JULI 2005

Woensdag 20 juli van 17.00 – 22.00 uur

Jaarmarkt Limmen
Ook dit jaar weer de vertrouwde jaarmarkt
die de Limmer Ondernemings Vereniging
organiseert. Verleden jaar was dit een grotere en andere opzet met extra straten, waar
de jaarmarkt op stond zoals de Jan
Valkeringlaan. Alleen gooide de regen een
“klein beetje” roet in het eten voor de organisatie en de marktkooplui en hielden de
mensen het snel voor gezien.
Dit jaar gaan we er vanuit dat de zon er ook
weer bij is en dat u een kijkje komt nemen
op de gezellige avondmarkt van Limmen. De
lengte van de markt is net zoals twee jaar
geleden, van de dusseldorperweg tot Kerkweg, naar de Vuurbaak en weer terug…...
Er zijn veel kramen met aparte waren en
altijd de scherpste aanbiedingen voor u als
klant.
De Scouting en jongerenclub – Conquista
staan er ook en vertellen u graag hun activiteiten voor de komende periode.
Kinderattracties en meer….
Ook voor de allerkleinste is er genoeg om blij
van te worden!
Er is een zweefmolentje, mini-cars, ballonnen, snoep, oliebollen en andere verrassingen die u zelf maar moet komen bekijken
met uw kroost.
Mini-markt
Voor kinderen die 2e hands spulletjes willen
verkopen, biedt de LOV vereniging de mogelijkheid om op de mini-markt te staan. Elk
kind dat iets aan wil bieden, kan 1 strekkende meter kraam aanvragen. Er is nog plaats,
maar doe het snel, want anders kan je wel
eens “achter het net vissen”.Voor reservering
van een mini-kraam of overige vragen kan
je bellen met Trudi Meijer-Koot, tel.072 505
5124.

Muziek
Dit jaar verzorgt de Muziekvereniging
Excelsior, in de vorm van de Harmonie en de
Slagwerkgroep een concert. Dit wordt vanaf
19.00 gehouden voor op het pleintje bij Aker
Drogisterij, aan de Kerkweg.
De Slagwerkgroep geeft een gevarieerd
muziekmenu, met nieuwe werken en
muziekstukken die ze u al eerder hebben
laten horen tijdens de concerten van het
afgelopen jaar, waar onder:Carnaval de
Paris, Saffri Duo (Bongo Song), Grease en nog
veel meer opzwepende en goed in het
gehoor liggende percussie-muziek.
De Harmonie heeft dit jaar iets te vieren – ze
bestaan 80 jaar – en om dit nog meer kracht
bij te zetten, wordt er op 5 november 2005
voor de derde keer in hun bestaan een
Limmer Music Night georganiseerd, met
medewerking van de band Full Circle. Dit
concert wordt gehouden in de Sporthal “de
Enterij” te Limmen. Tijdens de jaarmarkt
kunt u kaarten kopen voor dit grootse evenement, dat bij de vorige edities in 1995 en
2000 al snel was uitverkocht. Dus als u een
liefhebber bent van een goede muzikale
avond met verrassende elementen, dan
moet u zeker even langs de kraam van
Muziekvereniging Excelsior Limmen komen.

s samen leven in een vreedzame wereld een utopie? Je gaat het haast geloven.
Extremisten zijn er op uit verdeeldheid te zaaien en groeperingen tegenover elkaar te
laten staan. Een sluimerende, emotionele oorlogsvoering van een handjevol sluipwespen, die denken de goddelijke wijsheid in pacht te hebben, heeft ons in de tang. Niet heel
bewust, want we werken door, we slapen door, we feesten door. Ver van ons bed, het dorp
is veilig, we kennen elkaar, het loopt wel los. De dreiging van een volgende aanslag -waar
kunnen we die verwachten en wanneer?- zorgt onbewust voor irritatie, wantrouwen en
agressie. Onbevangen zijn we sinds 11 september 2001 in ieder geval allang niet meer!
Toch zijn wij ervan overtuigd dat het goede zou kunnen zegevieren. Het grootste deel
van de mensheid is voor vrede en saamhorigheid. Het enige dat we zouden moeten doen
is luisteren naar elkaar, respect tonen voor andere meningen en zonder vooroordeel
iemand oprecht proberen te leren kennen. Dat is toch niet zo moeilijk?

I

atuurlijk, de aarde draait door en deze Jaarmarkt-editie is met de gebruikelijke zorg
voor u samengesteld. Wie zich altijd al heeft afgevraagd wie die dame is, die op
zaterdag straatkranten verkoopt bij de ingang van de Albert Heijn, kan kennismaken
met Alona. Rijwielhandel Kroone Liefting krijgt verdiende aandacht, zo vlak voor de in
oktober geplande verhuizing en het team van de Amberhof in Heiloo laten blijken trots
te zijn op hun prachtig aangelegde binnentuin. Onze nieuwe verslaggever. Cor van den
Nieuwenhuysen, gunt u een humorvolle blik op hetgeen de gemoederen bezig houdt in
Limmen en Will Marechal-Goossens heeft zich gebogen over twintig persoonlijke vragen.
Wat we kunnen verwachten van de traditionele Jaarmarkt is opgetekend door
Meesterschilder Marcel Kuilman. Er wordt gefluisterd dat hij bij Piet Paulusma voor dit
jaar mooi weer heeft besteld!

N

Wij wensen u een heerlijke zomer toe, met een stralend zonnetje aan de hemel en in uw
hart!
De Redactie

Ook zijn de terrassen open bij de Vredeburgerij en ook is de Lantaarn open voor alle
mensen die nog even iets willen nuttigen.
p.s: Wij vragen alle bewoners en winkeliers,
die aan de Kerkweg en de Dusseldorperweg
wonen en/of werken, hun medewerking in de
vorm van het verwijderen van hun voertuig(en) vòòr 16.00 uur – woensdag 20 juli
a.s. Bij voorbaat dank namens de Limmer
Ondernemers Vereniging.

Aftredende organisatie van clubkampioenschappen bedankt!
Neem een groepje enthousiaste jonge sporters, die het ook nog leuk vinden om na het
sporten wat na te babbelen. Neem een dorpsgemeenschap, waar het organiseren van
gezellige evenementen, gesteund door de
plaatselijke middenstand, net zo normaal is
als ademhalen. Er zit zo’n groepje bij elkaar
en acht jaar geleden wordt het idee wordt
geboren om van de tennisclubkampioenschappen niet alleen een sportief, maar ook
een gezellig toernooi te maken. Er zijn drie
weken voor ingeruimd en er is met hun geestdriftige ideeën snel een hoofdsponsor gevonden ter ondersteuning. Er wordt een internet
site gemaakt, want ook die kennis is in huis.
De ruimte, waar de planning in is geregeld, is
gevuld met drukte en een lollige uitstraling
en dat werkt niet alleen door naar de deelnemers, maar ook naar mensen, die niet hoeven te spelen, zij komen “even” kijken, omdat
de lijst van wedstrijden die op de site te zien
is daartoe uitnodigt.
Waar vind je een toernooi dat uitgroeit tot
400 deelnemers?
Dan 9 juli 2005. De slotspeech van Ger, de

Wederzijds respect voor een vreedzame wereld...

voorzitter van deze groep. Ger maakt een vermoeide indruk, de andere commissieleden
zijn het ook zat. De energie wordt niet meer
gestoken in het aankleden van de feestruimte, het ophangen van verlichting ( hoewel de
eetkraam er culinair uitziet). De energie is
gaan zitten in vergaderen, overleggen en
contracten opstellen met Blovo, terwijl hier
juist ondersteuning verwacht mag worden,
omdat zij nog een commercieel belang hebben.
Wat knap, dat ze het in deze beperkende
omstandigheden, zo goed en zo lang hebben
volgehouden. Chapeau!!
Het is toch ook weer van de zotte, dat afgezien van een soort wolkbreuk op maandag,
de dinsdag bij een geringe hoeveelheid regen
de verenigingsbanen door plassen onbespeelbaar zijn en er dan voor de volle mep
privé banen van Blovo gehuurd worden, die
er wel goed bij liggen.
Er wordt en passant nog een groep van jonge
honden warm gemaakt om de organisatie
van het toernooi voor volgend jaar over te
nemen.

De commissieleden, v.l.n.r. Michel Fluri, Bianca van Berkel, Ger Duijkersloot, Marc Valkering en Jeroen Buter.

Als de gemeente niet een keer de poep uit hun
ogen haalt en het sporten als een serieuze
sportieve en sociale bezigheid ziet, dan
brandt ook deze groep in recordtijd af. M.a.w.:
als er niet snel een uitzicht komt op een ander
onderkomen voor de tennis, zijn we ook een
tennisbestuur armer en zal er ook, net als TV
Castricum, een leegloop te zien zijn.
Namens een dankbare,
maar ook bezorgde deelnemer.

Dames bedankt voor jullie inzet tijdens het toernooi!

De clubkampioenen : Karin Wit en Robbert Wit.
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Last
van
vliegen?

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Gevraagd per 1 september:

VLOTTE VERKOOPSTER
voor 20 uur – ook voor de zaterdag
Schriftelijke reactie naar: Bakkerij Bakker, Vuurbaak 3, 1906 BS Limmen.
Voor meer informatie: Tel. 072 505 1336.

Ideaal tegen vliegenoverlast is de Rescue
Fly-Trap. Deze bevat een onweerstaanbare lokstof voor vliegen.
Hang de vliegenzak buiten op en deze
voorkomt vliegenoverlast
op terras en in huis!

2 11,40

v/h begrafenisonderneming Hoogeboom
Stetlaantje 1, 1906 AN Limmen Tel. 072-505 30 09
Voor het verzorgen van uitvaarten in Limmen en omgeving,
dag en nacht bereikbaar.

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

Heidy

Tip: Geef iemand eens een heerlijke
voetenbehandeling cadeau!!

Veelzijdig
in alle merken..!

Uw foto’s...Onze zorg!
Uw digitale vakantiefoto’s
ontwikkelen?........................... v.a.
Voor uw zaklantaarns op vakantie:
Duracell D staven 2 st. verp. 4.69 .....3.50
Wegwerpcamera met flits .....................3.99

0.12

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

DROGISTERIJ AKER

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
KIALA SERVICE

Kerkweg 29a, 1906 AV Limmen
Tel. 072 - 505 31 38 (Geldig t/m 2 weken na verspr.)

PASFOTO’S

TIMMERFABRIEK

Verkoop van nieuw en gebruikt.
Voor onderhoud en vakkundige reparatie.

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

KO Z I J N E N • R A M E N • D E U R E N
TRAPPEN• SCHUIFPUIEN

Kerkweg 42 - Limmen - Tel. 505 12 42

Lever nu bij ons uw printercartridge in om deze
professioneel te laten vullen. U bespaart tot 80%
op uw printkosten. De hervulde cartridge
is na 4 dagen weer op te halen.

Kijk voor onze actuele occasions op
www.kleverlaan.nl

KLEVERLAAN B.V.
GARAGE- EN AUTOSCHADEBEDRIJF
RIJKSWEG 154A | 1906 BL LIMMEN | TEL. 072-505 75 15
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LIMMER KROOST

Ook al leven wij soms in wat onrustige tijden, het is altijd mooi om nieuw leven te aanschouwen. De kinderen van nu, zijn de belofte voor
de toekomst en wie weet, zit er bij deze nieuwkomertjes wel een echte wereldverbeteraar. Voorlopig hoeven deze ukken zich echter alleen
maar zorgen te maken over voldoende drinken, slapen, huilen, plassen en poepen. De rest volgt vanzelf!
Na de namen van de baby’s flink te hebben gehusseld, is door middel van loting, Anouk Hollenberg “Baby van de Maand” geworden.
Voor de “Baby van de Maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kunt u in ontvangst nemen in de
winkel aan de Rijksweg 108 in Limmen. Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige
kinderen. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

“BABY VAN DE MAAND”

– Geboren op 2 juli 2005 –

Anouk Hollenberg

Dochter van
Frank Hollenberg en
Sonja van der Kooij
Zusje van Sacha

Hristo Kranenburg

Sanne Scheurwater

Martin Hvarkov

– Geboren op 10 juli 2005 –

– Geboren op 30 juni 2005 –

– Geboren op 7 maart 2005 –

Zoon van Rick en Avelien
Kranenburg-Boom

Dochter van Ingrid en Serge
Scheurwater

Zoon van V.D. Hvarkov
en A.J. Ivanova

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar de redactie van de
LOV-krant (lov@studiowelgraven.nl). Ook is het mogelijk een foto met gegevens te sturen naar
Redactie LOV-Krant, Middenweg 28, 1906 AR, Limmen. Voor vragen kunt u contact opnemen met
Yvette Valkering, telefoonnummer 072-5051445. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts één van
hen wordt –middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.
De “Baby van de Maand” kan met zijn trotse papa of mama een leuke attentie ophalen bij één van
de limmer ondernemers.

Polderkolder in Limmen
– Van onze speciale verslaggever –
Het is een zwoele zomeravond ergens in juni.
Op de zonnige Zandzoom was het overdag,
dankzij de zwoegende zonnestralen zinderend heet. Onze jeugd trok massaal zonder
zwemkaart naar de zilte, zacht zoevende
zeewind van zeebad Castricum. De oude-vandagen lagen zonder zorgen zij aan zij, in de
zoete schaduw van een Limmense Lindenboom.
Na het avondeten werd het kalmpjes weer
wat drukker op straat. Plaatsgenoten kwamen schoorvoetend uit hun schaduwrijke tuinen en probeerden de dagelijkse draad weer
langzaam op te pakken.
“Papa gaan we een ijsje halen,” riep mijn
driejarige dochtertje opgewekt. Snakkend
naar wat frisse lucht en een praatje, besloot
ik op het aanbod van mijn kleine meid in te
gaan. Op ons keurige Kees Kroone karretje
kachelden we richting Joop Koppes, de ongekroonde koning van de Kerkweg. Aan het
einde bij de kerk rechtsaf de Dusseldorperweg
in, richting lange Louw Morsch de legendarische langoor fokker. Bij café de Lantaarn waar
ze volgens een berucht ,maar uiterst
betrouwbaar bekend staand bronnetje,
tegenwoordig een heerlijk buikig Amstelbiertje tappen, gingen we links. Daarna in
slakkengang naar onze natte dorpsader “Het
Stet”, om vervolgens weer rechtsaf te moeten
richting de Achterweg.
Goedenavond dames, roepen wij steevast
naar de twee altijd aanwezige, ondeugend
ogende oma-zusjes op hun fleurige terrasje.
Staand op de pedalen gingen wij nu in ras
tempo naar het Limmer zwembadje, waar de
diepgevroren ijsjes klappertandend op ons
liggen te wachten.
Bij het indraaien van het Kieftenland kregen
we de schrik van ons leven. Onder een grote
kastanjeboom stond een groepje buren fel te
discussiëren.
“Wat is hier aan de hand?”, vroeg ik de heetgebakerde plaatsgenoten,” Is er iemand
onwel geworden of zo?”.
“Er zijn pyromanen in het dorp”, riep een
hevig transpirerende timmerman ijlend

vanaf zijn jaren zeventig stretchbed. “Op de
Koningsdam hebben ze een woonwagen in de
hens gestoken!”
“Dat is niet zo mooi”, antwoordde ik
geschrokken,”het is te hopen dat ze de daders
snel oppakken, voordat ze nog meer schade
aanrichten”.
“Oppakken”, brulde een woeste Kieftelander,”
Je moet ze tijdens de jaarmarkt in het rookvat van Gerrit Thijssen hangen, dan weten ze
hoe het voelt om Pieromaantje te spelen, daar
zal dat tuig van opknappen”.
“Het wordt tijd dat de gemeente extra veldwachters inzet”, jammerde een aangewaaide buurman,” zaterdagnacht hebben ze m’n
krat bier proberen te stelen uit de achtertuin,
op de Burgemeester Nieuwenhuysenstraat
hebben ze een speedboot gestolen en op de
Schoolweg zijn ze er met de dag opbrengst
van een jonge aardbeienventer vandoor
gegaan. Op klaarlichte dag nog wel!” Die Pim
van de Maas kan zijn politieborst nat gaan
maken, met al dat geteisem in het dorp”.
“Een krat bier gestolen?”, vroeg ik verbaasd,
“hebben we dan ook al alcoholisten in het
dorp?”
“Het zal media Dré wel zijn geweest met zijn
maatjes”, mekkerde de schuimbekkende timmerman hatelijk, “misschien moest hij nog
wel wat statiegeld inleveren bij Bavaria!”.
“Me kippen, me kippen!! Bij mij zijn ze in het
kippenhok geweest”, kakelde een langs lopende dierenvriend.
“Wat moeten ze nou in een kippenhok, daar
valt toch niets te halen?”, vroeg een steenrijke Vaartkanter pofferig,“Welke mafketel gaat
er nou kippen stelen midden in de nacht?”
“Wat denken jullie nou zelf”, raaskalde een
zwaar aangeschoten Du Perouylaander op
teen- slippers,“denken jullie nou eens logisch
na. “Ik ben dan wel geen rechercheur, maar
één ding weet ik heel zeker. Een caravan, geld,
bier, vuur, boten en halve kippen, dat kan volgens mij maar één ding betekenen. Die gasten zijn waarschijnlijk zo straalbezopen
geweest, dat ze onze mooie Koningsdam, met
haar water en haar bomen, voor een vijf-sterrencamping hebben aangezien en spontaan
zijn gaan barbecuen, met alle gevolgen van

Noteer vast in uw agenda!!!
Uiterlijke data doorsturen van foto’s en gegevens:
O Kermis-editie
maandag 29 augustus (onder voorbehoud)
O Herfst-editie
maandag 10 oktober
O Sinterklaas-editie
maandag 7 november
O Kerst-edtie
maandag 12 december

dien”.“Ja, inderdaad u hebt gelijk”, fluisterde
een Limmense schone met zwoele stem.
“Het is gewoon een zwaar uit de hand gelopen grap geweest. Die jongelui zijn vermoedelijk zo onder invloed geweest, dat ze over de
consequenties van een nachtelijke barbecue
nooit hebben nagedacht.
“Papa, gaan we nou een ijsje halen?”, miauwde m’n dochter stilletjes van achter m’n rug.
Verrek, dacht ik geschrokken, het is waar ook,
ik heb nog een kind achterop m’n fiets, waarmee ik een raketje zou gaan halen.
In een flits keek ik naar Olling’s zolderklok en
zag dat het al bijna half negen was.
“Het zwembadje is dicht schat. Kom dan gaan
we lekker bij mamma een ijsje halen,” antwoordde ik enigszins schuldig.
Met nog wat gezwets en gezwam wisten wij
ons listig uit de overspannen menigte los te
weken, om daarna snel en lichtelijk geher-

senspoeld huiswaarts te keren. Over het
Stetbruggetje reden wij via de Vredenburglaan, langs het eens zo verzorgde maar nu
zwaar verpauperde krakersbolwerk “De
Cameren”, terug naar de Kerkweg.
Thuis aangekomen stalden wij ons karamelkleurige Kees Kroone karretje weer keurig in
het fietsenrek en renden snel naar binnen
voor ons ijsje.
“ Hoi schatjes “, riep mamma de vrouw opgewekt van uit haar keuken.
“Hebben jullie lekker gefietst, was het leuk, is
er nog nieuws, hebben jullie nog iemand
gesproken?”.
“Ja, ja, nee, niets noemenswaardig, niemand
in het bijzonder”, antwoordden wij liegend en
likkend aan onze ijsco’s.
Tot de volgende keer,
Cor van den Nieuwenhuysen

Scouting Limmen nieuws
De bevers zijn op logeerweekend geweest in
het onderzeese bos. Met op een onbewoond
eiland een schipbreukeling. Nadat zij zuurstofflessen gemaakt hadden konden zij haar
redden door verschillende spelletjes te doen
mochten ze bij haar blijven. En brachten de
bevers haar weer veilig thuis. Met waterspelletjes en stokbrood bakken kwam er
weer een eind aan dit weekend. Heb jij ook

zin om bij de scouting te komen om dit en
nog veel meer andere dingen te beleven
kom dan eens langs. In september starten
we weer met frisse moed en om aan een
jubileum seizoen te beginnen. Want
Scouting Limmen bestaat in 2006 60 jaar.
Voor meer informatie T Hoogeboom. Tel 505
2830.
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Gezond op vakantie!
Ultrasun 1x smeren zonnemilk
diverse soorten .....................................van 18.00
Jaico antimuggengel

ook voor de tropen .....................................van 9.70

Aspivenin anti-wespenstekenset

I N S TA L L AT I E B E D R I J F

14.99
7.99

14.99

van 17.49.....................................................................

Hansaplast verbanddoos
SUPERPRIJS! van 9.99 .......................................7.49
Afterbite muggenpen
ZOMERTOPPER van 4.99 ................................3.99

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

DROGISTERIJ AKER

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE

JAK vof
GAS • WATER • SANITAIR • VERWARMING • DAK
ONDERHOUD & SERVICE
Dusseldorperweg 73 • 1906 AJ Limmen
Telefoon (072) 505 14 05 • Fax (072) 505 13 14

STOMERIJDEPOT

Kerkweg 29a, 1906 AV Limmen KIALA SERVICE
Tel. 072 - 505 31 38 (Geldig t/m 2 weken na verspr.) PASFOTO’S

H e re n k a p s a l o n
Woensdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag
geopend!
• ‘s-Morgens op afspraak van
08.00-12.30 uur
• ‘s-Middags zonder afspraak
van 13.15-18.00 uur

Jaarmarkt aanbiedingen:
DEKBEDOVERTREKKEN

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

●
●
●
●

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

Rooinap 15, 1906 VJ Limmen
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

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

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen
Tel. (072) 505 30 72 • Fax (072) 505 34 00

J
A
A
R
M
A
R
K
T
2005

140-200/220...............................................2 15,00
200-200/220.............................................2 20,00
240-200/220.............................................2 25,00
REISKUSSENTJE ......................................2

5,00

ZOMERKUSSENSLOOP ......................2

5,00

DDDDD-SETJE
KEUKEN-THEEDOEK...............................2

5,00

BADLAKENS, 100 x 200....................2

15,00

HANDDOEKEN, DIVERSE MATEN
VOOR EEN KOOPJE!!
Bezoek onze marktkraam
voor de laatste koopjes!

Gespecialiseerd jninen
maatwerk kozi
voor nieuwbouw
en renovatie!
Visweg 12 b
1906 CR Limmen
Tel. 072-507 48 58
Fax 072-507 48 59
Internet: www.rationel.nl
E-mail: info@rationel.nl
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Zomerfeest
bij
Kinderopvang
Limmen
Vrijdag 1 juli werd het jaarlijkse zomerfeest
gevierd bij Kinderopvang Limmen. Het
thema was dit jaar ‘Het Circus’ en het weer
was prachtig zonnig.
Bij de ingang werden de ouders met hun
kinderen verwelkomd door een, als
Circusdirecteur omgetoverde, leidster en
konden ze allemaal als clown op de foto.
Binnen was alles versierd. De ramen stonden
vol Circusschilderingen en overal hingen
ballonnen. Veel meisjes waren verkleed als
prinses, want ook prinsessen willen wel eens
naar het Circus! Verder waren er veel tijgers,
leeuwen en andere katachtigen. Alle medewerkers waren als Circusartiesten verkleedt
en ook sommige ouders kwamen geschminkt en verkleed.
Er werd volop geschminkt, dus de niet verklede ouders en grootouders konden alsnog
omgetoverd worden.

Twintig vragen aan...
….. Will Marechal-Goossens

In de achtertuin stonden allerlei spelletjes
opgesteld waaronder Blikgooien, Clownskop
omgooien,Waterballonnen en jongleerspelletjes. Wie dat wilde kon een spelletje doen
maar er werd vooral ook gewoon gezellig
gepraat, in de zandbak gespeeld, gefietst en
gelachen. De kinderen vonden alle snoepjes
en chips ook erg lekker! De Grabbelton was
verreweg het populairst, er zaten dan ook
erg leuke cadeautjes in! Ook maakte een
vader spontaan leuke dierfiguren van ballonnen.
De barbecue aan het einde van de middag
vond gretig aftrek! Er stond een lange rij tot
binnen aan toe! Vooral de saté was heerlijk!
Om 19.00 uur liep het feest ten einde en
werd er gezamenlijk opgeruimd.

1.

Waar en wanneer ben je geboren en getogen?
In Amsterdam. Vanaf mijn 19de heb ik voor de verschillende verpleegkundige opleidingen in Haarlem, Zaandam en Heiloo gewoond.

2.

Als je hobby je werk zou zijn, welk beroep zou je dan uitoefenen?
Beroepsviolist of dirigent, het lijkt me prachtig om voor een groot orkest te staan
en mooie muziek te laten klinken.

3.

Wat is je favoriete eten?
Grieks.

4.

Wat is je favoriete vrijetijdsbesteding?
Verre reizen maken, maar ook een vakantie op een camping in Nederland is favoriet bij mij. Ik ben een muziekliefhebber en we gaan naar alle premières van opera’s in het muziektheater in Amsterdam. En vooraf een hapje eten in een eetcafé in
de binnenstad van Amsterdam, een heerlijk avondje.

5.

Naar welke muziek luister je graag?
Klassiek. Ik ben een echte Verdi fan, maar ook naar romantische klassieken luister
ik graag. Verder hou ik van de grote Oratoriumwerken

6.

Hoe belangrijk is wonen in Limmen voor jou?
Wij wonen hier al ruim 30 jaar, we genieten van de rust, het dorpse.

7.

Wat was je eerste baantje?
Op zaterdag in een schoenenzaak in Amsterdam. Ik vond het prachtig om hiermee
mijn eerste geld te verdienen.

8.

Wie bewonder je?
Ik bewonder niet zo snel mensen, maar laat me inspireren door grote mensen zo
als Mandela, Wim Kok, Majoor Bosschart, maar ook mijn vrienden om mij heen.

9.

Welk beroep zou je absoluut niet willen uitvoeren?
Parkeerwachter. Ik vind het vreselijk om een bon te krijgen, maar misschien is het
geven wel leuk.

10.

Wat denk je dat je dorpsgenoten van je vinden?
Ze vinden mij iemand met een duidelijke mening en opvattingen. Zijn ze het met
me eens, dan zien ze me wel zitten, anders vinden ze mij maar niets.

11.

Wat is je mooiste jeugdherinnering?
Bij mijn vader achter op de motor tochtjes maken en naar de grote kermis te gaan
op de Nieuwmarkt.

12.

Naast wie wil je zitten in het vliegtuig en wat is de bestemming?
Naast mijn man. We gaan dit jaar naar Vietnam en Cambodja; dus daar ligt nu
mijn keus.

13.

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op mijn gezinsleden. Wij hebben een paar prachtige en evenwichtige
kinderen met wie ik een goede band heb. Ik ben trots dat ik naast deze taak mijn
eigen ambitie heb kunnen verwezenlijken.

14.

Wat is de grootste blunder in je leven?
Toen ik een paar maanden verkering had en de eerste keer in zijn auto reed veroorzaakte ik een botsing. Hij was erg trots op zijn wagen en er was heel wat schade,
maar de relatie liep gelukkig geen deuk op.

15.

Welk boek heb je het laatst gelezen?
Henning Mankell. De Blinde muur.

16.

Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Een wijze non gaf mij het advies om mijn opleiding tot verpleegkundige in het
Johannes de Deo Ziekenhuis in Haarlem te gaan volgen. De sfeer was daar goed,
omdat het niet zo’n vrouwengemeenschap was en er ook mannen de opleiding
volgden. Ik heb er een prachtige tijd gehad, dus heeft gelijk gekregen.

17.

Wat is je slechtste eigenschap?
Ongeduldig en dan niet altijd even tactvol.

18.

En welke je beste?
Ik ben goed in contacten leggen en mensen te motiveren.

19.

Omschrijf jezelf in vijf woorden?
Communicatief, dominant, sociaal, energiek en optimistisch.

Iedereen bedankt voor de gezelligheid en de
hulp en zeker tot het volgende zomerfeest!!!

Kaartverkoop AH Limmen
Music Night gaat van start
Tijdens de braderie van Limmen, 20 juli aanstaande, zal de kaartverkoop van start gaan
voor de AH Limmen Music Night. Dit grootse spektakel wordt georganiseerd in het
kader van het 80 jarig bestaan van Harmonie Excelsior en zal plaats gaan vinden op
5 november a.s. in sporthal d’Enterij. De
kaarten kosten 2 15,= per stuk.
Natuurlijk zal Muziekvereniging Excelsior
present zijn op de braderie van Limmen. Er
is een avondvullend programma opgesteld
en als de weergoden ons gunstig gezind zijn
zullen alle onderdelen van de muziekvereniging van zich laten horen.
Rond 19:00 uur zullen de jeugdige leden van

Veel Limmers kennen Will Marechal als gemeenteraadslid van de PvdA. Sinds 1987
maakt zij zich hier sterk om op een eerlijke, open manier haar steentje bij te dragen
en in de politiek iets te bereiken. Zij is ervan overtuigd dat dat alleen kan, wanneer
het College en de raad in goede harmonie samenwerken. Rechtvaardigheid en respect
zijn daarbij de sleutelwoorden. Zij is trots op de periode dat zij als wethouder functioneerde en het onder andere voor elkaar kreeg om in
Kerkweg Noord voldoende sociale woningbouw te realiseren. De afgelopen achttien jaar is het namelijk haar
streven geweest Limmen een sociaal gezicht te geven. Als
beroep is Will verpleegkundige. Zij verzorgt en begeleidt
bewoners op de woonafdeling “Complexe Zorg” bij GGZ
Noord-Holland-Noord. Om onafhankelijk te blijven heeft
zij haar werk als verpleegkundige altijd voortgezet, ook
na de komst van haar kinderen en tijdens haar bezigheden voor de PvdA. In maart 2006 wordt zij 60 jaar en zal
zij tegelijkertijd haar werkzaamheden als verpleegkundige en gemeenteraadslid neerleggen.

het Opleidingsorkest klaar zitten en onder
leiding van Liesbeth Zonneveld verschillende muziekstukken spelen, waarbij de voorbijgangers haast niet stil kunnen blijven zitten. Vervolgens is het de beurt aan de Jeugd
Slagwerk Groep, die sinds korte tijd zo in
kwaliteit is gegroeid, dat onder leiding van
hun instructeur Floris van Tol, er een strak
ritmisch concert kan worden gegeven.
Slagwerkgroep Excelsior zal het programma
vervolgen. De voorbereidingen voor de AH
Limmen Music Night zijn al in volle gang en
wellicht laat dirigente Liesbeth Zonneveld
het publiek al iets proeven van wat ze op 5
november te wachten staat.

‘The Battle of Limmen’

Golfclub L.G.A.
zegeviert wederom...
Vorig jaar organiseerde golfclub F.L.G.A. voor
het eerst ‘The Battle of Limmen’. Dit is een
jaarlijks terugkerend ‘prestigieus’ golftoernooi tussen golfclubs die allen uit Limmen
afkomstig zijn. In dat eerste jaar deden er
drie teams van 6 personen mee die onderling de spelvorm matchplay speelden.
Uiteindelijke winnaar van deze eerste ontmoeting die plaatsvond op de baan in Heiloo
was de L.G.A. Dit jaar werd er op uitnodiging
van de L.G.A. gespeeld op de prachtige lange
baan in Heemskerk. De wedstrijd vond
plaats op 17 juni jl. en dit keer deden er
maarliefst 4 teams van 8 personen aan deel.
De deelnemende teams:
L.G.A.: Jeroen Bakker, Wil Rotteveel, Rob
Blom, Co Berkhout, Peter Driessen, Jan
Driessen, Rens Bakker en Henk Kiebert
F.L.G.A.: Frans Glas, Pieter Buur, Michel
Welgraven, Frits Zandbergen, Dirk van der
Steen, Marcel Berenbroek, Jos Zandbergen
en Harry Zandbergen
L.E.E.G.: ‘Rooie’ Kees, Dennis Min, Erik-Jaap
Kroone, Michel Schilder, Ruud de Ruiter, Marc
Valkering, Frans Bos en Karel Siepel
L.I.G.T.: Joop Groot, Aydin Kumas, Fred
Nijman, Paul Kuijl, Cees Roos, Inico Geels,
Fred Huurman en Mathé Admiraal
Onder de bezielende leiding van de gebles-

seerde Co Limmen die als een ware veldheer
rondreed in zijn ‘stalen ros’ ontspon zich een
spannende strijd. De spelvorm matchplay
staat garant voor veel plezier en behoorlijk
wat druk op de momenten dat de bal toch
echt in de hole moet. Er werd gespeeld over
18 holes en na 9 holes stond er een heerlijke
verfrissing te wachten in de vorm van zoute
haring met korenwijn. Ik kan u zeggen dat
dat er in hakt. Bij menigeen waren de tweede 9 holes van een mindere kwaliteit dan de
eerste..!
Na grondige studie van de wedstrijdleiding
bleek de L.G.A. op de eerste plek te zijn
geëindigd. Tweede werd met miniem verschil de nieuwkomer L.I.G.T. en verrassend
derde werd de club L.E.E.G. De rode lantaarn
ging dit keer naar de F.L.G.A. en zij beloofden
dan ook volgend jaar sterker getraind dan
ooit naar voren te komen!
Al met al was het weer een fantastische dag
die uitstekend was georganiseerd door de
L.G.A. met een heerlijk diner en de nodige
borrels na afloop. Volgend jaar is het de
beurt aan L.E.E.G. Aan hen de taak om te proberen de afgelopen twee jaren te overtreffen. Wij wensen hen daarbij nu al veel succes!
Namens de F.L.G.A.,
Michel Welgraven

20. Wat is jouw doel in dit leven?
Mijn kleine steentje bij te dragen aan een meer rechtvaardige wereld.
21.

Reservevraag: Aan wie geef je deze vragen door voor de volgende LOV-krant?
Ik wil deze vragen doorgeven aan Huub Kramer. Hij is een man die zich met veel
energie inzet voor zeer veel doelen in Limmen. En dat op een zeer bescheiden wijze!
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Vakantie op zijn best...

Brood- en banketbakkerij

Bakker

1955

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

50

Lekkere luxe douches van Mexx, Bruno Banani,
Naomi Campbell, Tom Tailor en meer...
Dames of heren......................... van 12.50
Voor de liefhebbers: Hugo Boss Elements

2005

9.50

en Aqua Douche Deo en EDT
div. maten 20% KORTING
Nieuw! Mexx Summer Edition..15.00 13.50

JAARMARKTACTIE:

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

• 5 SUIKEROUBLIES HALEN = 4 BETALEN!

4.00
• 5 GEVULDE KOEKEN HALEN = 4 BETALEN!
(per stuk 90 ct.) .........................................................................................4 voor 4.00
(per stuk 90 ct.) .........................................................................................4 voor

Wij staan op de jaarmarkt
(tegenover de winkel) met

DROGISTERIJ AKER

STOMERIJDEPOT

Kerkweg 29a, 1906 AV Limmen KIALA SERVICE
Tel. 072 - 505 31 38 (Geldig t/m 2 weken na verspr.) PASFOTO’S

bloembinderij

heerlijk zacht
zomerfruit!
o.a. meloenen, aardbeien en kiwi’s!
Dusseldorperweg 105a, Limmen
tel. 072- 505 33 16
fax. 072- 505 39 03

Wat fijn,
dat lekker
ook zo gezond
kan zijn!

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE

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

NU OOK BEDRI

JFSWAGENS!

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

Kijk op www.harrylevering.nl
voor ons uitgebreide aanbod!

D U S S E L D O R P E RW E G 7 5
LIMMEN 072-5051360

Tandprothetische
praktijk

(wordt elke dag aangepast!)
• Bovag-garantie • Onderhoud en reparatie alle merken
• Verkoop alle merken nieuw en gebruikt • Diverse inruilauto’s met APK

D. Lens
Gediplomeerd tandprotheticus Lid ONT

■ Voor uw nieuwe kunstgebit
■ Tevens rebasingen en reparatie
aan uw bestaande prothese
■ Meer dan 15 jaar ervaring
met implantaten

LIMMEN

■ Vergoeding door ziekenfonds en

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

particulier verzekering

Dusseldorperweg 6 Limmen
Te l e f o o n 0 7 2 - 5 0 5 5 5 9 2

Kapsalon Kim
Ratelaar 11, 1906 HJ Limmen
Telefoon 072-8500188 - Mobiel 06-40355542
Rijksweg 141, 1906 BG Limmen
Telefoon (072) 505 32 66
Fax (072) 505 12 31
E-mail: info@dirkvandersteen.nl

room op:
w
o
h
s
s
r
u
u
4
e2
Kijk voor onz
dersteen.nl
n
a
v
k
ir
.d
w
w
w

schildersbedrijf peter

dekker

schilder-, glas- en behangersbedrijf

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

Informeer vrijblijvend
naar wanddecoraties en
decoratieve technieken
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Russische Alona op zoek naar beter bestaan...

‘Limmers zijn geluksvogels’
Wie met enige regelmaat op zaterdag de Albert Heijn aan de Vuurbaak passeert, kan het
niet zijn ontgaan. Bij de ingang staat, weer of geen weer, Alona (24) haar Straatjournaals
te verkopen. Deze van oorsprong uit Rusland afkomstige jonge vrouw, heeft samen met
haar zus Svetlana (31), anderhalf jaar geleden gekozen voor een onzekere toekomst in
het rijke Westen. De slechte levensomstandigheden lieten hen geen andere keuze dan
op zoek te gaan naar nieuwe kansen. Svetlana deed dat met achterlating van haar inmiddels 12-jarige zoon, die aan de goede zorgen van zijn grootouders is overgelaten.
Russische woordenboeken
Na, met ouderwets handen -en voetenwerk,
duidelijk te hebben gemaakt wat mijn
bedoelingen zijn, stemt Alona in met een
gesprek. Ze blijkt praktisch geen Nederlands
te spreken en aangezien mijn Russisch niet
verder gaat dan een eenvoudig “njet”, krijg
ik bijna spijt van mijn intenties haar een
interview af te nemen. Terugkrabbelen kan
natuurlijk niet meer, dus met dankbaar
geleende Russisch-Nederlandse woordenboeken in de aanslag en een inderhaast
opgetrommelde tolk in de persoon van Fred
Welgraven, heb ik getracht nader kennis te
maken met deze bescheiden straatkrantverkoopster.
Hier alles beter dan daar
Alona vertelt waarom ze besloten heeft naar
Nederland te komen: “Ik heb in Rusland vijf
jaar gestudeerd. Na mijn studie kon ik mijzelf technisch econoom of boekhoudster
noemen. Net als voor de meeste afgestudeerden geldt, kon ik na mijn afstuderen
geen geschikte baan krijgen. Gewoon omdat
er bijna geen vacatures beschikbaar zijn.
Twee jaar ben ik noodgedwongen in een

winkel aan de slag gegaan. Daar verdiende
ik 2 euro voor een hele dag hard werken,
zonder zicht op andere omstandigheden.
Toen ik vernam dat er misschien kansen
waren op een beter bestaan in Nederland,
hebben Svetlana en ik het moeilijke besluit
genomen om de stap te wagen. Hier in
Nederland is alles beter dan daar. Ook al
betekent het dat wij onze ouders en mijn zus
haar zoontje, niet zullen zien de komende
jaren”. Fred Welgraven verbleef de afgelopen
jaren regelmatig voor langere tijd in Rusland
en beaamt het enorme verschil in welvaart:”Ik heb met eigen ogen kunnen zien
dat de armoede vaak groot is en dat hoog
opgeleide mensen, zoals tandartsen, laaggeschoolde arbeid verrichten.”
Hoofd boven water houden
Alona en Svetlana wonen samen in Haarlem. Zes dagen in de week staan ze in verschillende gemeenten hun Straatjournaals
te verkopen. Naast Limmen heeft Alona ook
nog toestemming om in Krommenie, Uitgeest en Castricum te staan. Een Straatjournaal kost 2 1,50, waarvan ze de helft
mogen behouden. De opbrengsten stellen

Kijkdag voor opa’s en oma’s bij Kits Oonlie
In de week van 11 tot en met 15 juli 2005 zijn
alle opa’s en oma’s van harte welkom bij kinderdagveblijf Kits Oonlie. Want wat is er nu
leuker dan met je eigen ogen zien wat je
kleinkind allemaal beleeft op het kinderdagverblijf. Naast een rondleiding en
natuurlijk het bekijken van allerlei knutselwerken van de kinderen is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.
In de tijd dat de grootouders kleine kinderen hadden werd er weinig tot geen gebruik
gemaakt van kinderdagverblijven. De meeste moeders bleven thuis om voor de kinderen te zorgen en een van de oudere kinderen was vaak oppas als de ouders de deur uit
gingen.
Ook maakt Kits Oonlie graag van de gelegenheid gebruik om te laten zien wat de
ISO/HKZ certificering inhoudt. Kits Oonlie is
sinds november 2003 in het bezit van dit certificaat dat betrekking heeft op kwaliteits-,
veiligheids-, hygiëne- en ARBO-eisen. U zult
vooral ontdekken dat het kinderdagverblijf
een kleinschalige en huiselijke uitstraling
heeft, waar de kinderen zich erg prettig bij

voelen. Dus opa’s en oma’s met kleinkinderen bij Kits Oonlie! U bent van harte welkom
van 11 t/m 15 juli en uiteraard staat er koffie
en thee met wat lekkers voor u klaar. De kinderen verheugen zich in ieder geval nu al op
uw komst.
Voor meer informatie kunt u terecht op
072-5323578 of op onze website:
www.kits-oonlie.nl

Country Line Dance
op de Jaarmarkt
Zoals u de laatste jaren van ons gewend
bent, treden de “Limmer Swaydancers” ook
dit jaar weer voor u op. Ons programma is
weer zeer gevarieerd en dansen o.a. op de
tango van Jan Smit. Alle reden om weer even
te komen genieten bij onze dansvloer welke
beschikbaar is gesteld door “DE FIXET”, waarvoor onze hartelijke dank. Wij dansen omgeving de R.K.Kerk om 19.30 uur en ± 20.30 uur.
Tot woensdag. (bij slechtweer binnen).

Alona, de bescheiden Straatjournaalverkoopster
uit Rusland.

hen in staat net het hoofd boven water te
houden en te voorzien in de meest noodzakelijk levensbehoeften. Soms houden ze er
nog iets van over en dat wordt zorgvuldig
gespaard voor thuis. Ondanks het feit dat ze
een prima opleiding hebben gehad, zijn
beide zusjes trots dat ze de kost op deze
manier kunnen verdienen. Veel meisjes die
op zoek gingen naar het Grote Geluk in het
westen, hebben ze zien verdwijnen in de
schemerige wereld van de prostitutie. Alona:
“Regelmatig wordt aan mij gevraagd of ik
niet interesse heb om dergelijke diensten te
verlenen. Maar tot zulk oneerbaar werk zal
ik mij nooit verlagen. Dan ga ik nog liever
terug!”

Vriendelijke mensen
De Albert Heijn in Limmen heeft volgens
Alona nooit expliciet toestemming aan haar
gegeven om bij de ingang te mogen staan.
Wel krijgt ze het idee dat er absoluut geen
bezwaar tegen is.“Iedereen, ook de mensen
van de Albert Heijn zijn allemaal erg vriendelijk. Binnen mag ik thee of koffie pakken
en eventueel gebruik maken van het toilet.
Met kerst gaven ze mij zelfs een kerstpakket.
Dat heeft mij wel ontroerd. In Nederland
wonen prettige mensen. De mensen lachen
veel meer dan in Rusland en vragen hoe het
met je gaat. Ik houd zelfs een beetje van
Limmen. Dit is mijn favoriete plek om te
staan met het Straatjournaal. Hier kent
iedereen mij en groeten ze vaak. In de andere plaatsen lopen de mensen me vaker straal
voorbij. Toen ik een keer vanwege erg slecht
weer niet kon komen, vroegen sommige
mensen zelfs waarom ik er die zaterdag niet
was. En soms krijg ik van iemand wat kleding of iets extra’s toegestopt.”
Op mijn vraag wat haar droomwens is, zegt
Alona in eerste instantie te verlangen dat
haar ouders en zus lang gezond mogen blijven. Daarna voegt ze toe dat ze erg graag in
Nederland wil blijven en samen met een
toekomstige partner een gezinnetje zou willen stichten. Ze besluit ons gesprek met het
bedanken van de Limmers voor hun vriendelijkheid. “Ik heb hier het gevoel dat ze mij
beschouwen als een gast en geen sta-in-deweg. De mensen hier in Limmen zijn geluksvogels. Ik hoop dat ze zich dat realiseren!”
Yvette Valkering

Plaatselijk Sportstimuleringsfonds
Het Plaatselijk Sportstimulerings Fonds kortweg het PSF heeft onlangs het voetbalveldje aan de Kapelweg (achter de B.N.straat) gerenoveerd. Het veldje ligt er weer mooi bij
en de jeugd maakt er weer dankbaar gebruik van. Ook uw vereniging kan in aanmerking komen voor sportstimuleringsubsidie.
Vraag informatie bij Meintje Guyt, Vaartkant 44, tel.5051374.

Kinderopvang Limmen op de Jaarmarkt
Ook dit jaar zal Kinderopvang Limmen weer
van de partij zijn op de Jaarmarkt. Bij onze
kraam kunt u terecht voor informatie over
onze verschillende vormen van kinderopvang. U kunt ook een informatie pakket
meenemen om thuis nog eens rustig door te
lezen. Verder is er de mogelijkheid om uw
kind of kinderen direct in te schrijven.
Aan de kinderen hebben wij natuurlijk ook
gedacht. Zij kunnen bij ons vrijblijvend meedoen aan een creatieve activiteit, welke duidelijk ons pedagogisch beleid tot uiting
brengt. Bij Kinderopvang Limmen staat uw
kind centraal, vanuit een open, veilige en
respectvolle visie. Afhankelijk van uw inkomen, kunt u al voor euro 0,19 per uur uw

kind bij ons laten opvangen door professionele leidsters, die hart hebben voor het welzijn van uw kind. Inclusief verlengde opening kunt u vanaf 7.15 tot 18.15 uur bij ons
terecht. Het kinderdagverblijf Eigen Wijs
biedt opvang aan kinderen tot 4 jaar.Tijdens
de basisschoolleeftijd bieden wij in hetzelfde gebouw buitenschoolse opvang in een
uitdagende ruime omgeving.
We zien u graag op 20 juli op de Jaarmarkt
of op Sportlaan 25 in Limmen.
U kunt dagelijks bellen met ons Centraal
Bureau op nummer 0251 658058 voor informatie en/of een rondleiding.
Neemt u ook eens een kijkje op onze website: www.fortebv.nl

Dusseldorperweg 56 - Limmen Tel. 072-505 13 13

Tijdens de jaarmarkt:
Achterweg 4
1906 AG Limmen
Tel. (072) 505 33 77
•
•
•

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud

RENE ESHUIJS
www.lantaarnlimmen.nl

ZOMERDIJK KEUKENS
AKTIEF EN KREATIEF IN KEUKENS
Rijksweg 35-37
1906 BD Limmen
Tel: 072-5053838
CBW-erkend keukenspecialist

Geopend dinsdag t/m zaterdag
Vrijdag koopavond
www.zomerdijk-keukens.nl
Email: info@zomerdijk-keukens.nl
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Kerkweg 42 - Limmen - Tel. 505 12 42

Brood- en Banketbakkerij

P. COMMANDEUR

Fotohome-actie voor de maand juli:

Rijksweg 150, Limmen. Telefoon (072) 505 12 79

Een vergroting van 20 x 30 cm
voor slechts ......................................................2

Reclame van 18 t/m 23 juli:

APPELTAARTJE

MET SLAGROOM

6 persoons van 5.05______________NU voor

KAASCROISSANT
van 0.99____________________________NU voor

4.
0.85
55

0.88

Kijk ook eens op www.fotohome.nl voor het afdrukken
van uw digitale foto’s op echt fotopapier!

Is er een jarig?? Een verjaardagstaart
maakt het nog feestelijker!
Wij hebben een grote sortering!

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
RUBBEREN BAL VOOR DE HOND
per stuk ..............................................€ 1,25

10 stuks € 10,00

KATTENBAK MET RAND

normaal 9,95...................................................................... NU € 7,95

PAVO SUMMERFIT MET GRATIS GEWICHTSMEETLINT ..NU € 9,95
KONIJNENKOOI 100 CM
normaal 49,95 ............................... NU € 29,50

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

Visweg 31, 1906 CN Limmen

Tel. (072) 505 16 57
Fax (072) 505 16 89
L L AT IE S
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VERSCHIJNINGSDATA
LOV-KRANT 2005

Dusseldorperweg 137, 1906 AJ Limmen
Tel. 072-505 28 42 Fax 072-505 38 23 - E-mail: böhm@tip.nl

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

(onder voorbehoud)

Uiterlijk inleveren kopij

Verspreiding

5.
6.
7.
8.

maandag 29 augustus
maandag 10 oktober
maandag 7 november
maandag 12 december

3-4 september
15-16 oktober
12-13 november
17-18 december

KERMIS-EDITIE
HERFST-EDITIE
SINTERKLAAS-EDITIE
KERST-EDITIE

PINEAPPLES PRESENTS...

SUMMERNIGHTPARTY 20 juli
Tijdens de Jaarmarkt vanaf 18.30 uur:
VAKANTIESET: SHORT & SINGLET

oveniersbedrijf
Voor het gras van de buren!
Hogeweg 92, 1906 CV Limmen
Telefoon: (072) 505 29 66

ollander

voor .................................................................17.95

2 SINGLETS

voor ..............................................................10.00

VELE ZONNIG GEPRIJSDE ARTIKELEN!

...en een verrassend
tropisch optreden...

KERKWEG 44, LIMMEN

W I J H E B B E N VA K A N T I E VA N A F D I N S DA G 2 AU G U S T U S t o t
W O E N S DA G 1 7 AU G U S T U S , DA N S TA AT D E D E U R W E E R O P E N !
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“Bezoekers en bewoners voelen zich hier vrij”

De Amberhof in Heiloo opent
“Alzheimertuin”
Met grote dankbaarheid naar de sponsors werd vrijdag 24 juni De Amberhoftuin aan de
Loet in Heiloo-Oost officieel geopend. Deze tuin, aangelegd door Tuinvormgeving Willem
Koet, is een uniek initiatief van het team van zorginstelling de Amberhof. De Amberhof is
onderdeel van Zorgspectrum Westerhout in Alkmaar en richt zich op Heiloo en de directe
omgeving. Wanneer een familielid de ziekte van Alzheimer heeft of met andere geheugenproblemen te kampen krijgt, moeten we ze meestal noodgedwongen overlaten aan de
zorg van een ander. Soms moet gekozen worden voor permanente opvang in een verpleeghuis. De zorgbehoefte is dan te groot om er familie mee te belasten. In de regel is er
ook de mogelijkheid om een dierbare, via dagbehandeling bij een instelling, zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De Amberhof in Heiloo biedt beide vormen van zorg aan ouderen. De indicatie voor dagbehandeling wordt in de regel gesteld door het CIZ Alkmaar
(Centrum Indicatiestelling Zorg) of aangevraagd via de huisarts of het DOC-team. De term
DOC-team staat voor Dementie onderzoeks -en Case-managementteam.
Huiselijkheid en respect
Op de verpleegafdeling wordt, in een sfeer
van huiselijkheid en respect, zorg geleverd
aan maximaal twintig psychogeriatrische
bewoners. De kleinschaligheid maakt het
mogelijk de ouderen een eigen kamer én
veel persoonlijke aandacht te schenken. De
dagbehandeling beschikt over drie huiskamers, waar niet meer dan achttien bezoekers met geheugenproblemen worden
opgevangen. Ze arriveren ‘s ochtends rond
tien uur met een bus van Connexxion en om
half vier keert iedereen weer huiswaarts. De
groepen waarin ze worden begeleid, zijn
nooit groter dan zeven personen, plus hun
begeleider. Elke groep heeft een vaste
samenstelling en een vaste dagroutine,
zodat er een gevoel van veiligheid wordt
gecreëerd. De bezoekers krijgen gedurende

De bezoekers van de dagbehandelingsgroep
“Jasmijn” genieten in hun heerlijke tuin van het
mooie weer.

de dag meerdere activiteiten aangeboden,
die er vooral op gericht zijn het geheugen en
zelfredzaamheid te trainen. Er wordt bijvoorbeeld gezamenlijk koffie gedronken,
afgewassen, de krant gelezen en geheugenspelletjes gedaan. Vaak komen er na dit
soort activiteiten herinneringen van vroeger
naar boven. Hierdoor wordt weer een beroep
gedaan op het lange termijn geheugen en
komen hele gesprekken op gang.
Niets hoeft, alles mag
Elly Zomerdijk, teamleidster van de dagbehandeling is trots op “haar” Amberhof: “ Er
is de laatste jaren veel kritiek op zorginstellingen en dat is niet altijd terecht. De mensen in de zorg werken hard met de middelen die voor handen zijn en het is jammer
dat er zo een negatief beeld wordt gevormd.
Hier bieden wij de bewoners en bezoekers
–we spreken liever niet van patiënt, want dat
drukt zo’n stempel- een zeer individuele
benadering. Ze hoeven niets te doen wat ze
niet willen, mogen zich buiten de groep
plaatsen als ze daar behoefte aan hebben.
Juist bij deze mensen is het belangrijk ze
positief te benaderen en het gevoel te geven
dat ze over zichzelf kunnen beslissen. Soms
raken ze in paniek, omdat ze weten dat hun
geheugen afneemt en langzaam de controle verliezen. Tegelijkertijd beseffen ze de
ernst van hun ziektebeeld niet en hebben ze
het idee dat ze worden weggestopt. Dat laat-

Haartips van Marga...
Wat zijn deze zomer de trends qua coupe
en kleur?
‘Typerend voor deze zomer is de zogenaamde ‘concave’ vorm. Dit is een soort omgekeerde V, waarbij het kortste punt in de nek
ligt en het haar naar voren toe wat langer
wordt gelaten. Daardoor volgt het haar heel
gemakkelijk de contouren van het gezicht en
zeker vanaf de zijkant gezien geeft dit een

bijzonder effect: verleidelijk en krachtig
tegelijk. De kleuringen worden puur en eenvoudig gehouden, zonder al te grote contrasten. Het zijn mooie, volle unikleuren
zoals lichtgoudblond of oranjerood mahonie.’
‘Naast een zachte vorm van het bobkapsel
zie je deze zomer bij met name de jongere

Een snelle coupe?
Wilt u ook goed geknipt en gestyled op vakantie? Kom dan
naar onze salon en profiteer van een fantastische aanbieding:
Bij een knipbehandeling ontvangt u bij inlevering
van deze advertentie een
techni.art stylingproduct t.w.v. 2 12,60 cadeau!*

ZOMERACTIE HEREN...
WASSEN, KNIPPEN
EN FÖHNEN 23.50
* Deze actie is vanaf
18 jaar en zolang
de voorraad strekt.

Voor haar en
zijn haar.

Dusseldorperweg 105,
Limmen
Tel. 072 - 505 24 56

ste proberen wij met onze
aanpak te voorkomen.” Bij de
Amberhof wordt familie van
bewoners en bezoekers ook
niet vergeten. De ziekte van
Alzheimer brengt veel zorg en
onzekerheid teweeg. Men wil
het beste voor vader of moeder en vraagt zich terecht af
hoe erg het is en wat het toekomstbeeld is. De familie
krijgt te maken met het verdriet van de ouder en worstelt
ondertussen met de eigen
emoties. Het team van de
Amberhof begeleidt hierin
onder andere door persoonlijke gesprekken.
Kippen en konijntjes
Met de realisatie van de Amberhoftuin is een
extra dimensie gegeven aan deze zorginstelling. Doordat de tuin volledig omheind
is, kunnen de bezoekers zelfstandig naar
buiten. Voorheen was dat alleen mogelijk
buiten het gebouw, aan de arm van een
begeleider, waar niet altijd gelegenheid voor
is. Elly:“Er is met de aanleg van de tuin rekening gehouden met de doelgroep. De paden
zijn voorzien van grote, egale tegels waar
men eenvoudig met bijvoorbeeld rolstoel of
rollator overheen kan, er zijn verschillende
zitjes onder grote parasols en er is zelfs een
jeu de boules baan aangelegd. Wat natuurlijk helemaal geweldig is, is dat we de mensen de gelegenheid geven de tuin zelf te verzorgen. Sommigen vinden het heerlijk om
wat te schoffelen, plantjes water te geven of
onkruid te wieden. Ook hebben we een aantal kippen en konijntjes. De bezoeker die dat
leuk vindt, mag de diertjes voeren, op schoot
nemen, eieren uit het hok halen of er lekker
tegenaan kletsen. Juist mensen uit deze
agrarische omgeving hebben vaak thuis als
kind een grote tuin, kippen of konijnen
gehad en is de verzorging ervan een feest
der herkenning. Daarbij geeft het ze het
gevoel dat ze nodig zijn!”
Bekende en anonieme sponsors
De Amberhoftuin was in december 2004
reeds voltooid, maar bewust is met de officiële opening gewacht totdat de beplanting
goed was aangeslagen en de bloemen in

Zicht over de ruim aangelegde Amberhoftuin

bloei stonden. Op die manier kon iedereen
zien dat de mensen er goed gebruik van
maken. “Alle sponsors, veel bezoekers, familieleden en personeel waren aanwezig op
het moment dat een van onze bewoners, de
heer de Gier het lint doorknipte. De
Amberhof is de bekende én anonieme sponsors zo dankbaar, zonder hen was de tuin er
nooit gekomen. Dat was beslist te kostbaar
geweest. Ook Willem Koet die de tuin heeft
ontworpen en aangelegd, heeft het geweldig gedaan en snel voor elkaar gekregen.”
Grandioze categorie bezoekers
Elly vervolgt:“Dit is werkelijk een grandioze
categorie bezoekers om mee te mogen werken. Je moet wel veel geduld hebben en interesse blijven tonen, ook al hoor je een zelfde
verhaal voor de vierde keer. Maar je ziet bij
een positieve, oprechte benadering het zelfbeeld van deze mensen groeien. Het is zo
belangrijk dat ze plezier in hun bestaan blijven hebben. We benadrukken continu wat
ze allemaal nog wél kunnen. In de groep valt
het vaak niet eens op dat ze “een steekje
laten”vallen, omdat je met zijn allen bent en
iedereen wel eens wat vergeet. We hebben
het vaak gewoon gezellig en de dankbaarheid van deze mensen is bijzonder groot.”
Voor meer informatie:
Amberghof
De Loet 1, 1851 CR Heiloo
tel. 072-532 51 91
E-mail:AmberhofDBH@Westerhout.nl.
Yvette Valkering

vrouwen ook veel disconnectie. Qua kleur is
het allemaal wat zachter; veel ton-sun-ton
combinaties van blond- en kopertinten of
caramelkleuren en dan vooral in grotere
vlakken. Bij de heren maakt het matje langzaam plaats voor wat meer lengte in het
totale kapsel, waarbij nu dus ook de zijlengten wat langer mogen blijven.Voor wie durft
mag ede voorpartij lekker kort, maar wie het
liever iets behoudender heeft, kiest voor een
dandy lok. Mannen wagen zich ook voorzichtig aan meer kleur, zowel in de vorm van
highlights als totaalkleuringen. Deze zomer
is zachtbruin met blonde effecten de trend:
subtiel maar wel gekleurd!’

krullen komen voort uit de vintagenostalgie
van de jaren ‘50 en ‘60 die je ook in de mode
ziet terugkomen. Maar ook de steile, gestileerde kopjes uit de jaren ‘40 en ‘50 met hun
duidelijk aanwezige pony’s drukken hun
stempel op het haarmodebeeld. Een groter
contrast kun je eigenlijk niet bedenken,
maar met een goede coupe in wat langere,
gelijke lengten zijn beide stylingvarianten
prima haalbaar voor de consument. Ook de
kleuringen mogen best contrasterend zijn,
zoals blauwzwart in combinatie met lichtblond of diep donkerbruin samen met felrood. Als het maar een subtiel geheel blijft,
en dat is een kwestie van de juiste techniek.

‘De krul is terug! Niet in de vorm van een
permanent, maar mensen zullen meer aan
de gang gaan met bijvoorbeeld krullers en
de diffuser. Om vervolgens de volgende dag
de steiltang te pakken, want juist die variatie vindt men leuk. Qua coupe voor vrouwen
heeft de punt in de nek plaats gemaakt voor
de concave en wordt de pony óf heel kort óf
juist in een lange lok gedragen.Wat de kleur
betreft wordt het de zomer van accenten
met hetzelfde kleurkarakter als de basiskleur, maar dan een paar tinten lichter. Bij
de mannen blijft het hanekammetje ‘in’: dat
is eigenlijk de moderne versie van de vroegere stekeltjes geworden. De bovenlagen
worden wat korter terwijl de rest van het
haar wat langer blijft. Wat blonde punten
die je maakt met de ‘shoeshine’ techniek
zorgen daarbij voor een zomerse look.’
‘Wat ik deze zomer typerend vind, is de
afwisseling van supersteil en krullen. Die

Voor meer informatie: Marga’s Haarmode
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JAARMARKT STUNT!
Tijdens de Jaarmarkt de gehele dag

HEERLIJK ROOMIJS

...IN
8 HEERLIJKE
SMAKEN!

VOOR BIJNA DE HELFT VAN DE PRIJS!

Rijksweg 106, 1906 BK Limmen
Telefoon (072) 505 16 16

IJSJE VAN 0,75 ...................................voor
IJSJE VAN 0,90 ...................................voor
IJSJE VAN 1,15 ...................................voor
OUBLIE VAN 1,25 ...........................voor
IJSJE VAN 1,80 ...................................voor

0,40
0,50
0,60
0,70
1,00

rmarkt!
a.s. op de jaa
li
ju
20
op
s
U vindt on

Direct plaats
in de kinderopvang
tegen een redelijke prijs..!
Bij Kinderopvang Limmen kunt u op woensdag en vrijdag direct uw kind
op laten vangen op het kinderdagverblijf.
Afhankelijk van uw inkomen en de bijdrage van uw werkgever kunt u hiervoor al vanaf een bedrag van 2 0,19 per uur terecht. Geen inschrijfkosten.
Wacht dus niet langer en laat uw kind genieten van een professionele
speelse opvang. Voor de kosten hoeft u het niet te laten.

Kijk voor meer informatie op website: www.fortebv.nl

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

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
Locatieadres:
Sportlaan 25, Limmen
Centraal Bureau:
Verlegde Overtoom 24, Castricum
Postadres:
Postbus 401
1900 AK Castricum
Telefoon:
0251 658058
Kinderopvang Limmen is onderdeel
van Stichting Forte.

JAARMARKT RECLAME!

Bij aankoop van 1 kilo
Beemster Kaas een
GRATIS STRANDBAL!
1 KILO EXTRA BELEGEN
BEEMSTER...........................5.95

Gespecialiseerd in sierhekwerk, (automatische) toegangspoorten,
schoorsteenkappen, windwijzers en raambeveiligingen.
Tevens verkoop van hekwerkonderdelen.
VOOR MEER INFORMATIE: WWW.SMEDERIJHAGEMAN.NL
Molenlei 1i – 1921 CX Akersloot – Tel. 072 505 12 02 – Fax 072 505 3825
E-mail: info@smederijhageman.nl

Bestellingen:
Buurtweg 43, Akersloot, tel. 0251 - 315112

Rijksweg 47 • 1906 BD Limmen
Tel. (072) 505 29 53

Met DSH-Schuifwanden
creëert u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden
exact op maat gemaakt, waar
u maar wilt in huis of op

websites
drukwerk
idee
vormgeving
opmaak

kantoor. In de slaap- en
kinderkamer, maar ook in
uw werk- of studeerkamer,

B.B.Q.

Anoranze Rosé
Spanje - 75 cl __________________3,79

Huisselectie

de hal of op zolder. Kortom:
overal waar kastruimte nodig

2,99

Steen-Chardonnay

Zuid-Afrika (wit) - 75 cl __________3,99
per 6 flessen 3,29

Goedgevonden

Merlot-Cinsault
Zuid-Afrika (rood) - 75 cl _________4,99

Hoegaarden
Witbier ______________________10,38
2 sixpacks van 6x 30 cl.

3,49

is. Geen centimeter blijft
onbenut. Ruimteproblemen
zijn volledig verleden tijd.

3,99
5,19

2 halen, 1 betalen!

Aanbiedingen geldig t/m 2 augustus 2005.

JE MAAKT HET MET FIXET
Slijterij R. Booms - Vuurbaak 7 - Tel.: (072) 505 48 80

VISWEG 12A
LIMMEN
TEL. 072-505 17 88
FAX 072-505 21 97
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Het ‘oude’ pand aan de Straatweg

Nieuw pand, vertrouwde service

Rijwielhandel Kroone
Liefting uit z’n jasje gegroeid

Uitbreiding assortiment
De wens voor een groter onderkomen was al
zo’n acht jaar aanwezig. Het uitblijven van
een bouwvergunning en ook de twijfel hield
een al te overhaaste bedrijfsverplaatsing op.
René en John wilden wel groter, maar waren
tegelijkertijd huiverig om hun succes en de
laagdrempeligheid te verliezen.Tegen de tijd
dat de gemeente haar toestemming gaf, had
de twijfel plaatsgemaakt voor vertrouwen.
“Ondanks het feit dat wij straks de beschikking hebben over een ruimte die twee keer
groter is dan onze huidige winkel, kan de
klant hetzelfde blijven verwachten. Daar
kunnen we tenslotte zelf voor zorgen, want
we krijgen we er geen nieuwe medewerkers
bij. Eerst gaan we het proberen met de huidige bezetting. Dit team staat garant voor
onze snelle klantgerichte service, kwaliteit
en een gezellige atmosfeer. Alles blijft
gewoon bij het oude, maar dan in een rustigere omgeving die minder vol staat. Wel
gaan wij nog veel meer aandacht en ruimte
besteden aan accessoires. Ons toch al ruime
assortiment en de voorraad wordt verder
uitgebreid. Van de merken Koga Miyata,
Giant en Gazelle krijgen wij bijvoorbeeld alle
modellen in de showroom. Het moet eigenlijk zo zijn dat klanten uit de hele regio niet

meer om ons heen kunnen en dat men zegt:
Áls je iets wil hebben op fietsgebied, moet je
bij Kroone Liefting zijn. Als zij het niet hebben, heeft niemand het!”
Verkoop vuurwerk
René heeft als klap op de vuurpijl nog één
laatste opmerking, die voor veel mensen van
belang is aan het einde van elk jaar: “Bij de
realisatie van het nieuwe pand is in alle
opzichten rekening gehouden met de mogelijkheid voor de verkoop van vuurwerk. Aan
alle veiligheidseisen is voldaan, van opslagbunkers in de werkplaats tot extra dikke leidingen voor voldoende watertoevoer, om bij
eventuele calamiteiten geen buitensporige
schade te veroorzaken óf te lijden. Maar voor
het zover is hebben we nog behoorlijk wat
werk te verzetten. De exacte datum van onze
verhuizing is nog niet bekend, maar we houden iedereen onder andere via deze krant op
de hoogte”.
Yvette Valkering
Noot van de redactie:
Rijwielhandel Kroone Liefting stelt voor de
komende edities van de LOV-krant een
Bobike-fietszitje beschikbaar ten behoeve van
de rubriek “Limmer Kroost”.
Onze dank daarvoor!

Wie bekend is met Rijwielhandel Kroone Liefting kan uit ervaring spreken: het assortiment
is gigantisch en de service uniek. Of je nu komt voor de aanschaf van een peperdure fiets
of voor het verhelpen van een vaag, rammelend geluid in je ouwe, vertrouwde brikkie, de
oprechte aandacht voor de klant is al dertig jaar dezelfde. De bedrijvigheid is enorm, de
winkel nooit leeg. Na een jaarlijkse groei van ongeveer tien procent is deze bijzondere rijwielhandel letterlijk uit z’n jasje gescheurd. Iedereen moet nog enkele maanden geduld
opbrengen, maar dan komt aan het chronisch ruimtegebrek een einde.
Altijd druk, constante groei
In oktober 2005 verplaatst Kroone Liefting al
zijn werkzaamheden van een vloeroppervlakte van 800 m2, naar een showroom
annex werkplaats van maar liefst 2.415 m2.
Op nog geen vijfhonderd meter van de huidige locatie krijgen eigenaren John Vader en
René Borsjes, samen met hun gemotiveerde
team medewerkers, de beschikking over een
ruimte die waardig is aan hun succes. “Bij
ons in de winkel staat altijd volk en is het
nooit rustig. Vaak is één van ons ruim voor
openingstijd aanwezig om wat klusjes te
doen, maar dan houden we toch de deur nog
angstvallig dicht. Vanaf het openen van de
deur tot sluitingstijd stromen de klanten
namelijk binnen. Soms zitten ze zelfs al te
wachten voor de deur. De drukte neemt nog
elk jaar toe en dan komt er natuurlijk een
moment dat je elkaar vreselijk in de weg
gaat lopen. Ondanks het feit dat wij er een
aantal jaren geleden een verdieping bij kregen, kunnen wij ons hele assortiment momenteel niet optimaal meer presenteren.
We staan op sommige dagen meer fietsen
te verplaatsen, dan dat we ons met het echte
werk bezig kunnen houden,” vertelt een
enthousiaste René vol vuur over het succesvolle bedrijf dat hij samen met compagnon
John overnam van Cees Kroone en Jos
Liefting.
Klanten van heinde en ver
Illustrerend voor de ongewone prestaties

van het team van Kroone Liefting, is het feit
dat de internationaal directeur van Shimano
(producent van hoogwaardige fietsonderdelen) hoogstpersoonlijk een bezoek aan
Limmen kwam brengen. Hij wilde met eigen
ogen aanschouwen hoe een rijwielhandel
met “slechts” 800 m2 ter beschikking, gevestigd in een klein verzorgingsgebied relatief
hoge omzetten kan behalen. “Wat betreft
onze grootte heeft deze Shimano-directeur
gelijk, maar ons verzorgingsgebied gaat veel
verder dan alleen Limmen. Uit Limmen hebben we veel klanten, maar vijfenzeventig
procent komt van daarbuiten. De mond-totmond reclame doet kennelijk goed haar
werk! Ze komen werkelijk van heinde en ver,
van Den Helder tot ‘t Gooi. Dan zetten ze de
fiets gewoon achterop de auto, om deze hier
ter reparatie te brengen…..
Wat ons trouwens in het voordeel werkt, is
het gegeven dat de fietsenhandel “vergrijsd”. Oudere ondernemers houden zich
vaak verre van de snel gaande ontwikkelingen in de techniek, meestal bij gebrek aan
opvolging. Zij zijn tevreden met de klandizie
die ze hebben en hun winkel verdwijnt op
het moment dat pensioengerechtigde leeftijd zich aandient. Er zijn tegenwoordig
steeds minder jongens die kiezen voor een
beroep als fietshersteller. De spoeling van
gespecialiseerde rijwielhandels met een
breed assortiment wordt de komende jaren
in heel Nederland zodoende alsmaar dunner.”

Fitnessen in de buitenlucht...

Nordic walking groeit in populariteit
Ook in Limmen en omgeving raken mensen
steeds enthousiaster voor het Nordic
Walken. In Nederland lopen inmiddels
60.000 Nordic Walkers. Daar voegt Lea Dam
55 dames en heren aan toe. Zij heeft 5 groepen een cursus gegeven, de afgelopen
weken. Zij heeft de techniek van het nordic
walken de mensen eigen gemaakt. Nu is het
voor de cursisten een kwestie van regelmatig lopen zodat de techniek er goed inslijt
om in een goed loopritme (cadans) te komen
zodat je een wordt met je poles (stokken).
Na de cursus is er ook een mogelijkheid om
wekelijks in groepsverband 1,5 uur in de dui-

nen te lopen o.b.v. Lea. Nordic Walking is een
groeiende tak van sport uit Finland overgewaaid. Daar is het al 40 jaar een alternatieve trainingswijze voor langlaufers en
crosscountry-skiers in de zomer. Het is een
actieve manier van wandelen met speciaal
op maat gemaakte wandelstokken (poles),
waarbij je je hele bewegingsapparaat in
werking zet. Een totale work-out dus. Alle
spiergroepen van het bovenlijf breng je in
actie waardoor ook een betere loophouding
ontstaat.
Het is voor iedereen geschikt, ongeacht
welke leeftijd. Je kunt het recreatief doen,

Een overvolle
showroom is over
enkele maanden
verleden tijd!

In de werkplaats loopt men elkaar nu nog regelmatig in de weg.

maar ook actief, zelfs revaliderend kunnen
de poles werken. Ze halen 2 tot zes kilo
gewicht van je weg en ontlasten je gewrichten. Je verbruikt 20 tot 40% meer energie
dan bij stevig wandelen.
Je moet echter wel de techniek goed beheersen, zodat je in de toekomst verantwoord
kan Nordic Walken.
Nieuwsgierig?? Ik zou zeggen wat let je om
eens een instructieles mee te lopen om in
contact te komen met het fenomeen Nordic
Walken.
Lea Dam, Nordic Walking instructrice, gecertificeerd door VDNOWAS (Verband Der
NordicWalking Schulen) start de volgende
data weer met demonstratielessen:
Maandag 22 augustus 19.00u, dinsdag 23

aug. 19.00u en donderdag 25 aug. 19.00u.
Kosten voor de demoles zijn 6 Euro incl.
gebruik van poles
Bij voldoende belangstelling volgen twee clinics (6 lessen), kosten 58,- euro, incl. poles.
De clinics vinden plaats op maandagavond
en vrijdagmorgen en/of e.v.t. op de dinsdagmiddag.
Er wordt gestart bij de duiningang naast het
Med. Kindertehuis Antonius aan de
Herenweg in Bakkum.
Aanmelding voor een demonstratieles en/of
clinic bij Lea Dam: Tel:072- 5052768, email:
leadam@quicknet.nl
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