JULI 2007

7).+%,)%236%2%.)').' ,)--%. /2'!.)3%%24



Binnenkort in Limmen!

Full of Life Wellness Center
Full of Life Wellness Center opent na de zomer
(medio september) haar deuren in de gemeente
Castricum. Gelegen op de Rijksweg 53 in Limmen
begint Koen Rooks een groot Wellness Center,
met als hoofdactiviteiten cardiofitness, fitness,
bedrijfsfitness, en personal training.
Rooks: “Het centrum wat we binnenkort openen
wordt een groot en luxe centrum waar je voor
een niet al te hoog maandbedrag (19,95 euro per
maand) gebruik kunt maken van de fitness apparatuur. Ik ben van mening dat je moet investeren in je eigen lichaam, maar 40 à 50 euro is voor
sommigen een zeer hoge drempel. Daarom heb
ik gekozen voor een laag maandtarief, 19,95 euro
per maand voor onbeperkt fitness.
Dit is uniek in de gemeente Castricum!”
We zijn zeven dagen per week geopend en hebben voldoende gratis privé-parkeergelegenheid
achter het centrum. We krijgen ruime, frisse
kleedkamers waar je na het sporten lekker kunt
gaan douchen. Om vervolgens in de lounge een
lekker bakje koffie of een sportdrankje te nuttigen.
De sportaccommodatie wordt duizend vierkante
meter groot. We starten met 24 cardio toestellen,
waaronder loopbanden, fietsen, ligfietsen, steppers, roeiers en crosstrainers. De fitness apparatuur wordt onderverdeeld in drie zones. Een zone
voor de beginners, gevorderden en vergevorderden.
Beginnerszone-toestellen zijn gemakkelijk in te
stellen en uit te voeren. Ideaal voor de beginner
want je kunt er zeer weinig fout doen.
Gevorderden, hier kun je al wat specifieker trainen en meer instellen. Leuke uitdaging om hiermee je persoonlijke doelen te halen.
Vergevorderde, voor de fitnessers die al vaker trainen kunnen hier uitstekend hun weg in vinden.

Er komen geen spiegels te hangen, omdat we niet
uit cosmetisch- maar uit een gezondheidsoogpunt de sport willen aanbieden.
Uit ervaring weten wij dat de klanten vaak vinden dat ze teveel betalen voor de sportschool. Ze
betalen voor de begeleiding die ze niet krijgen of
niet nodig hebben. Bij veel sportscholen beweren
ze dat ze begeleiding geven, maar de klanten weten wel beter. Er is vaak geen fitness-instructeur
te vinden.
Wij willen duidelijkheid verschaffen. Laag
maandtarief! Wil je begeleiding dan krijg je dat
in de vorm van een Personal trainer. Die je alles
kunt vertellen over sport, voeding, afvallen, aankomen, kortom je lifestyle!
De Personal trainer houd je gemotiveerd en samen zorgen jullie ervoor dat je de persoonlijke
doelen ook echt haalt. Dit is de extra stok achter
de deur. Die veel klanten nodig hebben. Maar
daar moet je extra voor betalen.
In de gemeente Castricum willen wij ook het
centrum worden wat betreft bedrijfsfitness. De
ondernemer die met zijn personeel na het werk
even samen lekker gaat sporten. Dit is niet alleen
goed voor de gezondheid, maar ook voor de werksfeer, ziekteverzuim, positief bedrijfsimago, en
verhoogt de productiviteit op het werk. Gezonde
mensen voelen zich prettig, zeker, gaan gemakkelijk met elkaar om en presteren beter. Voor de
bedrijven zijn er zeer gunstige voorwaarden om
bij Full of Life Wellness Center te gaan sporten.
Let op! U kunt zich nu al inschrijven. Iedere vijftigste inschrijver krijgt een gratis Personal training
cadeau (de Full of Life introductie). Voor informatie kunt u terecht op de internetsite www.fulloflife.nl of u kunt contact opnemen via de e-mail
info@fulloflife.nl
Zie ook onze advertentie op de achterpagina!

IDEE | VORMGEVING | WEBSITES | DRUKWERK

Wilt u ook
scoren?
www.studiowelgraven.nl

7/%.3$!'
 *5,)
     5      5
-%4 6%,% !442!#4)%3 :/!,3

-).) #!23
:7%%&-/,%.

0!!,(!.'%.

32).'+533%.

$)6%23% /042%$%.3 ")* $% "52'%2)*
(!2-/.)% %8#%,3)/2
5 +5.4 :)#( ./' /0'%6%. 6//2 %%. +2!!- /0 777,/6 ,)--%..,

Opening Marga’s Haarmode
Egmond groot succes!
Op zondag 24 juni jl. opende 'Moeder Koot' de nieuwe zaak van Marga's Haarmode in Egmond.
Op de foto is te zien dat zij met hulp van bedrijfsleidster Rosie het lint doorknipte. Rosie heeft
6 jaar in een kapsalon in Heiloo gewerkt en is erg enthousiast over deze nieuwe uitdaging.
Samen met twee medewerkers staan zij klaar om het iedereen naar de zin te maken. Wilt u
ook een keertje komen kijken kom dan gerust eens binnenlopen! U vindt Marga's Haarmode
Egmond aan de Abdijlaan 2a te Egmond-Binnen. Voor meer informatie kunt ook kijken op de
website: www.margashaarmode.nl
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Bakkerij P. Bakker Nieuwsflits nr 1
Brood- en banketbakkerij

Jaarmarkt aanbieding
SUIKEROUBLIE
gevuld met gele room

€ 0,95 p.s.
GEVULDE KOEK
vers afgebakken

€ 0,95 p.s.
ZOMERPAKKET GRATIS!
De muntjesactie blijft een groot succes!
Daarom hebben wij weer een extra actie ingelast:

Brood- en banketbakkerij

Bakkerij Bakker wint
Horizon Bokaal 2007
LIMMEN / HEERHUGOWAARD De Bedrijfsadviescommissie van afdeling Brood- en Banket in Heerhugowaard
hield 12 juni de jaarlijkse branchebijeenkomst. Voor deze wedstrijd hadden vanuit
heel Noord-Holland twintig bakkerijen
kleinbrood aangeleverd. De keuring daarvan vond plaats door deelnemers Brood
en Banket van het Horizon College.
Dat is uniek: meestal zijn de deelnemers
betrokken bij de uitvoering, ditmaal
jureerden zij de producten van de professionals.
De keuring stond onder leiding van
Tom Tol, baktechnisch adviseur van de
meelfabriek Meneba. Het verschil in
punten was klein, maar Bakkerij Bakker
uit Limmen bakte de beste kadetten.
De bijbehorende prijs werd overhandigd door Aad Alkemade, lid van de
Bedrijfsadviescommissie. Hij reikte aan
Peter Bakker de Horizon Bokaal 2007
uit.
Tijdens de avond vonden verschillende
presentaties en demonstraties van leveranciers van grondstoffen en apparatuur
voor de professionele bakkerij. De bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en
een drankje waarbij tevreden werd teruggekeken op een inspirerende en leerzame
avond.

Van maandag 2 juli t/m zaterdag 7 juli
bij inlevering van 30 muntjes
een mooie schoudertas, gevuld met ondermeer:
6 GESORTEERDE BOLLETJES, 1 ONTBIJTKOEK, 1 PAK TV-KNABBELS

Muntjesactie
6 weken lang
DUBBELE MUNTJES!
Van maandag 9 juli t/m
zaterdag 18 augustus

2 MUNTJES
bij besteding van

€ 5,Vakantietijd:
EXTRA MUNTJES!
GEVRAAGD: CHAUFFEUR M/V
VOOR DE ZATERDAGEN
BEL: 072 505 13 36 OF 072 505 3965

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

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

Ken uw dorp
Regelmatig brengen mensen een bezoek aan ons pand aan de Schoolweg. Soms om foto’s of
boeken te bekijken maar ook krijgen wij wel eens foto’s aangeleverd. Zo mochten we laatst
een scan maken van deze foto. Vele panden zijn inmiddels verdwenen, Garage Schilder, de
Pook en de bollenschuren van Valkering. U kunt ons erg blij maken met foto’s van Limmen uit
vroegere jaren. Wij maken er een scan van en u krijgt hem direct weer terug. De maanden juli
en augustus zijn wij wegens vakantie gesloten maar in september zijn wij op de maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 en de maandagavond van 19:00 tot 21:00 weer aanwezig. U bent
van harte welkom en de koffie staat klaar.
In de maart editie van de LOV krant hebben wij een foto van R.K. Zangvereniging “In Pace
Nata” uit 1947 geplaatst. Vele reacties hebben wij ontvangen, mede dankzij hun aanwijzingen
hebben wij heel veel personen kunnen achterhalen. Op de foto staan de volgende personen:
Cor Mooij, Guus de Groot, Gerrit Baars, Wim van Diepen, Jan Kaandorp, Cor Droog, Niek Beentjes, Antoon van Heijningen, Jan Mooij, Guus Seignette, Dorus Hageman, Willem van der Aar,
Annie van der Steen, Gre van Veen, Corrie Druiven, Jannie Dirkson, Truus Valkering, Gre Nuijens, .?? Dirkson, Afie Koot, Lies Zuurbier, Duifie de Winter, nn, Christien Kuijs, Tine Kuijs, Tiny
Seihnette, Gre Winder, Jaap Dekker, Rie Henselmans, Riet Metzelaar, Joop Admiraal, Marietje
Kuijs, Dokter van Oppen, Bob Bruschke, Piet Kuijs, Vrouw Arie Hoogeboom, Jan Pijnappel, Ans
Droog, Riet Kuileman, Jopie Groot, El Mok, Bets Verver, Diek v.d.Eem, Annie van Veen, Dora Glorie, Annie Hoogeboom en Tiny Hoogeboom.
Wij willen alle mensen bedanken voor hun reactie.

LOV-KR ANT – J U LI 2007

PA G . 3

L I M M E R

K R O O S T

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!

‘ BABY VAN DE MAAND’

Door loting is Kees Admiraal “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.

Thijmen Snel

Bob Bruschke

Chris Pepping

Kees Admiraal

– Geboren op 12 mei 2007 –

– Geboren op 29 mei 2007 –

– Geboren op 30 mei 2007 –

– Geboren op 6 mei 2007 –

Zoon van Martin Snel en Sabrina Bierman
en broertje van Noa

Zoon van Thijs Bruschke en Maarit Sander

Zoon van Jan en Pascal Pepping
en broertje van Anna

Zoon van Jos en Alinda Admiraal

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

DICX auto- & motorrijschool
geslaagden tour
20 mei j.l. organiseerde DICX auto- & motorrijschool uit Limmen, voor de 1e maal een zo
genaamde “geslaagden tour” voor alle bij DICX
rijschool geslaagde motorrijders. Hiervoor
werden alle ex-motor-leerlingen van de rijschool
benaderd, om deze na hun voltooide motorrijopleiding in de gelegenheid te stellen weer
eens bij te praten en vooral weer eens samen
te gaan motorrijden, waarbij gezelligheid en
het genieten van het motorrijden voorop stond.
Verder was er deze dag volop gelegenheid om
ervaringen met elkaar uit te wisselen. De opkomst
was groot en er verschenen 15 personen met hun
motor om deel te nemen aan de tocht. Vooraf
eerst even koffie en daarna met zijn allen op
pad onder leiding van Dick Sassen, die een leuke

route had samengesteld door onze prachtige
provincie Noord Holland, die via mooie bochtige
binnenwegen en dijkjes voerde langs plaatsen
als Spijkerboor, Zuid Schermer, Hoorn, Medemblik
en het voormalige eiland Wieringen, waarna de
route terug ging via Schagen en de historische
Westfriese dijk. Onderweg was in Wieringerwerf
ook een pauze ingelast om waarbij de inwendige
mens op een zonnig terras ook ruimschoots aan
zijn trekken kwam. Helaas kwam aan deze mooie
dag ook een einde en arriveerde de groep weer
om ca. 17.00 uur in Limmen, waarbij onder het
genot van een glaasje fris nog gezellig na gepraat
werd en de deelnemers unaniem van mening
waren dat het zeer zeker voor herhaling vatbaar
was en dit ook zeker gaat gebeuren in 2008 !

Jubileumaanbieding stijldansen
De welbekende gediplomeerde dansschool in
Castricum van Luut Griffioen bestaat aankomend
seizoen 25 jaar. Daarom vond eigenaar en
dansleraar Luut Griffioen het een goed idee om
de cursusprijs van een cursus stijldansen en LatinAmerican van 24 lessen voor zowel jongeren als
volwassenen te verlagen van € 193,25 naar een
afgeronde prijs van € 150,00 per persoon.
Het danscentrum is daarmee dan de goedkoopste
van de regio geworden, maar waarborgt wel
de kwaliteit. Volgens Luut Griffioen is het dan
ook een goed idee om nu in te schrijven voor de
danslessen die eind september 2007 weer van
start gaan.
Niet alleen nieuwe cursisten maar ook de
huidige enthousiaste dansers genieten van de
jubileumaanbieding. Nadat in de afgelopen
kerstvakantie zowel de lichtinstallatie met
LED verlichting en 4 grote moving heads als
een professionele geluidsinstallatie met vrij
hangende boxen van het merk Nexo is vernieuwd,
zal nu deze zomer een extra uitgang van de grote

zaal met daglicht geïnstalleerd worden, zodat
de dans- en feestzaal vanaf nu geheel gezond en
rookvrij gehouden kan worden. Dit in aanloop
naar de te verwachten realisering van het
algemene rookverbod in de horeca van minister
Klink.
De afgelopen seizoenen heeft het danscentrum
vooral bij de middelbare scholieren een goede
naam opgebouwd ondanks het feit dat er meestal
te veel meisjes dansles hadden.
Luut Griffioen adviseert dan ook om in te
schrijven met een jongen zodat ook in dit opzicht
de kwaliteit nog meer verbeterd wordt. Voor de
lestijden en inschrijven verwijst Danscentrum
Luut Griffioen naar de vernieuwde website
www.danscentrumluutgriffioen.nl, waar ook het
e-mail adres te vinden is:
info@danscentrumluutgriffioen.nl.
Danscentrum Luut Griffioen
Dorpsstraat 72
1901 EM Castricum, tel: 0251 – 672192

Uitslag bouwstenenloterij
Muziekvereniging Excelsior Limmen
TREKKING KONINGINNEDAG :
1e prijs
een culinair weekend in Duitsland of België
2e prijs
een dag VW Cabrio rijden
3e prijs
Mini Grand Prix

lotno.
lotno.
lotno.

2862
2667
2421

TREKKING PINKSTERWEEKEND :
1e prijs
een culinair weekend in Duitsland of België
2e prijs
een dag VW Cabrio rijden
3e prijs
Mini Grand Prix

lotno.
lotno
lotno.

2658
1781
1136

Prijswinnaars kunnen zich melden bij de secretaris
Mevr. A. Levering, Hogeweg 114, 1906 CV Limmen, tel.072-5054175

Bouwstenen
voor muziekvereniging Excelsior
Op de jaarmarkt in Limmen, zullen traditiegetrouw
het opleidingsorkest, de jeugdslagwerkgroep,
de Slagwerkgroep en Harmonie Excelsior weer
aanwezig zijn om hun muzikale klanken over de
markt uit te strooien.
Wekelijks repeterend in een gebouw dat
verouderd, maar vooral te klein is geworden.
De grote aanwas van jonge leden, en welke
vereniging zou daar niet blij mee zijn, nopen tot
het renoveren en het uitbreiden van het huidige
gebouw. Er een grote behoefte aan enkele grotere
repetitie- en lesruimten. Voor de financiering
hiervan worden o.a. loten in de vorm van
bouwstenen verkocht.
Op de jaarmarkt zal dat gaan tegen palletprijzen:
in plaats van € 5,= zullen ze deze avond aangeboden worden voor € 1,50 per stuk en 5 stuks
voor € 5,=
Bovendien is er die avond om 20. 45 uur een extra
trekking binnen de die avond verkochte loten.
Uiteraard met prachtige prijzen voor speciaal

die avond, zoals de hoofdprijs een schitterende
kofferset van Jaguar t.w. van € 150,=, aangeboden
door Trendleder uit Castricum en Heiloo. De
andere prijzen zullen op de avond zelf kenbaar
worden gemaakt.
Bovendien dingen de loten ook weer mee op de
laatste trekking op 27 augustus 2007.
Notaris Van Duin uit Castricum zal dan de laatste
hoofdprijs trekken: t.w. een culinair weekend
in Duitsland of België voor 2 personen i.s.m.
Toerkoop-Zonvaart , Limmen .
De 2e prijs is een dag rijden mat een VW Cabrio
i.s.m. Martin Schilder te Alkmaar
Een Mini Grand Prix bij Kart World te Limmen
voor 2 personen is dan ook weer de 3e prijs.
Allemaal geweldige prijzen binnen een loterij
voor een geweldig doel. Een nieuwe behuizing
voor Muziekvereniging Excelsior te Limmen.

Vrijwilligers gezocht voor De Cameren
Een tijd geleden is het Rode Kruis Limmen gestart
met een gezellige middag in het zorgcentrum
De Cameren. Iedere dinsdag vanaf 15.00 tot ca.
17.00 uur is er het “Rode Kruis Open Huis” met
verschillende activiteiten.
Het groepje vrijwilligers bestaat nu uit 5
enthousiaste mensen, maar omdat wij graag
iedere week met twee vrijwilligers in de Cameren
aanwezig willen zijn zouden wij deze groep nog
willen uitbreiden met enkele nieuwe leden. Ook
is het de bedoeling om een keer per maand op

de dinsdagmiddag met de bewoners te gaan
wandelen. Als wij hiervoor een wat grotere groep
vrijwilligers hebben, kunnen uiteraard meer
bewoners van een wandeling genieten. Mocht u
dus op dinsdagmiddag tijd en zin hebben om het
Rode Kruiswerk in de Cameren te ondersteunen
– zij het voor de wandelgroep, zij het voor de
andere activiteiten, of voor allebei – neem dan
graag contact op met: Angelika Korving (072)
5053045 of Netty Osendarp (072) 5020074

Country Line Dance
Helaas kan de countryline-dance groep geen
optreden verzorgen tijdens de Limmerjaarmarkt
omdat enkele leden met vakantie zijn.
Met pijn in mijn hart ben ik gestopt met het
verzorgen van de danslessen maar ik ben
heel blij dat Annie Beentjes in september de

lessen voortzet en ook de demogroep. Haar
telefoonnummer is 072-5052823
Deelnemers en publiek hartelijk voor jullie
belangstelling door de jaren heen en ik hoop van
harte dat dit zo zal blijven of dat het alleen maar
meer zal worden.
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CV-installatie en -onderhoud
Dakbedekkingen / dakgoten
Sanitaire installaties
Loodgieterswerkzaamheden

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

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

DIERVOEDERS

ADMIRAAL
Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft

CMB Tummers
Samen winst boeken

B U I T E N R E N V OOR HET K ONIJN
6 p a ne l e n x 6 0 c m. van € 23,50 nu € 16,50
S L O O T N E T J E S va n € 4 ,6 5 n u € 2 ,9 5
G A R N A L EN-NET € 12,50
VLOOIEN TAPIJTSPRAY vanaf € 9,25

www.cmbtummers.nl

Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889

Tevens vestigingen te Amstelveen en Den Haag

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

STUCADOORSBEDRIJF

Haarlem
Wateringweg 133
2031 EG Haarlem

Limmen
Rijksweg 103
1906 BG Limmen

T
E

T
E

023 - 541 06 00
info@cmbtummers.nl

072 - 505 70 00
info@cmbtummers.nl

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

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

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

Pedicuresalon

De ‘oude’ nummers
nog eens zien?

Heidy

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

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

Kijk op www.lovkrant.nl

Tip: Geef iemand eens een heerlijke
voetenbehandeling cadeau!!

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

KEUKENSTUNT!
KEUKEN
Moderne kunststof keuken in vele kleuren
leverbaar. Inclusief koelkast, oven,
kookplaat, afzuigkap en werkblad.

ALLEEN NU VOOR:

Telefoon 072 - 505 30 09

Troel Voor Kids:
de nieuwe lifestyle kinderwinkel...
Op het moment wordt er druk verbouwd in het
pand aan de Kerkweg 40a in Limmen. Het wordt
omgebouwd tot een prachtige ruime winkel
waar veel leuke spullen voor kinderen van 0 tot
14 jaar zal worden verkocht. De spullen variëren
van kinderkleding van oa de merken Bad Boys,
Geisha, Vingino, Imps & Elfs, Vinrose en Bam
Bam tot kraamcadeautjes, van speelgoed tot
kinderkameraccessoires, van boeken en kaarten
tot sieraden, meubeltjes en nog veel meer waar
elke kinderhartje sneller van gaat kloppen. Tevens

Troel Voor Kids,
de lifestyle kinderwinkel
voor Limmen
en omstreken
Wij openen woensdag 1 augustus onze deuren.
Tevens staan wij ook op de jaarmarkt.
Openingstijden: ma. t/m vr. 8.45-17.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur
Kerkweg 40a, 1906 AW Limmen, tel.: 072-505 59 50
www.troelvoorkids.nl

kunnen (tuin)meubelen besteld worden van
modern, mooi afgewerkt steigerhout in diverse
afwerkingen, waar ook veel voorbeelden van
in de winkel zijn terug te vinden. De thema
verkleedkisten bestaan al 2 jaar, maar zullen
in de winkel ook een plekje krijgen en kunnen
nog steeds worden gehuurd. De geplande
openingsdatum van de winkel is 1 augustus,
maar op de jaarmarkt op 4 juli kan men al een
voorproefje krijgen van de leuke spullen en
kleding. Met de komst van Troel voor Kids naast
Pineapples en Stuifbergen is het nog meer de
moeite waard om even langs te komen op de
Kerkweg. De nieuwe winkel wordt gestart door
Arthur en Inge Couwenberg die hiermee een
lang gekoesterde wens in vervulling zien gaan.
De openingstijden zullen zijn van dinsdag t/m
vrijdag van 8.45 uur tot 17.00 uur en op zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur. Tijdens de schoolvakanties
zal de winkel open zijn van 10.00 tot 14.00 uur.

2499
50

%

KORTING

OP ONZE
SHOWROOM
KEUKENS

OP=OP!!!

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

48900-020

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

VOOR NOG MEER ACTIES: WWW.ZOMERDIJK-KEUKENS.NL
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Het verhaal over de fietstocht naar pelgrimsstad
Santiago de Compostela

“Sint Jacob was met ons”
Vlak voor de grens van Frankrijk met Spanje ligt
aan de voet van de Pyreneeën het beginpunt
van een beroemde pelgrimsroute, de Camino
de Santiago. De Camino, met een lengte van
800 km, loopt door heel Noord-Spanje waar het
uiteindelijk uitkomt bij de oude pelgrimsstad
Santiago de Compostela. In deze, in Galicië
gelegen stad wordt van oudsher door de
Christenen de apostel Jacobus de Meerdere
vereerd. Al sinds de 9e eeuw trekken pelgrims
naar deze plek, waarvan men vermoedt dat het
graf van Sint Jacob hier ligt. Toen Sint Jacob door
de Spanjaarden gezien werd als het symbool
van de herovering van het Iberische schiereiland
op de Moren, trokken meer en meer pelgrims
naar Santiago. Vandaag de dag vertrekken nog
vele mensen richting deze stad, te voet óf op de
fiets. Voor deze LOV-krant ben ik op pad geweest
voor een gesprek met Cees Smit, Lies Al en Wim
Adrichem. Zij hebben de tocht op hun ‘stalen ros’
afgelegd.
In vogelvlucht
Op mijn racefiets kom ik aan bij slagerij Snel
aan de kerkweg in Limmen. Ik kijk uit naar het
interview, het wordt een gesprek van fietsers
onder elkaar. In de tuin achter de slagerij ontmoet
ik Cees. We nemen plaats op het terras van het
tuinhuisje dat in de tuin staat. Nog geen vijf
minuten later komen ook Wim en Lies de tuin in
gelopen. Alle drie hebben ze een gezonde bruine
kleur. De vraag of ze goed weer hebben gehad is
hiermee eigenlijk overbodig. Als we met z’n vieren
om de tafel zitten, hoor ik dat er pas geleden al
een stukje in het Kleine Castricummertje heeft
gestaan naar aanleiding van dit avontuur. Bij veel
Limmers moet het verhaal dus al bekend zijn. Ik
ga daarom proberen het artikel zo te schrijven
dat er toch allerlei nieuws in zit. Maar eerst, voor
de mensen die het uit het Kleine Castricummertje
niet gelezen hebben (voor diegene die wachten
tot de LOV-krant op de mat valt), het verhaal in
vogelvlucht.
Routegidsen
Al voordat ik de eerste vraag stel komen er drie
dikke routegidsen tevoorschijn. “We zijn in drie
etappes naar Spanje gefietst,” vertelt Cees, “van
Haarlem naar Tours (Frankrijk), van Tours naar de
Pyreneeën en van de Pyreneeën naar Santiago.”
Maar de tocht begon in Limmen, in de Grote kerk.
Daar stond pastor Olling op donderdagochtend 26
april te wachten op de drie pelgrims of eigenlijk
vier, want Corrie, de huidige vriendin van Cees
reed de tocht per camper. Verkleed als St. Jacob
heeft de pastor de vier gezegend en ze een goede
Camino toegewenst. Als symbool voor verdriet,
een zware last, kreeg ieder van Johan Olling een
steen mee. Men name voor Cees, in verband met
het verlies van zijn vrouw en voor Lies in verband
met het overlijden van haar tweelingzus en
zoontje, de reden om de tocht naar Santiago te

maken. De bedevaartstocht heeft immers als doel
een last kwijt te raken. “Maar Wim is om sportieve
reden meegegaan,” vertelt Lies. Wim: “Lies wilde
graag met meerdere mensen fietsen, dus heeft ze
me gevraagd om mee te gaan.”
En zo, om 8:00 uur ’s morgens, vertrok het
gezelschap per fiets en per camper richting het
zuiden. Tweeëntwintig dagen lang zou de tocht
duren over een afstand van 2700 km.
Getjilp
Omringt door kleurrijke bloemen en het getjilp
van vogeltjes luister ik aandachtig naar de
verhalen die de drie te vertellen hebben. “We
fietsten meestal zo’n 130 km per dag, zonder
rustdag,” zegt Wim. Dat is een behoorlijke
afstand, hoe bereid je jezelf daarop voor? Lies:
“vanaf mijn jeugd ben ik een echte fietser.” “We
probeerden daarnaast regelmatig met z’n drieën
een weekend te fietsen, dan fietsten we ongeveer
100 km,” legt Cees uit. Wim: “maar tijdens de
tocht zelf hebben we pas voor het eerst 130
km of zelfs meer gereden op één dag.” Daarbij
kwam ook dat de fietsers het laatste deel van de
tocht, de echte Camino, de Pyreneeën moesten
bedwingen. Geen landschap waar je je hier in
Nederland optimaal op kunt voorbereiden. Maar
het fietsen in de bergen ging de drie goed af. “De
Pyreneeën was wel één van de hoogtepunten,”
vertelt Wim, “de Camino was echt klimmen en
dalen tot het eind aan toe.” De bergen waren
soms erg stijl variërend van 6% tot soms wel 16%.
Lies: “naar beneden gingen we dan tussen de 50
en 60 km/h, best eng.”
Middeltjes?
Wie hard fietst, moet ook goed slapen. Hoe deden
ze dat? Lies: “Corrie heeft alles voor ons geregeld.
Tijdens het fietsen zorgde ze voor eten en
drinken, de camper was een soort bezemwagen.
’s Avonds regelde ze een slaapplaats voor ons in
een hotel of pension.” Op het laatste deel van
de route staan ook refugios, een soort kloosters.
Daar kun je ook overnachten, maar dan slaap
je met 50 man op één zaal. Het zijn vooral de
wandelaars die hier overnachten. Wim: “we
hebben één keer in een Abdij geslapen, dat was
een heel leuke ervaring.” “Ja, daar zakte jij door
het bed Wim,” voegen Lies en Cees er direct aan
toe, “dat staat niet in dat andere artikel.” Aan het
gewicht van Wim kan het niet hebben gelegen.
Kilo’s moeten deze harde fietsers zijn kwijt
geraakt op hun tocht. “We moesten héél veel
eten en héél veel drinken,” vertelt Lies. “Ja,” zegt
Cees, “dat is de wielersport, hè? Veel pasta eten.”
Nu neemt het gesprek een interessante wending
aan, ‘krachtvoer’ is een gevoelig onderwerp in de
wielersport. Ik zie mijn kans schoon en vraag of
we nog kunnen verwachten dat de drie straks
opbiechten nog andere middeltjes te hebben
gebruikt. Cees: “nee hoor, we hebben echt geen
doping gebruikt, we hebben het op eigen kracht

Dansen voor 55+ bij Luut Griffioen
Danscentrum Luut Griffioen organiseert in
samenwerking met de Stichting Welzijn Castricum
12 dansbijeenkomsten voor 55+ers.
Veel mensen vinden het heerlijk om te dansen
maar voor deze groep is er in Castricum, Akersloot
en Limmen nauwelijks gelegenheid om eens met
de voetjes van de vloer te gaan. Daar komt nu
verandering in!
We willen starten met een serie dansbijeenkomsten vanaf vrijdagmiddag 21 september
van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Onder deskundige leiding van Luut Griffioen
worden o.a. de passen van de Engelse Wals, de

Quick step en de Tango weer opgefrist, daarna is
er gelegenheid om ‘vrij te dansen’.
We zoeken stellen, dames en natuurlijk ook
heren die aan deze activiteit mee willen doen. De
kosten zijn € 5,00 per keer in totaal betaald u €
60,00 voor 12 danslessen. Bent u geïnteresseerd
dan kunt u zich opgeven bij de Stichting Welzijn
Castricum, afd. Ouderenwerk, Geesterduinweg 5,
telefoon 0251-673793. Danscentrum Luut Griffioen
is gevestigd aan de Dorpsstraat 72 in Castricum.

De Wissel is een onderdeel van Roads, een stichting
die dag-bestedingprogramma’s aanbiedt voor
mensen met een psychiatrische achtergrond.
Bij de Wissel is naast een verpakkingsafdeling,
een boekbinderij en een creatief centrum nu
ook sinds kort een ‘sociaal restaurant’ geopend.
In dit restaurant worden onder leiding van een
kok/leermeester lunches en maaltijden bereid.
In samenwerking met de Stichtingen Welzijn
Castricum, Akersloot en Limmen zijn we met
ingang van 15 februari j.l. een ‘open eettafel’ voor
ouderen gestart. Op donderdagavond kan men
aanschuiven voor een drie-gangen diner. Dit
project wordt met veel enthousiasme ontvangen
want vaak zit het restaurant met 30 zitplaatsen

gedaan!” Toch breekt direct een discussie los over
doping in de wielersport. Het onderwerp leeft
wel onder fietsers.
Biefstukken
We zitten al weer een uur te praten, de tijd vliegt
voorbij. Tot slot het ik nog één vraag die ik aan
slager Cees wil stellen: is de slager bekend met
de biefstukken die wielrenners vroeger in hun
broek deden? Cees reageert meteen heel serieus:
“Ja, we hadden tien biefstukken mee.” “Ze zaten
heerlijk zacht,” voegt Wim toe. Voor een moment
geloofde ik dat het echt waar was, ik trapte er
bijna in. Lies zegt lachend: “Een bedevaartstocht
naar Santiago de Compostela met biefstukken
gesponsord door de slager!”

Alle gekkigheid neemt niet weg dat deze
doorzetters na 22 dagen hun doel hebben bereikt.
Op Cruz de Ferro, een berg op de route vlak voor
Santiago, hebben de vier pelgrims hun stenen
last weggegooid. Zeker voor Lies en Cees een
belangrijke stap in hun leven. Met veel goede
herinneringen kijken ze terug op een geslaagde
tocht waarbij alles leek mee te zitten. Geen pech
onderweg en inderdaad, zoals ik al vermoedde,
van begin tot eind stralend mooi weer. Wim:
“volgens mij hebben wij constant voor de wind
gefietst.” “Het zat hem allemaal in de zegen van
pastor Olling,” besluit Cees, “Sint Jacob was met
ons!”
Lucia Valkering

Uitslag Kleurplaatwedstrijd
'Bob de Bouwer'
Het is alweer een poosje geleden dat de 'Bob de Bouwer'
kleurplaat in de LOV-krant heeft gestaan. Er werden weer
prachtige tekeningen ingeleverd en uit deze inzendingen
werden door de jury de volgende winnaars bekend
gemaakt:
Koen Briefjes, 4 jaar
Thomas Aardenburg, 3 jaar
Arthur Gonzalez Martinez, 6 jaar

Kookcursus voor 55+ mannen
Sinds 1 maart j.l. is het restaurant ‘KooKKunst’ in
de Wissel officieel geopend.

De pelgrimstocht naar Santiago de Compostela (links boven: Pastor Johan Olling verkleed als Sint Jacob, Corrie
de Wit met de camper en de drie fietsers v.l.n.r. Wim Adrichem, Cees Smit en Lies Al).

vol. Een nieuw samenwerkingsinitiatief van
‘KooK-Kunst’ en de afdeling ouderenwerk van
de Stich-ting Welzijn is een Kookcursus voor
55+ mannen. U kunt met deze cursus onder
deskundige leiding zelf alle fijne kneepjes van
een goede maaltijd bereiden in vijf avonden
aanleren. Er is plaats voor 8 deelnemers, we
starten op vrijdag 28 september om 17.00. De
kosten zijn € 13,00 per keer, dit bedrag is inclusief
de ingrediënten voor de maaltijd. We gaan ons
toeleggen op goede eenvoudige maaltijden zoals;
de Hollandse pot, pasta’s, voorgerechten (o.a.
soep) vis bereiden en nagerechten.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij
de Stichting Welzijn Castricum afdeling
ouderenwerk, Geesterduinweg 5, telefoon 0251673793.

Studio Welgraven feliciteert de prijswinnaars en zal de
prijzen binnenkort bezorgen bij de gelukkige winnaars!

Conquista timmerdorp 2007
Het timmerdorp 2007 komt steeds dichterbij! Van 13 tot en met 17 augustus
zullen er ruim 120 kinderen aan dit timmerdorp meebouwen. Het thema
van dit jaar is western. Uiteindelijk zal er op het koekoeksveld aan de
Westerweg een heuse stad verrijzen in de stijl van het wilde westen. Op
de donderdag van de timmerweek kunnen familie en kennissen van de
deelnemende kinderen de resultaten komen bekijken. Op de website van
Conquista (www.conquista.nl) is meer informatie te vinden en tijdens de
timmerweek verschijnen daar foto’s en is er een webcam te bekeiken.
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WINKELIERSVERENIGING LIMMEN ORGANISEERT

2 007

WOENSDAG
4 JULI
1 7 . 3 0 U. - 2 1 . 3 0 U.

MET VELE ATTRACTIES ZOALS:

MINI-CARS

ZWEEFMOLEN - PAALHANGEN - SRINGKUSSEN

DIVERSE OPTREDENS BIJ DE BURGERIJ
HARMONIE EXCELSIOR
U KUNT ZICH NOG OPGEVEN VOOR EEN KRAAM OP WWW.LOV-LIMMEN.NL
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Scouting Limmen modern op pad
De paden op, de lanen in! Van oudsher is het
‘navigeren met kaart en kompas’ een belangrijk
onderdeel van het Scouting-gevoel: gedropt
worden op onbekend terrein, gewapend met zo’n
kaart en een kompas het startcoördinaat uitzetten
op de kaart, de route bepalen, erheen lopen en
ter plaatse het nieuwe coördinaat ontvangen.
Al zo’n vijftien jaar vult Scouting Limmen hier
in het voorjaar zelfs een heel weekend mee. Dit
zogenaamde Nieuwjaarsweekend wordt jaarlijks
voor en door de oudste groepen van de club
georganiseerd en staat garant voor een paar
gezellige en actieve dagen.
Echter, in deze moderne tijden loop je wel eens
tegen de vraag aan: “Waarom moeilijk doen als
het makkelijk kan?” Er is de laatste jaren immers
veel apparatuur op navigatie-gebied op de
markt gekomen. Maakt dat die grote, onhandige
landkaarten en zo’n ouderwets kompas niet
volledig overbodig?
Om het antwoord op die vraag te vinden,
huurde Scouting Limmen voor de hele club
een week lang GPS apparaten. Deze mobieletelefoon-achtige zakcomputer leidt je, zodra je
de coördinaten ingevoerd hebt, met een pijltje in

het scherm naar je bestemming. Dit gebeurt door
middel van satellietsignalen en wegenkaarten
die gedownload zijn in het apparaat. Door het
schermpje steeds in de gaten te houden en te
kijken hoe je pijltje veranderd naar mate jij zelf
van looprichting veranderd, blijf je op de route.
Dat dat nog niet zo simpel is, ondervonden de
Kabouters tijdens hun opkomst dinsdagavond.
De leiding ontving de meiden deze week niet in
de blokhut, zoals gewoonlijk, maar in het park
aan de Vuurbaak. Daar startte de GPS-speurtocht.
Na een korte uitleg van Roy van der Steen, gingen
de meiden op zoek naar hun eerste bestemming.
Tja, dan blijkt dat zo’n pijltje op het scherm wel
kan zeggen dat je hemelsbreed rechtdoor moet,
maar als daar een huizenblok staat zul je tóch
een andere route moeten zoeken. En dan is het
de kunst om goed op te blijven letten dat je
weer terug komt op het goede pad. Toch geen
gemakkelijke opgave. De meiden hadden veel
plezier, maar of alle coördinaten bereikt zijn?
Misschien dat het met zo’n grote, onhandige
kaart en dat ouderwetse kompas nog net zo
gemakkelijk loopt…

Ook zin om in een boom te slapen?
Kom bij Scouting Limmen!
Boomhutten weekend van de Verkenners
Donderdag 31 mei, 's-avonds ging we beginnen
met het slepen van de palen vanuit het houthok
het bos in. Zo'n 40 driemeter palen hadden we
nodig en toen konden we aan ons pioneerwerk
beginnen. Onze opkomstavond, donderdagavond
duurt tot 20:30 uur, we waren nog niet klaar met
onze boomhut maar dit was dan ook alvast een
voorbereiding voor vrijdag.
Vrijdag 1 Juni ging de bouw weer verder, het
verliep in een rap tempo, om 23:00 uur was de
boomhut gereed om er in te kunnen slapen. Onze
slaapspullen erin gelegd en toen hadden we een
leuk kampvuur met chips en cola/sinas. Om 01:00
uur gingen de meeste slapen.
Zaterdag 2 Juni: We werden laat wakker en
gingen ontbijten daarna op de fiets gestapt naar
het Limmer zwembad toe. We gingen kanoën

waarbij Jelle, Rick, Tim, Maik en Dirk omsloegen
en zeiknat waren. We kanoden naar Akersloot en
terug. Op de blokhut aangekomen hielden we een
watergevecht. Daarna een lekker warme douche
en natuurlijk weer fikkie stoken. Zondag 3 Juni,
De laatste dag dus de boomhut moest weer uit
elkaar gehaald worden en alles netjes opruimen
wand de ouders kwamen. Het opruimen ging
snel ondanks dat er een paar waren die eigenlijk
net in bed lagen.
De ouders kwamen langs omdat we geïnstalleerd
werden, eerst .... en toen.... en toen... en ik (Karel)
was als laatste. Daarna gingen we naar huis.
Nou hebben jullie nu zin gekregen om in een
boom te slapen? Jongens kunnen al vanaf 6 jaar
bij de scouting terecht, meer informatie; tel.:
5054227.
Geschreven door; Dave, Dion en Karel.

Het CAL Tafeltennistoernooi
Op vrijdag 15 juni werd in de sporthal aan
de Hogeweg 61 het CAL tafeltennistoernooi
georganiseerd. Voor dit toernooi waren de
tafeltennisjeugdleden uit Limmen en omgeving
uitgenodigd. Het toernooi was als spetterende
afsluiting bedoeld voor de jeugd tafeltennissers.
Het was gezellig druk in de zaal en er werd
gestreden om 6 bekers. Het toernooi was
opgedeeld in twee leeftijdscategorieën, t/m
11 en de leeftijdsgroep vanaf 12 jaar. Na de
poulewedstrijden bij de jongste leeftijdsgroep
waren er 4 halve finalisten bekend: Brain, Rico,
Marijke en Femke. Na twee spannende halve
finales ging de finale tussen Rico en Femke en
de strijd voor de 3de plaats tussen Marijke en
Brain. Het publiek kreeg wat het wilde in de
finale: “Vuurwerk”. De finale werd na 5 sets
beslist in het voordeel van Rico, de derde plaats
werd knap behaald door Marijke. Bij de oudere
leeftijdscategorie werd het een droomfinale
voor Limmen tussen Barry en Frank. De eerste

plaats was behaald door Frank, Barry werd
tweede en Yoel won de derde plaats. Alle
tafeltennissers en het aanwezige publiek werden
bedankt voor hun komst. Volgend seizoen hoopt
tafeltennisvereniging Limmen met twee teams
uit te komen in de regionale competitie.

%CHTE DIERENVRIENDEN ONDERSCHEIDEN ZICH DOORDAT ZIJ ZICH MET
HART EN ZIEL INZETTEN VOOR HET DIER 'EWOON OMDAT ZE VINDEN
DAT HET MOET $EZE MENSEN BLIJVEN MEEST ANONIEM MAAR OP
7ERELDDIERENDAG WIL DE $IERENBESCHERMING ZE MET EEN HEUS
DIERENLINTJE BELONEN $AAROM ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR

$IERENHELDEN MV
+ENT U ER EEN .OMINEER DIE DAN OP
WWWDIERENBESCHERMINGNLLINTJESREGEN

Optreden “The Limbeats” tijdens de jaarmarkt in Limmen
4 juli a.s. treden “The Limbeats” weer op tijdens de jaarmarkt in Limmen. Zij zullen popnummers van toen en nu ten gehore brengen. Het leuke van dit optreden is dat zij voor de eerste keer optreden met
hun nieuwe geluidsinstallatie dat mogelijk is gemaakt d.m.v. eenmalige sponsoring van diverse bedrijven uit Limmen. Dus heeft u zin in een gezellig uurtje meezingen met “The Limbeats”
tijdens de jaarmarkt, komt u dan om half 8 ’s avonds naar het pleintje bij de Burgerij In Limmen.

PA G . 8

LOV-KR ANT – J U LI 2007

Autobedrijf:
Rijksweg 160B
1906 BL Limmen
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1906 BD Limmen
Tel. 072-505 30 01

Heeft u wel eens gekeken
op ons ‘auto-plein’
OOK OP:
áchter de garage? WWW.HKAIJRKRYLEVERING.NL

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

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

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

• Bovag-garantie • Onderhoud en reparatie alle merken
• Verkoop alle merken nieuw en gebruikt • Diverse inruilauto’s met APK
Dusseldorperweg 105a, Limmen
tel. 072- 505 33 16
fax. 072- 505 39 03

Visweg 31, 1906 CN Limmen
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Fax (072) 505 16 89
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Team Montessori
winnaar Bakkum beach
volleybal toernooi
Castricum, 24 juni 2007.

LIMMEN

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

Afgelopen weekend werd voor de 16e maal het Bakkum Beach Volleybaltoernooi
georganiseerd, één van de grootste strandtoernooien van Nederland.
Op het strand van Castricum aan Zee heeft het team van de Montessorischool
de eerste prijs behaald in de categorie heren recreanten. Het team bestond
uit enthousiaste vaders van leerlingen van de Montessorischool uit Castricum.
Met zes gewonnen wedstrijden en één verloren partij, bleken zij de toppers van
hun categorie. Zoals één vader vertelt: 'De meesten van ons hadden al jaren
niet meer gevolleybald, maar het ging boven verwachting. Ondanks de regen
en de harde wind op de tweede toernooidag, hebben we aan het eind toch
maar mooi de hoofdprijs, een vat bier, binnen.' De kinderen waren natuurlijk
reuze trots op hun sportieve vaders.

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

NFPN
Lid van de Beroepsorganisatie voor
Paranormaal Therapeuten NFPN

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

PAK DE BUS
HELP ONS ALS COLLECTANT IN DE DERDE WEEK VAN SEPTEMBER.
WWW.NIERSTICHTING.NL 035 697 80 50
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HSV Limmen over het 25 jarig bestaan van jeugdvisclub Samen Beet

‘Vroeger ving je paling,
nu vang je bliksem’
Op de valreep kreeg de redactie van de LOV-krant een mailtje binnen van Peter van der
Heijdt. De secretaris van Hengelsportvereniging Limmen, schreef dat jeugdvisclub Samen
Beet dit jaar 25 jaar bestaat. Dat wordt gevierd met een reeks activiteiten die begin juli
plaats zal vinden, leuk als dat voor die tijd in de krant kan staan. Als Peter een dag later
gemaild had, had het artikel de editie van eind juni niet gehaald. Hij heeft geluk. Over
geluk gesproken, is vissen vangen een kwestie van geluk of komt er toch enige vaardigheid
bij kijken? De vissport is een tak van sport waar toch wel enige discussie over is. Reacties
als: “vissen is geen sport”,“vissen is geluk hebben” en “vissen vangen is zielig” zijn niet
onbekend bij vissers. Maar kloppen deze vooroordelen wel? Ik ben benieuwd naar het
verhaal van een echte visser. Ik ga langs bij Peter om kennis te nemen met alle ‘ins’ en ‘outs’
van de vissport.
Het is een van de eerste keren dat ik op weg ben
naar een interview in de regen. Gewapend met
mijn voice-recorder en een héél lange lijst vragen
bel ik aan bij Peter. Vlak na mij komt ook Rob Jak
binnen. Rob is voorzitter van de visvereniging
en is de man achter de website van de club.
Hoe zit het eigenlijk met de geschiedenis van
jeugdvisclub Samen beet? “26 jaar geleden
bestond HSV Limmen 50 jaar,” begint Peter zijn
verhaal. “Toen werd er een bedrag beschikbaar
gesteld voor het opzetten van een jeugdafdeling.
Dat heeft een jaartje geduurd, dus 25 jaar
geleden bestond er een jeugdafdeling.” De naam
Samen Beet is aan de jeugdafdeling gegeven ter
gelegenheid van het 10 jarige bestaan ervan. “We
hebben toen een prijsvraag uitgeschreven voor
een nieuwe naam,” vertelt Peter. Inmiddels heeft
de jeugdafdeling van Limmen 40 jeugdleden en
volgens Peter en Rob zit er een stijgende lijn in.
Die stijgende lijn zou te maken kunnen hebben
met de visvergunning die tegenwoordig verplicht
is. “Er zijn veel soorten vergunningen. Zo is er een
kleine vispas, een vispas, een jeugd vispas, een
zeepas en een extra vispas,” legt Rob uit. Een
vispas kun je aanschaffen bij ieder visvereniging,
dan ben je ook meteen lid van die club. Als je
wordt betrapt bij het vissen zonder vergunning
kost dat minimaal € 75. Van dat geld kun je weer
een aantal jaar lid zijn van de vereniging. Peter
loopt dan ook vaak langs de waterkant om vissers
te informeren.
Veldexpeditie
Buiten regent het rustig verder. Wij zitten
lekker droog en praten verder. Peter en Rob
vertellen dat de visclub heel wat activiteiten
organiseert voor de jeugd. Zo wordt er een
competitie gevist van vier wedstrijden, maar er
worden ook activiteiten georganiseerd buiten
het vissen om. “Deze activiteiten hebben dan
wel met water te maken, zo hebben we al een
keer reddingszwemmen gedaan,” zegt Peter. Ter
gelegenheid van het 25 jarige bestaan worden er
nog extra activiteiten georganiseerd. Zo gaat de
club op 1 juli een veldexcursie doen. Peter: “dan
trekken we het land in met een aantal biologen
om viswateronderzoek te doen: zuurstof bepalen,
waterplanten en waterdiertjes bekijken.” Op
4 juli staat Samen Beet op de jaarmarkt in
Limmen. “Daar laten we zien wat we tijdens de
veldexpeditie gevonden hebben,” voegt Peter toe.
Naast deze twee activiteiten vinden er dit seizoen
nog twee wedstrijden en een feestmiddag plaats.

De vissende jeugd van Limmen
Genoeg te doen dus voor de jonge vissers van
Limmen.
Respect
In Limmen is heel wat water, maar niet overal
wordt gevist. “Wij vissen met de vereniging
meestal op het Stet. In het verleden zijn er ook
wel wedstrijden geweest op de Schulpvaart
en de Laandervaart,” vertelt Rob. “Maar de
Laandervaart heeft een schuine hoge waterkant,
niet praktisch voor kleine kinderen.” “De enige die
daar ooit te water is gegaan ben ik, trouwens,”
voegt Peter daaraan toe, “de Laandervaart was
net iets dieper dan mijn laars, kwam ik achter.”
In de wateren van Limmen zwemmen zo’n 22
vissoorten rond: o.a. de blankvoorn, de kolblei,
de brasem, de baars, de paling en de snoek. Als
visvereniging is HSV Limmen verantwoordelijk
voor het visstandbeleid. Peter:”we zorgen dat er
een diversiteit aan vissoorten is en dat die ook
gewaarborgd blijft.” Dit doet de vereniging door
regelmatig zelf vis uit te zetten. “Als je vis onttrekt,
moet je ook vis uitzetten,” verklaart Peter, respect
voor de natuur is heel belangrijk.” Vissen vangen
zielig? “Nee hoor, vissen hebben zelf een ruige
leefstijl. Een snoek eet bijvoorbeeld stekelbaars,
dat is één hap stekels. Zo’n haakje, daar heeft de
vis geen erg in,” zegt Peter stellig.
Geluksfactor
Zelf vissen de mannen ook wedstrijden met de
senioren. Is vissen echt geluk hebben? Peter en
Rob vinden dat vissen zeker een vaardigheid is. “Ik
schat de factor geluk op 50%,” zegt Peter. “Maar
hoe groter je vaardigheid hoe kleiner de factor
geluk. Als je namelijk kijkt naar de uitslagen

Winnaars viswedstrijd zaterdag 16 juni
B-klasse (v.l.n.r. Iris Droog, Niels Zwertbroek
en Luke Levering)

Winnaars viswedstrijd zaterdag 16 juni
A-klasse (v.l.n.r. Mandy Schouws,
Sander Schouws en Boyd Vleugel)

van de wedstrijden zijn het toch steeds dezelfde
mensen die bovenaan staan.” Ook de jeugd
proberen de mannen enige vaardigheid aan te
leren tijdens viswedstrijden. “Soms veranderen
we iets aan de lijn of aan het haakje. Zo leren de
kinderen gaandeweg een aantal trucjes.” Speelt
het materiaal een belangrijke rol? “Met goed
materiaal kun je op veel verschillende situaties
inspelen, zo kun je bijvoorbeeld bepalen welke
vis je wilt vangen,” legt Peter uit. Maar materiaal
is niet alles. Peter ving laatst in een wedstrijd 275
vissen in 2 uur tijd! “Ik had maar één hengel en
één haakje. Toen was de geluksfactor wel heel
groot!”

artikel schrijven. Dus als u daar in geïnteresseerd
bent zult u zelf een keer een kijkje moeten nemen
langs de waterkant. Deze heren zijn daar in ieder
geval regelmatig te vinden.
Lucia Valkering

Sport?
Aandachtig luister ik naar alle verhalen die de
vissers te vertellen heeft. Regelmatig lopen we
heen en weer tussen de tafel en de computer.
Op de computer staan vele foto’s van vissen en
vissers met vissen. Dit is duidelijk een grote
hobby voor Peter en Rob. Maar is het ook echt
een sport? “Fysiek is het niet echt zwaar, “ begint
Peter, “ik vergelijk het altijd met schaken. Je moet
nadenken over de situatie die je tegenkomt en
daarop anticiperen. Als je lekker gaat zitten en je
schuift je stukken is schaken ontspannend. Zo zie
ik het vissen ook.” Maar als je 275 vissen in 2 uur
vangt? “Dan heb je spierpijn,“ zegt Peter lachend,
“dat moet je dan vergelijken met snelschaken.”
Wat betreft het beste visweer, wil Rob graag nog
iets uit de wereld helpen. “Dat je een grote kans
hebt om met onweer paling te vangen, dat is
een fabeltje. Tegenwoordig zijn hengels gemaakt
van carbonfiber. Carbon is een van de allerbeste
geleiders.” “Vissen met onweer raden wij altijd
af,” voegt Peter daaraan toe, “vroeger was dat
normaal, dan ving je paling, nu vang je bliksem.”
Nog nooit ben ik zo lang bij iemand geweest voor
een interview. Ik vond het ontzettend interessant
om alle visverhalen te horen. Ik heb veel geleerd
over de onderwaterwereld. Deze mannen hebben
duidelijk kennis van zaken. Helaas kon ik niet alle
leuke, interessante en spannende verhalen in dit

Meer informatie: www.hsvlimmen.nl
Er zijn nog wat plaatsen vrij tijdens de
veldexcursie. U kunt contact opnemen met
Peter van der Heijdt, 072-5051056 of via mail:
info@hsvlimmen.nl.
Tarieven visvergunningen
Vispas
€ 27,50
Kleine vispas
€ 9,50
Jeugdvispas
€ 10,00
Extra vispas
€ 11,50
Zeevispas
€ 4,50

Uitslagen jeugdwedstrijd zaterdag 16 juni
A-klasse (12 - 18 jaar)
Sander Schouws
Mandy Schouws
Boyd Vleugel
Kay Scheerman

W_2
22
15
4
2

B-klasse (t/m 11 jaar)
Niels Zwertbroek
Iris Droog
Luke Levering
Simon Schouws
Pieter Mulder
Joyce Levering
Sven Zuurbier
Jelle Koot
Gijs Koot
Danielle Schermer
Stan Liefting
Thijs Brasser
Jim Liefting
Koen Peeters

W_2
19
18
16
16
11
9
7
6
5
4
3
2
2
1

Uitkijkpost Ronde van Limmen,
Wielrennen en skeeleren
Zondag 26 augustus a.s. zal de zesde editie van de Ronde van Limmen worden gereden. Om tegemoet te
komen aan met name de jonge sporters wordt het programma uitgebreid met skeeler-activiteiten. De
“Stichting Ronde van Limmen” organiseert hiertoe een skeeler-prestatieronde voor de basisschooljeugd
en een skeeler-prestatie-wedstrijdronde voor jongeren en volwassenen.
Het programma ziet er als volgt uit:
11.30 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.30 uur
16.00 uur
18.00 uur
18.30 uur
20.30 uur

Skeeler-prestatieronde voor de basisschooljeugd
Skeeler-prestatie-wedstrijdronde voor jongeren en volwassenen
B-rijders wedstrijd over 50 km
Recreantenwedstrijd
Elite en amateurs A wedstrijd over 85 km
Optreden 'Limbeats' in de Burgerij.
Sportprestatiemeeting in de Burgerij tussen verenigingsploegen op roeitoestellen.
Loterij en muziek.

Sportprestatiemeeting voor Limmer
verenigingen
Na afloop van “de Ronde van Limmen” op
26 augustus a.s. wordt in “de Burgerij” een
sportprestatiemeeting gehouden voor Limmer
verenigingen. Dit evenement vangt aan om
18.30 uur en zal tot ongeveer 20.30 uur duren.
Voorafgaand zal van 18.00 – 18.30 uur en in de
pauze van 19.30 – 19.50 uur het koor “Limbeat”
optreden.

De sportprestatiemeeting zal plaatsvinden
met roeitoestellen welke beschikbaar worden
gesteld door ‘Wellness Center Full of Life’ welke
op 1 september a.s. zijn deuren in Limmen gaat
openen aan de Rijksweg 53.
Met de sportprestatiemeeting wil de organisatie
van “de Ronde van Limmen” zorgen voor een
gezellige afsluiting van deze sportieve dag.

De skeelerjeugd in training op ijsbaan De Meent.
Aanmelding voor de skeeleractiviteiten en de Recreantenwedstrijd kan bij Elly Koot, Dusseldorperweg
15, 1906 AH Limmen, tel. 072-5-52898, email qjm.koot@quicknet.nl. Leden van de Limmer IJsclub worden
voor de skeeleractiviteit collectief aangemeld en hoeven dus niet te reageren. Aanmelding voor de Brijders en Elite-Amateurs A wedstrijden is voorbehouden voor KNWU-licentiehouders en geschied via
de website van de KNWU. Over deelname aan de sportprestatiemeeting zie onderaan deze pagina.
Voor verenigingen is het een mooie kans om
de verenigingskas te spekken. Er is nu al een
prijzenpot beschikbaar van € 500,-, waarvan
€ 250,- voor de winnaar.
Het is de bedoeling dat de deelnemende
vereniging zich laat vertegenwoordigen door
twee sporters en vier verzorgers. De twee
sporters die de vereniging vertegenwoordigen
hoeven geen lid van de vertegenwoordigende
vereniging te zijn. Op deze manier zou dus zelfs
“de peuterspeelzaal’ of ‘De Cameren’ winnaar van
dit evenement kunnen worden.
De “roeiafstand” bedraagt 300-500 meter en

de inschatting is dat daar ongeveer 3 minuten
voor nodig zijn. Het belooft dus een flitsende
happening te worden.
Meer informatie en inschrijving voor de
sportprestatiemeeting is mogelijk bij Otto
Bruschke, Rijksweg 184, tel. 5052747, email
ottobruschke@hetnet.nl
Deelname is mogelijk voor slechts tien
verenigingen en vindt plaats op volgorde van
inschrijving.
De verwachting is dat er veel belangstelling voor
zal zijn, dus belangstellenden moeten snel zijn.
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Gespecialiseerd in sierhekwerk, (automatische) toegangspoorten,
schoorsteenkappen, windwijzers en raambeveiligingen.

Stichting WOL bouwt groot
onderwijscomplex in Burkina Faso

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

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

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

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

vend
Informeer vrijblij
raties en
naar wanddeco
eken
decoratieve techni

Wanneer het
Ù uitkomt;
...dagelijks geopend
van 8.00 tot 21.00 uur

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid
assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!

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

Het eerste schoolgebouw is bijna klaar.

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

gpgroot.nl

in persoonlijke dienstverlening

De Stichting WOL is, samen met haar Afrikaanse
partner DSF, al meer dan 10 jaar actief in Burkina
Faso om daar zo veel mogelijk kinderen op school
te krijgen. Burkina Faso is een van de armste
landen in de wereld met de grootste populatie
analfabeten. Door het analfabetisme en de daaruit
voortvloeiende onwetendheid van de bevolking is
ontwikkeling en duurzame armoedebestrijding
nauwelijks op gang te brengen. De projecten
en programma’s van DSF hebben geleid tot een
enorme toename van het aantal schoolgaande
kinderen, afname van doublures en voortijdige
schooluitval, tweede kansmogelijkheden voor
schooluitvallers, alfabetisering van volwassenen
en vergroting van de deskundigheid van de
onderijzers. Onder de analfabete en onwetende
bevolking van het platteland van de provincie
Yatenga hebben zij een emancipatieproces op
gang weten te brengen waardoor dorpelingen
zich hebben opengesteld voor basisonderwijs en
alfabetisering.
Deze positieve ontwikkeling veroorzaakt tevens
een nieuw probleem: voor de dorpskinderen
die nu van de basisschool afkomen is geen
passend vervolgonderwijs. En zonder passend
vervolgonderwijs dreigen veel jongeren hun
schoolse vaardigheden te verliezen en zullen
opnieuw analfabeet worden. Ouders zullen dan
hun motivatie verliezen om hun kinderen naar de
basisschool te sturen en dan zijn we weer terug
bij af. Na 10 jaar geïnvesteerd te hebben in het
basisonderwijs is het nu tijd dat WOL en DSF zich
in gaan zetten voor vervolg onderwijs dat aansluit
bij de ontwikkelingsbehoefte op het plattenland.
Want alleen met gerichte opleidingen kunnen
jongeren economische ontwikkeling in de
dorpen op gang te brengen om de armoede te
bestrijden.
Kenniscentrum
DSF wil een kenniscentrum opzetten in de
provincie Yatenga om beroepsonderwijs te
ontwikkelen dat aansluit bij de mogelijkheden
van de plattelandsbevolking. Ook wil DSF dat
basisonderwijs en voortgezet onderwijs beter
op elkaar aansluiten om zo te voorkomen dat
jongeren voortijdig de school verlaten doordat het
onderwijs niet aansluit bij hun belevingswereld
en mogelijkheden.
Het realiseren van zo’n kenniscentrum met
bijbehorende scholen is voor de WOL een heel
groot project dat minimaal 6 jaar gaat duren. Het
gaat niet alleen om het neerzetten en inrichten
van gebouwen, maar ook om het ontwikkelen
van nieuwe lesmethoden, het opleiden van
onderwijzers en het creëren van stageplaatsen.
Veel ondernemers zijn zelf nog analfabeet en
hun professionaliteit is zeer laag. Zij zullen eerst
geschoold moeten worden voordat ze stages
kunnen begeleiden.

Van start
In november 2006 is met het project begonnen.
DSF heeft de beschikking gekregen over een groot
terrein en het eerste schoolgebouw is bijna klaar.
Hiervoor heeft de WOL het afgelopen jaar ruim
125.000 Euro bijeengebracht. Op dit moment zijn
we druk op zoek naar geld om een muur om het
terrein heen te bouwen en water en sanitaire
voorzieningen aan te leggen. Als dit lukt, kan in
oktober, wanneer het nieuwe schooljaar begint,
begonnen worden met 4 klassen:
• een eerste klas basisonderwijs voor 6-9 jarigen
• een klas tweedekans basisonderwijs voor 12-15
jarigen
• een eerstejaars klas voortgezet onderwijs
• een derdejaars klas voortgezet onderwijs,
voornamelijk drop-outs uit het reguliere
onderwijssysteem
Financiering
In 2008 willen we starten met 2 van de 5 geplande
beroepsopleidingen. Voor de bouw en inrichting
van de praktijklokalen, het opleiden van docenten
en stagebegeleiders en andere noodzakelijke
voorzieningen is tot juli 2008 nog 160.000 Euro
nodig. Voor het totale project (tot 2013) is nog
800.00 Euro nodig. Waarschijnlijk krijgt de WOL
steun van een grote sponsor en ook van Impulsis
hopen we een bijdrage te krijgen. Impulsis is
het loket van de ontwikkelingsorganisatie ICCO
waar particuliere organisaties als de WOL een
subsidie kunnen aanvragen. De Rotaryclub
Castricum-Akersloot-Limmen is bezig om
financieringsmogelijkheden te onderzoeken
en ook van andere organisaties hebben we
gehoord dat ze met iets bezig zijn. Alle hulp is
van harte welkom om dit onderwijscomplex te
realiseren dat er voor kan zorgen dat de armoede
in Burkina Faso minder wordt. De WOL nodigt
scholen, bedrijven, particulieren, clubs en andere
organisaties dan ook van harte uit om een
bijdrage te leveren aan dit project! Alle scholen,
bedrijven, kerken en particulieren die tot nu toe
een bijdrage hebben geleverd aan het project:
hartelijk dank! Het is ongelooflijk wat we in een
jaar al bij elkaar gebracht hebben.
Jaarmarkt
Meer informatie is te verkrijgen op de jaarmarkt.
De WOL is hier aanwezig met een kraam met
kunstnijverheid uit Burkina Faso. Ook Dirk en
Margreet Denekamp staan op de jaarmarkt met
een kraam tweedehands spullen waarvan de
opbrengst bestemd is voor het onderwijscomplex
in Burkina Faso.
Donaties zijn welkom op bankrekeningnummer
96.97.79.267. Voor meer informatie: www.
stichtingwol.com, e-mail: yvonnezomerdijk@
quicknet.nl of telefoon 072 5052680.

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

Containerservice
072 541 35 00

Aanneming
072 505 77 77

Brandstoffen
072 531 13 11

• sanitair
• riolering

Thalia 35, 1906 XZ Limmen - Tel. (072) 505 55 40 - Mobiel: 06 53-28 52 93
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De discussie over de aanpak van ziekteverzuim en de reïntegratie van zieke werknemers blijft actueel. Met de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar
Arbeidsvermogen (WIA) is een eind gekomen aan het dure WAO-stelsel voor wat betreft de instroom van arbeidsongeschikt personeel. Door vergrijzing dreigt
het pensioensysteem onbetaalbaar te worden. Bovendien wordt per 2006 met de nieuwe Zorgverzekeringswet (ZVW) gepoogd de torenhoge ziektekosten
onder controle te krijgen. De overheid snijdt in haar uitgaven door aanpassing of afschaffing van bestaande regelingen. De zorgtaak komt meer en meer op de
schouders van werkgevers en werknemers te liggen. Bedrijven komen door alle overheidsmaatregelen langzamerhand nauwelijks meer aan ondernemen toe.
Goed omgaan met de nieuwe regels en wetten levert bedrijven kansen op. Met de persoonlijke en vernieuwende aanpak van TOP MKB kunnen ondernemers
hun kansen optimaal benutten. TOP MKB is De Inkomensspecialist voor ondernemers. TOP MKB helpt werkgevers bij het beperken van verzuim.
Met veel aandacht voor preventie van ziekteverzuim, maatregelen gericht op snelle reïntegratie op de werkplek en een verzekering voor het financiële risico.
Zo kunnen werkgevers zich weer bezighouden met ondernemen.

Bedrijven nemen WIA-lasten
in eigen hand!
Welke arbeidsongeschiktheidsrisico’s loopt een
werkgever?

beoordeelt dat de werkgever zich onvoldoende
heeft ingespannen, dan moet de werkgever het
salaris van de werknemer langer dan twee jaar
doorbetalen, met een maximum van één jaar
extra. Dit is een forse kostenpost voor werkgevers.
Werkgevers kunnen kiezen voor een vorm van
verzuimverzekering, waarbij de “Poortwachter”regie van de zieke werknemer uit handen wordt
genomen door de verzekeraar. U krijgt dan
Poortwachtergarantie. Ook het afdekken van
“claimgarantie” is mogelijk. M.a.w. mocht het
UWV toch besluiten om een bedrijf een boete
op te leggen (maximaal 1 jaar loondoorbetaling),
dan is deze boete voor kosten van de verzekeraar.
Verzekeraars bieden werkgevers poortwachter- en
claimgarantie zonder extra kosten aan, mits zij de
regie mogen voeren. Zij hebben er namelijk, net
als de werkgever, belang bij om ervoor te zorgen,
dat het reïntegratieproces optimaal verloopt.

De loondoorbetalingsplicht!
Vanaf 1996 betaalde een werkgever het loon
van een zieke medewerker een jaar lang door
op grond van de “Wulbz” (Wet Uitbreiding
Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte). Sinds 2004
geldt de wet Verlenging Loondoorbetalingsplicht
bij Ziekte (VLZ). Een werkgever moet een
zieke medewerker maximaal twee jaar lang
doorbetalen voor tenminste 70%. Vanuit de CAO
is er vaak een verplichting tot aanvulling tot
100% van het inkomen in het eerste verzuimjaar.
Ziekteverzuim leidt dus tot aanzienlijke financiële
lasten. Werkgevers kunnen dus gedurende een
periode van twee ziektejaren 170% van het salaris
(moeten) uitkeren. Zo houdt ook de werknemer er
financieel belang bij om het werk zo snel mogelijk
te hervatten. Op 1 november 2004 hebben de
sociale partners afspraken gemaakt, waarbij
voor het niet nakomen van de afspraken geen
wettelijke sancties meer gelden. Werkgevers
kunnen daarom zelfs meer dan 170% van het loon
uitkeren over de eerste 2 jaar ziekte. De meeste
bedrijven met personeel kiezen ervoor om het
risico van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte
van haar personeel onder te brengen bij een
professionele inkomensverzekeraar. Werkgevers
zijn dus niet verplicht zich hiervoor te verzekeren!
Veel bedrijven kunnen zich het veelal gewoonweg
niet veroorloven, om dit verzuimrisico te lopen.
Verzuim hoeft ook niet per se op de werkvloer te
zijn ontstaan. Ruim 80% van alle verzuim wordt
veroorzaakt door privé-aangelegenheden. En
toch is de werkgever verplicht om ziek personeel
door te betalen. In de praktijk komt het nogal
eens voor dat (startende) bedrijven, niet direct
personeel in dienst hebben. Als op een later
tijdstip alsnog personeel wordt aangetrokken,
“vergeten” ondernemers zich nogal eens direct te
verzekeren voor ziekteverzuim. Op dat moment
hebben zij zich niet volledig gerealiseerd, welke
verantwoordelijkheid zij op zich hebben genomen.
En welke consequenties dat kan hebben voor de
voortgang van hun bedrijf. Startende bedrijven
hebben vaak nog niet voldoende vlees op de
botten. Een verzuimgeval kan dan het einde van
het bedrijf betekenen. TOP MKB helpt werkgevers
bij het nemen van de juiste beslissing.
Sinds 2002 hebben werkgevers te maken met de
Wet Verbetering Poortwachter (WVP). De WVP
verplicht werkgevers om bij een ziek personeelslid
vanaf de zesde ziekteweek een dossier op te
bouwen. Tevens moeten werkgevers, binnen
bepaalde grenzen, zo veel mogelijk proberen
om deze zieke werknemer weer aan het werk
te krijgen. Dit laatste mag ook bij een andere
werkgever. Als het UWV na inzage in het dossier

Per 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
(WIA). Een gevolg hiervan is dat u het WGArisico, waar u zich overigens verplicht voor dient
te verzekeren, niet meer door het UWV hoeft te
laten regelen. Werkgevers hebben hier dus nu nog
keuzevrijheid. Sinds 1 januari 2007 zijn werkgevers
gedurende de eerste 10 jaar verantwoordelijk
voor uitbetaling van de uitkering van gedeeltelijk
arbeidsongeschikt personeel. De werkgever is al
reeds verplicht de eerste 2 jaar van ziekte door
te betalen. Alleen voor verzuim hoefde u zich dus
niet verplicht te verzekeren, maar dat is zoals
eerder gezegd, wel zeer raadzaam. U heeft dus als
werkgever zelf de keuze met wie u zaken doet. De
keuze van privaat verzekeren is voor de meeste
bedrijven zeer interessant. Ondernemers hebben er
namelijk baat bij partijen te zoeken, die eenzelfde
gemeenschappelijke belang hebben. Werkgever
en verzekeraars willen uiteraard zo min mogelijk
kosten maken ofwel zo veel mogelijk winst zien te
behalen. Ziek personeel kost het bedrijf namelijk
ongeveer 2 tot 2,5 keer het inkomen. Om ziekteuitval op te vangen dient namelijk meer geld te
worden uitgegeven aan overwerk, in te huren
krachten, het uitbesteden van werk en eventueel
lopen werkgevers zelfs de order mis, omdat zij niet
op tijd kunnen leveren.
Verzekeraars maken gebruik van reïntegratiespecialisten om uitgevallen personeel, zo snel
en liefst nog zo volledig mogelijk weer aan het
werk te helpen. Een verzekeraar maakt hiervoor
kosten, maar verdient deze dubbel en dwars terug,
als hij geen arbeidsongeschiktheids-uitkering
meer hoeft te betalen. Ook uw personeel zal zich
gesteund voelen door de oplossingen die worden
aangedragen. Zij weten, dat zij niet alleen staan in
deze moeilijke en vervelende situatie.

TOPMKB
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0251 - 210 493

info@topmkb.eu

Als eigenrisicodrager is een werkgever gedurende
deze periode verantwoordelijk voor de reïntegratie
van de arbeidsongeschikte werknemer. Dit klinkt
zwaar, maar in het kader van de Wet Verbetering
Poortwachter zullen de meeste reïntegratieinspanningen in de eerste twee ziektejaren
plaatsvinden. Het is een gegeven dat reïntegratieinspanningen het meeste effect hebben in deze
periode. Doordat een werkgever zich vaak al voor
twee jaar verzuimrisico heeft verzekerd bij een
private verzekeraar, lijkt het niet meer dan logisch
om het gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsrisico
voor de tien daaropvolgende jaren ook privaat
te verzekeren. Als een verzekeraar zich niet
voldoende inspant in het reïntegratieproces,
dan zal de consequentie voor de verzekeraar
zijn, dat die maximaal 12 jaar voor een uitkering
moet zorgdragen. Werkgevers krijgen tijdens de
arbeidsongeschiktheidsperiode van 10 jaar geen
premieverhogingen van verzekeraars opgelegd.
Als een werkgever in het publieke bestel bij
het UWV verzekerd blijft, zal het UWV een
eventuele uitkering verzorgen op basis van een
omslagstelsel. Bij het omslagstelsel betalen alle
bedrijven die “publiek” verzekerd zijn, een premie
aan het UWV, waaruit alle benodigde uitkeringen
betaald kunnen worden. De te betalen premie van
deze bedrijven is bij deze vorm van verzekeren
dus mede-afhankelijk hoe andere bedrijven
met hun verantwoordelijkheid op het gebied
verzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
omgaan. Deze vorm van verzekeren heeft nooit

nadelige consequenties voor
het UWV. Werkgevers betalen
wel premie, maar hoeven
weinig tot niets op het gebied
van reïntegratie te verwachten
en worden daarnaast ook nog
eens opgezadeld met een
boete, zolang werknemer(s)
arbeidsongeschikt zijn. Die kan
bij het MKB oplopen tot 2,1%
van de loonsom voor het kleinMKB (tot e. 675.000,= loonsom)
en tot 2,8% van de loonsom
voor grote bedrijven (meer dan
e. 675.000,= loonsom).
Werkgevers kunnen besluiten
om zich per 1 januari 2008 privaat
te verzekeren. Dat kan ieder half jaar weer op 01-01
of 01-07. De administratieve afhandeling hiervan
dient dan wel voor 1 oktober 2007 (of voor 01-04)
met de belastingdienst geregeld te zijn. Uiteraard
neemt TOP-MKB de administratieve afhandeling
voor ondernemers volledig uit handen.
Is het altijd interessant om “uit te treden”? Neen,
niet altijd! Als een bedrijf momenteel zieke
werknemers heeft of er zijn inmiddels werknemers
in de WGA terecht gekomen, dan kan het wellicht
raadzaam zijn bij het UWV te blijven. Ook al is de
huidige regering voornemens, om de keuze tussen
publiek- en privaat-verzekeren te laten vervallen.
Het zal u niet verbazen dat de keuze van het kabinet
gevallen is op de particuliere verzekeraars, vanwege
de professionele aanpak en jarenlange ervaring op
het gebied van reïntegratie. Als u momenteel geen
lopende ziektegevallen in uw bedrijf heeft, dan
kan het raadzaam zijn om die stap nu al te nemen.
Als u straks (verwachting is 2009 of 2010) over
“moet” stappen, terwijl u op dat moment wellicht
arbeidsongeschiktheidsinstroom heeft, zal daar
namelijk kritisch naar gekeken worden.
Wilt u meer weten of heeft u vragen naar
aanleiding van dit artikel, dan kunt een afspraak
maken met Pieter Piepers, De Inkomensadviseur
van TOP MKB. T: 0251-229 000 of T 072-505 2715.
I: www.topmkb.eu of E: info@topmkb.eu.
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TE KOOP
Limmen Kopmand 15
Vrij uitzicht voor en achter, zonnige tuin op het zuiden en een dakkapel op de
eerste verdieping. De fraaie afwerking en de gezellige woonomgeving doen
de rest. Van de afwerking noemen we de massief houten vloer in de woonkamer, de gestuukte wanden en plafonds en de laminaatvloer op de verdieping.
Sanitair en keuken zijn van 1995, dus licht van kleur.
Ind.: entree met uitgebreide meterkast en modern toilet. Gezellige woonkamer met extra voorraadkast en open keuken, voorzien van inbouwapparatuur en kunststof blad. In de keuken ligt een plavuizenvloer. Aangebouwde
bijkeuken/berging, voorzien van elektra. Toegang tot de bestrate, zonnige
tuin op het zuiden die ook via de steeg bereikbaar is.
1e Verd.: drie slaapkamers, waarvan de twee aan de achterzijde zijn
voorzien van een dakkapel, waardoor ze flink ruimer geworden zijn. Aan de
voorzijde de ouderslaapkamer met vaste kastenwand en de in lichte kleur
betegelde badkamer met 2e toilet, douchehoek en wastafelmeubel.
2e Verd.: Vaste trap naar de zolderverdieping die dankzij 2 Velux-ramen
lekker licht is en de mogelijkheid biedt voor een 4e (slaap)kamer. Hier ook
de CV en MV. Bijz.: Remeha combiketel van 2005. Volledig geïsoleerd. Ideale
starterswoning!

Bouwjaar 1995, inhoud 310 m3, oppervlakte perceel 126 m2.
Vraagprijs 249.000,- k.k. Aanvaarding in overleg.

www.era.nl/rietveld
Kerkweg 13, 1906 ZJ Limmen
Tel. 072 505 14 64 - Fax 072 505 33 48
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Met DSH-Schuifwanden creëert

verzekeringen & hypotheken

u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden exact

Er nog niet helemaal uit?
Gratis second opinion!

op maat gemaakt, waar u maar
wilt in huis of op kantoor. In de
slaap- en
kinderkamer, maar ook in uw

Samen bekijken
en vergelijken
wij uw
hypotheekoffertes.

werk- of studeerkamer, de hal
of op zolder. Kortom: overal
waar kastruimte nodig is. Geen
centimeter blijft onbenut.
Ruimteproblemen zijn volledig
verleden tijd.
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