komende bloemendagen, gepland op 1 t/m 6
mei, wordt er traditiegetrouw ook weer Kunst in de Etalage
georganiseerd. Wij roepen Limmer kunstenaars op, als ze het
leuk vinden om hun werken aan een groot publiek te laten zien,
zich uiterlijk 15 maart a.s. aan te melden bij Alice Castelein,
tel. 5054013 of Ria Pijnappel, tel. 5051256.
Ook nieuwe deelnemers, alsmede degenen die tevens meedoen
aan de kunstfietsroute, zijn van harte welkom.

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
Kerkweg 40a
1906 AW Limmen
tel : 072-5055950
troelvoorkids.nl

Carnavalskleding
Uitverkoop tot 50%

Nieuwe zomercollectie
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Beautyavond
bij Drogisterij Aker
Op 11 februari wordt er bij Drogisterij Aker te Limmen, een beautyavond georganiseerd van 18.00 tot
+/- 21.30 uur. Op deze avond kunt u een total make-over ondergaan als u voor alle drie de activiteiten
inschrijft. Uiteraard kunt u ook voor één van de acties kiezen. Op deze avond is er de mogelijkheid voor
een haarkleuradvies door een specialiste van Hennaplus, waarbij dit meteen kan worden toegepast in
het haar! Hiervoor zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Daarnaast is er de mogelijkheid voor een huidanalyse, verzorgd door een specialiste van het Dermatologisch Laboratorium Plante System. Dit doet
zij met behulp van een geavanceerde huidanalyse computer, waardoor zij een gedegen advies geeft
over de verzorging van uw huidtype.

Dubbelconcert Laduc & Simone
Awhina met Dekker Trio in
Vredeburg te Limmen
Na het succesvolle optreden van vorig jaar zal
opnieuw een dubbelconcert worden gegeven
op zaterdagavond 20 maart, aanvang 20.30 uur,
ditmaal geeft gitarist Hans Laduc een akoestisch
concert met als speciale gast de geweldige zangeres Simone Awhina.
Toen Hans voor het eerst in contact kwam met
deze zangeres was hij onder de indruk van haar
bijzonder mooie stem. Simone heeft een groot gedeelte van haar leven in Nieuw Zeeland en Amerika gewoond waar zij met veel succes concerten
en workshops gaf. Daar won ze diverse prijzen,
o.a. op het prestigieuze World Championships
of Performing Arts in Hollywood.“De stem van
Simone Awhina gaat recht naar het hart. Haar
warme en zwoele stem, zingend en over haar
leven vertellend, pakt het publiek.”schreef het

Noord Hollands Dagblad recent. Sinds kort woont
zij in Limmen. Beide muzikanten genieten van de
muziek van Eva Cassidy. De mooie klank van Hans
zijn nieuwe Australische gitaar, onlangs in Londen gekocht, voegt een extra dimensie toe.
Dekker Trio, (Peter Dekker, Henk Kerssens en Letty
Dekker) komen met een nieuw programma van
voornamelijk Nederlandstalige liedjes waaronder een aantal ‘eigen’ nummers (geschreven door
Henk Brandsma met muziek van Peter Dekker).
Het gaat hier vooral om liedjes die ‘uit het leven
gegrepen’ zijn. Peter en Henk begeleiden zichzelf
op de gitaar en accordeon.
U kunt rekenen op een afwisselend programma
met hier en daar wat humor. Kaarten kunt u alvast reserveren (tel.nr. 072 5052723). Adressen
waar u kaarten op kunt halen zullen nog bekend
worden gemaakt in de ‘huis aan huis’ bladen.
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Plante System is de nieuwste huidverzorgingtrend op basis van zuiver plantaardige ingredienten die in samenwerking met dermatologen is
ontwikkeld. Plante System combineert als eerste
geneeskrachtige planten met dermatologische
huidverzorging en wordt om die reden in het vakjargon ook wel fyto-dermo-cosmetica genoemd.
Alle Plante System producten zijn dermatologisch
getest, vrij van proteïnen, hypoallergeen, niet comedogeen, dierproefvrij, bevatten geen toegevoegd parfum en worden perfect getolereerd.
Als afronding voor de make-over kunt u zich laten
adviseren over het kiezen van de juiste make-up
en het toepassen hiervan. Dit gebeurt door een
specialiste van het merk John van G. U kunt zich
helemaal laten opmaken naar de laatste trend en
u krijgt dit bovendien mee op papier, zodat u dit
thuis rustig nogmaals kunt proberen.

Deze avond is geheel vrijblijvend. De haarkleuring duurt ongeveer een uur, de huidanalyse duurt gemiddeld 20 minuten een make-up
advies ongeveer 30 minuten. Wilt u zeker zijn
van één of meerdere behandelingen, dan kunt u
zich inschrijven. Inschrijven gaat heel eenvoudig,
u belt naar telefoonnummer 072-505 3138 of
bezoekt Drogisterij Aker te Limmen en schrijft u
ter plekke in.
Voor al deze merken wordt er een leuke actie
aangeboden op de producten in de vorm van korting of gratis artikelen. Bovendien is er voor alle
klanten van deze avond een klein hapje en een
drankje beschikbaar.
Wees er op tijd bij want vol is vol!
Tot ziens!

Bij Troel Voor Kids
is het altijd feest!!
Het carnavalsweekend staat weer voor de deur
en Troel heeft de verkleedkleding alweer voor
U klaar hangen. Voor slechts € 7,50 huurt u een
outfit + accessoires voor 3 dagen lang. Er is voldoende keuze zodat je tijdens het schoolcarnaval op 12 februari en de optocht en het feest op
14 februari op je mooist ( of lelijkst ) kan zijn. De
schmink van Grimas maakt uw creatie af. Niet
handig met schminken? Schrijf je dan in voor
een schminkcursus bij Troel. Voor € 20 leer je op 1
avond de beginselen van het schminken zodat je
volgend jaar vriend en vijand al kan verbazen.

Misschien ook een leuk idee voor een kinderfeestje. Uw kind en zijn/haar vriendjes zullen zich aan
het eind van een middagje schminkworkshop
verbazen over hun schminkkunsten. Zie voor
meer info de website, www.troelvoorkids.nl. .
Natuurlijk zijn er nog steeds de verkleedkisten
(prinsessenkist, griezelkist, piratenkist, disco +
verlichting, etc, etc, etc) voor een geweldig leuk
kinderfeestje thuis.
Naast de verkleedkleding draait het bij Troel natuurlijk ook om de trendy, lieve en stoere kleding
voor onze kids. Het eerste gedeelte van de nieuwe
zomercollectie van Geisha, Moodstreet, Noppies,
Feetje, Salty Dog en Blue Seven is al binnen. Veel

moet nog binnen komen zodat het de moeite
waard is om regelmatig even binnen te lopen.
Ook de moeite waard is het leuke ondergoed voor
jongens en meiden van I-dare.
Onze collectie is uitgebreid met de jeans van het
bekende merk Cars. Goed zittende jeans voor een
sterke prijs. Trendy en stoere modellen voor de
mannen en voor de meiden slimfits en skinnies.
Voor sjaals, mutsen en wantjes kan je ook bij Troel
terecht, want het is nog steeds koud en ze raken
wel eens wat kwijt… De uitverkoop van de wintercollectie is nog in volle gang maar loopt al wel wat
op zijn einde. 1 artikel = 30%, 2 artikelen = 40% en
3 of meer artikelen 50% korting. Sla nu nog je slag
voor de laatste koude dagen en anders voor volgend jaar. De stempelkaart van Troel is ook geldig
tijdens de uitverkoop! Het is de moeite waard om
stempels te sparen, want een volle spaarkaart is
15 euro waard.
Wil je als eerste op de hoogte zijn van de nieuwe
collecties, kortingen en laatste nieuws? Schrijf je
dan in voor de nieuwsbrief via kinderwinkel@
troelvoorkids.nl
Laatste tip: al het houten speelgoed mag de hele
maand februari weg voor de halve prijs! Op = Op
Kortom, bij Troel is het altijd feest!!
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D e z e b o n k u n t u b e s t e d e n b i j a l l e a a n g e s l o t e n LOV w i n k e l i e r s

Cadeaubon Winkeliersvereniging
Limmen:

Mannen van nu!

Vrouwen van nu!

Is dit mogelijk ?

Thuis jezelf eens verwennen ?
Even tijd voor jezelf ?
Je haar een plezier doen ?
Het resultaat echt zien ?
Het echt voelen ?
Weg met pluizige punten ?
Echt meer glans ?
Echt een betere conditie ?

Een ietsje minder grijs ?
Net een tikje meer kleur ?
Een net iets diepere kleur ?
Echt maar 10 min extra tijd ?
Ziet er echt natuurlijk uit ?

ja !!!!!!!!!!

Ja !!!!!!!!!!!

Zie voor meer informatie onze advertentie.
Groeten van Marga

Een leuk.....
Met de KBO op vakantie
......geschenk.....
De Activiteitencommissie Limmen van de KBO
organiseert een VAKANTIE MIDWEEK VAN 17 MEI
TOT EN MET 21 MEI A.S. We verblijven in “ HOTEL
RESTAURANT MILLINGS CENTRUM”

Een verrassend geschenk is de
winkelierscadeaubon. De bon schrijven
we voor u uit en is inwisselbaar bij elke
winkelier in Limmen. Het gemak van dit
geschenk is iets leuks naar keuze aan
te kunnen schaffen. Limmen heeft voor
een ieder een gevarieerd aanbod. Wij

stellen geen limiet voor de inleveringsdatum, zodat u zelf het tijdstip van uitgave kunt bepalen.
De bon is te koop voor een waarde van
10 en 20 euro. De bon is alleen verkrijgbaar bij de sns-regiobank in het unive
kantoor.

Midden in het leuke dorp Millingen aan de Rijn,
ligt Hotel Restaurant Millings Centrum. Mooi en
rustiek gelegen aan de rivier, in het natuurreservaat De Gelderse Poort, met als belangrijkste
onderdeel de Millinger Waard. Dit natuurgebied
is natuurlijk een belangrijke toeristische trekpleister. Hotel Restaurant Millings Centrum is
een sfeervol drie sterren familiehotel. Op mooie
dagen kunt u genieten op ons terras.

DE PRIJS PER PERSOON IN EEN TWEEPERSOONSKAMER IS € 295,-. TOESLAG VOOR EEN EENPERSOONSKAMER IS € 50,-.
Er zijn 8 eenpersoonskamers beschikbaar.
Bij de prijs is inbegrepen:
• Het hotelverblijf op basis van vol pension
• Welkomstdrankje
• Halen en brengen vanuit uw woonplaats
• Toeristenbelasting en reisbagage verzekering
Mocht u belangstelling hebben er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar, ook niet leden kunnen zich
opgeven. Voor opgave en nadere inlichtingen
kunt u terecht bij de heer Ton van Hees, Enterij 1,
telefoon 5052156.
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Lekker in je vel

in 30 minuten?
Vuurbaakje

Dat kan met Fit4lady!
Fit4lady biedt een complete conditie- en
krachttraining in slechts 30 minuten.
Speciaal voor vrouwen en onder professionele
en persoonlijke begeleiding. En met bewezen
resultaat bij twee keer per week 30 minuten
trainen!

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag:
8.30 uur - 12.30 uur
16.30 uur - 20.30 uur

Suiker Oublie

Vrijdag en zaterdag:
8.30 uur - 12.30 uur

gevuld met gele room..

Bij Fit4lady train je op het moment dat het jou
uitkomt: een afspraak maken is niet nodig.
Je traint met veilige apparatuur van de hoogste
kwaliteit. Na een intake gesprek helpen onze
trainsters je jouw persoonlijke doelen waar te
maken. Fit4lady is leuk en makkelijk.
Met Fit4lady is een gezond en soepel lichaam
ook binnen jouw handbereik. Meer weten?
Kom langs bij Fit4lady! Je bent van harte
welkom.

0,55
€ 0,95

voor ............................. €

Carnavalsvlaai
4 smaken op één vlaai
voor ............................. €

9,95

Fit en gezond in 30 minuten

Fit4lady Limmen, De Drie Linden 3, Limmen

Geldig van 8 t/m 13 februari

telefoon: 06 - 222 140 29, limmen#ﬁt4lady.nl, www.ﬁt4lady.nl

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

VA L K E R I N G

Administratie- en Belastingadviseurs

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

HET TUINCENTUM BIJ U IN DE BUURT !

VOORJAARSKRIEBELS ??
Voor de hobby-tuinders ligt onze

GRATIS VOORJAARSGIDS KLAAR!

In de maand februari

15% KORTING
op onze groente-en bloemzaden,
pootaardappelen en plantuitjes.

