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Jaarmarkt Limmen 2012
LIMMEN - Op woensdag 18 juli is het
weer jaarmarkt in Limmen. Dit jaar
zal de jaarmarkt heel anders zijn
dan alle voorgaande jaren! Het wordt
meer een zie, voel, doe, ruik, proef
en beleef jaarmarkt! Dat belooft een
zeer mooie en gezellige jaarmarkt te
worden. Voor groot en klein is er genoeg te beleven!

vermaken met de getoonde handvaardigheid van diverse demonstraties. Als u de hele markt gezien heeft
kunt u onder het genot van een hapje
en drankje en een mooi stukje mu-

...EEN RIJKE GESCHIEDENIS!

ziek nagenieten op verschillende terrassen. U ziet: de Limmer jaarmarkt
wordt weer een ware belevenis met
zijn bijna 100 kramen!
Tot ziens op de markt op 18 juli.

Op woensdag 18 juli 2012 vind de jaarmarkt plaats in het mooie dorp Limmen. Van 14.00 tot 21.00 uur bent u
van harte welkom op onze jaarmarkt!
De jaarmarkt staat langs de Dusseldorperweg, Kerkweg en de Vuurbaak.
Er zullen dit jaar weer vele kramen
aanwezig zijn met marktlieden om
hun waren aan te prijzen aan het
langslopend publiek. U kunt zich van
top tot teen laten kleden volgens de
laatste mode bij diverse kledingkraampjes eventueel voorzien van bijouterieën en een prachtige handtas.
Tussendoor kunt u een heerlijke versnapering nemen zoals een broodje
beenham of een overheerlijke saté.
Vervolgens kunt u uw passende cosmetica aanvullen tegen bijzondere
marktprijzen bij diverse stalletjes.
Ook staan er aanbieders met kunst
en curiosa en tussendoor kunt u zich

Gemeentehuis Limmen wordt
definitief gezondheidcentrum
Het Kerstnummer 2011 van de LOV krant gaf een bericht (primeur!) inzake de eventuele komst van een Gezondheidcentrum in Limmen. Inmiddels is de spreekwoordelijke “kogel door de kerk”; het komt er. Nadat het gemeentehuis
Limmen overbodig werd doordat alle gemeentelijke diensten zich weer vestigden in het nieuwe gemeentehuis te Castricum, moest er een bestemming gezocht worden voor het gebouw, annex bibliotheek in Limmen. Deze laatste is
inmiddels, in afgeslankte vorm, gevestigd in de St. Maartenschool. De gemeente Castricum is verlost van een “molensteen om de nek”, immers wat doe je met de locatie Limmen? Slopen en huizenbouw?
Een moeilijke beslissing want ook de
huizenmarkt stagneert ernstig. In
het najaar van 2011 kwamen de eerste
verkennende gesprekken van mensen
in de vastgoedsector en de gezondheidszorg. Een plan werd geboren en
uitgewerkt.
Is het mogelijk een rendabel gezondheidcentrum in Limmen te realiseren?
Er kwamen ook plannen voor huizenbouw, echter het College van B&W
en daarna de gemeenteraad gaven
de voorkeur aan het gezondheidcentrum.

De initiatiefnemers, inmiddels verenigd in een commanditaire vennootschap, hebben niet alleen een gedegen onderbouwd plan op tafel gelegd,
zij hebben ook daadwerkelijk de eerst
deelnemers die zich zullen vestigen in
het pand.
De Limmer Huisartsen, nu nog gevestigd hoek Kerkweg/Vuurbaak,
nabij het winkelcentrum, gaan waarschijnlijk nog voor het einde van dit
jaar over naar de nieuwe locatie.
Binnenkort wordt het pand Gemeen-

tehuis Limmen notarieel overgedragen aan de c.v. en kunnen de (ver)
bouwwerkzaamheden beginnen. Een
prachtige ruimte van plm. 2.200 m2,
in uitstekende staat van onderhoud,
is beschikbaar voor het vestigen van
diverse bedrijven. Naast de Limmer
Huisartsen gaat ook de tandartsenpraktijk van Rob Blom, samen met
zijn vouw een van de enthousiaste
en gedreven initiatiefnemers van dit
centrum, over naar de nieuwe locatie.
Lees verder op pagina 3
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JAARMARKT
LIMMEN
Vernieuwde aanpak jaarmarkt Limmen! Het wordt
een zie, voel, doe, ruik, proef en beleef jaarmarkt!
Dat belooft een zeer mooie en gezellige jaarmarkt te
worden. Voor groot en klein is er genoeg te beleven!

IEDEREEN IS WELKOM!
VAN 14.00 TOT 21.00 UUR
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Achterweg 52a
1906 AG LIMMEN
Tel: 06-53382706
072 5053211
Fax: 0847552225
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DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

LET OP!!!
I.V.M. VAKANTIE

NIEUWBOUW - VERBOUW

ZIJN WIJ GESLOTEN
VAN 30 JULI T/M 13 AUGUSTUS

www.bouwbedrijfnicom.nl

Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00-18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur / vrijdagavond open tot 20.00 uur

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

JAARMARKT ACTIE!

Op de Vuurbaak:

SUIKEROBLIE gevuld met gele room ....................................... 1.00
GEVULDE KOEK ..................................................................... 1.00
PARIJSE SOES met slagroom................................................... 1.25
Op de Dusseldorperweg:
Terug van weggeweest

GELE ROOM TOMPOUCE voor .................................... 1.25

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Bouwbedrijf C. Bos bv
Middenweg 41a 1906 AP Limmen tel. 072 505 1226
Nieuwbouw
Onderhoud
Verbouw

“Dit jaar staan wij met onze kraam op de jaarmarkt
in Limmen. Graag geven wij u volledige informatie,
Bezoekt u daarom onze stand!”
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Kits Oonlie is een fris, huiselijk en
kleinschalig kinderdagverblijf en is
sinds 2006 ISO/HKZ gecertiﬁceerd.

| Kits Oonlie heeft meerdere vestigingen in Alkmaar, Limmen en Heiloo | www.kits-oonlie.nl |

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl
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‘BABY VAN DE MAAND’

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden
onze kinderen ons een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk
zijn... Namens alle Limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van
deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Romy Schenau “Baby van de maand” geworden. Voor de “Baby van de
maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting
een Bobike fietszitje beschikbaar!!
Dat kan de winnaar op vertoon van deze krant in ontvangst nemen in de winkel aan
de Rijksweg 137 in Limmen.

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl.

Romy Schenau

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

– Geboren op 2 juli 2012 –

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

Dochter van Bert en Annemarie Schenau

Twan

Elina Rosa Bodar

Anna van der Steen

Lotte Bruschke

– Geboren op 29 april 2012 –

– Geboren op 5 mei 2012 –

– Geboren op 17 april 2012 –

– Geboren op 8 mei 2012 –

Zoon van Patrick van Duin & Margret Weijers
broertje van Isa

Dochter van Laurens & Marjolein Bodar-Laan

Dochter van Nico en Sandra van der Steen

Dochter van Thijs Bruschke & Maarit Sander
zusje van Bob en Hugo Bruschke

Finn Cornelius Antonius Nijman

Isa Glorie

Quinty Mooij

– Geboren op 28 mei 2012 –

– Geboren op 1 mei 2012 –

– Geboren op 2 mei 2012 –

Zoon van Nina en Ferry Nijman

Dochter van Rick Glorie & Esther Emmerig

Dochter van Aron en Fanny

Gezondheidscentrum in Limmen
Vervolg van voorpagina
De praktijk is nu nog gevestigd in het
woonhuis van de familie Blom. Saillant detail, ooit was dit pand aan de
Dusseldorperweg ook een gemeentehuis van Limmen. Verder komen
er, zoals nu reeds bekend is, een apotheek, fysiotherapiepraktijk en een
logopediste. Er is echter nog ruimte
voldoende voor bedrijven verwant
met gezondheid, (ouderen)zorg, denk
aan dagopvang dementerende ouderen. Een unieke plek ook voor een
schoonheidssalon annex pedicure/
voetverzorging, en wellicht een nagelstudio. Maar ook is er plaats voor
een ouderenwinkel, zonnebankstudio, afslankcentrum e.d. Wellicht kan
er ook een “inloopplek” komen waar
ouderen op bepaalde tijden terecht

kunnen voor een leestafel, kopje kofﬁe of thee, een gesprek met elkaar
e.d. De Stichtingen Welzijn in de verschillende kernen van de gemeente
zijn samen met de gemeente op zoek
naar deze plekken. De vergrijzing, met
name binnen de gemeente Castricum,
zal de komende 10 tot 20 jaar “schrikbarend” toenemen, waardoor ook de
zorg en behoefte naar plekken van
ontmoeting, maar ook van gezondheidzorg, zullen toenemen. Het voormalig gemeentehuis biedt heel veel
mogelijkheden voor een gezondheidcentrum. De gemeente Castricum is
dan ook heel blij met de verkoop van
het pand voor dit speciﬁeke doel. Het
ligt centraal in Limmen, het is gemakkelijk bereikbaar en beschikt over
parkeergelegenheid zowel op eigen
terrein als ook in de nabije omgeving.
Direct na de overdracht en oplevering

Afsluiting Conquista seizoen
LIMMEN - Op zaterdagavond 14 juli
nodigen we iedereen van 12 tot 15
jaar uit om Club Xtra feestelijk af te
sluiten. Gratizzz entree met drinken
en hapjes. Woensdag 18 juli kun je

nog lekker chillen bij Club - 9 t/m 12
jaar. Daarna genieten de medewerkers van een vakantie. In september
gaan de deuren weer open met koele,
hartverwarmende activiteiten.

door de gemeente zullen de eerste
bouwactiviteiten plaats gaan vinden.
Het gebouw is 20 jaar oud en beschikt
over heel veel grote en kleine ruimtes,
die ook onderling weer gemakkelijk te
koppelen zijn. Het is nu reeds rolstoeltoegankelijk en beschikt al over idem
toiletruimtes.
Het gezondheidcentrum is niet alleen
een aanwinst voor Limmen maar ook
voor de gehele gemeente Castricum.
De initiatiefnemers hebben al veel gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten. De verwachting is dan ook
dat binnenkort de meeste ruimtes gevuld zullen zijn. We houden onze lezers ook in de toekomst op de hoogte
van de ontwikkelingen.
Wie heeft er al een goede, toepasselijke
naam bedacht?
Kees G. Kroone
Ben je 14 jaar of ouder en heb je wat
tijd over om ons af en toe te helpen?
Wij zijn heel blij met jou! Mail dan
naar patrick@conquista.nl. Wij wensen iedereen een fijne zonnige zomer
en hamerplezier bij het Timmerdorp!
Houdoe!
Team Conquista

Taichi Qigong
trainingen buiten
LIMMEN - Maak nu kennis met
Taichi Qigong. Ervaar wat de oefeningen doen voor lichaam en geest.
Tot eind augustus worden losse lessen in de buitenlucht gegeven
Een ideale manier om vrijblijvend lessen te volgen op woensdagavond van
20.00 - 21.00 uur. Locatie: Koekoeksveld aan de Westerweg (t.o. nr 18) in
Limmen. Kosten € 4,- per les. De trainingen zijn voor iedereen en alle leeftijden toegankelijk.
In september starten de binnenlessen. Er is nog plaats voor nieuwe cursisten op dinsdagmiddag (13.30 - 14.45
uur) en beperkt op woensdagavond
(20.45 - 22.00 uur).
Voor meer informatie: Ellen Gaillard, tel. 072 – 505 51 01 of via e-mail
ellen@touchbase-taichi.nl en www.
touchbase-taichi.nl
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Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
Kerkweg 40a • 1906 aw Limmen
di t/m vr van 10.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

www.troelvoorkids.nl

VA L K E R I N G

Administratie- en Belastingadviseurs

SLA JE SLAG BIJ TROEL

30 T/M 60
60%
% KORTING
OP DE KRAAM EN IN DE WINKEL!

Wilt u zeker
zijn van een
zonnige
vakantie:

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen
Tel. 072-505 20 26 www.valkeringgroep.nl

TAICHI QIGONG

www.bluecruises.nl

Ervaar in de buitenlucht wat Taichi Qigong
oefeningen doen met lichaam en geest.

Slijterij R. Booms

Op een ontspannen manier verbeteren van ademhaling,
doorbloeding, concentratie en lichaamshouding.

Tot eind augustus op woensdag van 20.00 - 21.00 uur
op het Koekoeksveld aan de Westerweg (t.o. nr 18) in
Limmen. Voor iedereen toegankelijk. Kosten € 4,=

Rust
Balans
Ontspanning

Informatie: Ellen Gaillard
(lid Taijiquan Nederland)
072-505 51 01
ellen@touchbase-taichi.nl
www.touchbase-taichi.nl

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT !!
Uniek gereedschap ophangsysteem !!
Organiseer

Vuurbaak 7 - 1906 BS Limmen - 072 5054880

TOP 3

Voordelig
drukwerk
nodig?

Olifant

1 liter

Graanjenever

11,99

Glen Talloch
Whisky

16,99

Bacardi
Rum

1, liter

70 cl
16,49

8,49
12,99
12,49

Acties geldig t/m 22 juli 2012

studiowelgraven.nl

nu uw
garage
en/of
berging!
LIMMEN
Wanneer het
Ù uitkomt;
Maandag t/m Zaterdag
open van 8.00 – 21.00
en Zondag open van
16.00 – 21.00 uur.

Voor al
Ùw wensen;

www.nuyenstuinengroenshop.nl

...een uitgebreid
assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

LIMMEN

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

)VOIRH-RWXEPPEXIYV
7)-KIVIKMWXVIIVH
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Jaarmarkt-Pool-Party
op ons zonnige terras!

Vanaf 2 uur ‘smiddags is ons terras
omgetoverd in een

1e klas party-resort
Voorzien van zand, zwembaden en
cocktailbar! Dus trek je zwempak aan,
neem je strandbal mee en kom genieten!
Dusseldorperweg 103, Limmen
t. 072 505 1519 • m. 06 2074 1511
info@deburgerijlimmen.nl
www.deburgerijlimmen.nl
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Geslaagde Duitslandreis Kleverlaan BV
Donderdag 10 mei hebben de winnaars van de Businessavond van Kleverlaan BV, Erik Sweep en zijn introducee en zwager Richard Bloedjes op
uitnodiging van Kleverlaan B.V. een
reis gemaakt naar Duitsland.
Omdat ook Mats en Joep Winder van
het gelijknamige transportbedrijf waren uitgenodigd werd dit gemêleerde
gezelschap al vroeg in de ochtend opgehaald door Jan Kleverlaan voor een
kennismaking met de duitse autoindustrie.
“De sfeer was al vroeg in de morgen
goed aanwezig en het is een erg geslaagde dag geworden. Reden voor

ons om in de toekomst zeker meer
van deze reizen te organiseren. Zo
kunnen we jarenlange relaties van
ons bedrijf in een ontspannen sfeer
onze waardering laten blijken” zegt
Jan Kleverlaan.
“Het dagprogramma werd ingevuld
door een bezoek aan de Wiesmann
fabriek in Dulmen. Wiesmann is een
eigenzinnige, kleine en perfectionistische fabrikant van luxe auto’s met
lage gewichten en hoge motorvermogens. Door de aanpassingen aan de
auto’s op klantniveau worden zeer exclusieve bolides gefabriceerd. Tijdens
het bezoek aan de fabriek hebben we
alle afdelingen kunnen bezoeken en

was er veel tijd voor het stellen van
vragen en zelf op onderzoek uit te
gaan”.
Na een lunch en een demonstratie
in de Standox verffabrieken in Wuppertal werd koers gezet naar Auto
Meilenwerk te Dusseldorf. Deze voormalige stoomlocomotief werkplaats
is na de verwoestingen in de oorlog
weer volledig herbouwd en omgedoopt tot verkoop- en stallingsplek
voor de meest exclusieve auto’s en
motoren. Ook zijn er werkplaatsen
voor het onderhoud, het herstel en de
restauraties van klassiekers. Enkele
pronkstukken in de steeds wisselende collectie waren een BMW 128, een
Bentley racer en een Mercedes Benz.
Deze auto uit de jaren 20 en 30 van de
vorige eeuw hebben waardes tussen
de 1,8 en 5 miljoen euro. Het mooie is
dat deze auto’s een volledige historie
hebben en gewoon te bekijken zijn
zonder grote hekken erom of extreme
beveiliging. Hierdoor kan de echte
autoliefhebber zijn hart ophalen in
Meilenwerk. Natuurlijk ontbraken de
Porsches, Ferrari’s, Maserati’s en Corvettes ook niet, evenals een puntgave
Rolls Royce Convertible die na het diner als fotomodel werd gekozen om
deze geweldig leuke dag af te sluiten.
De volgende reis met klanten staat
gepland voor 30 oktober a.s.

Tropische sferen
bij de tuin Vredeburg
Op woensdag 18 juli tijdens het jaarmarkt zal er in het Cultureel Centrum
Vredeburg verschillende muziek en
dans activiteiten plaatsvinden. In de
voortuin bij Vredeburg kunt u volop
gaan genieten van dans en live muziek van de Harmonie en heerlijke
tropische muziek van een Caribbean
brassband uit Zuid-Amerika. Salsa
dansschool happy time gaat diverse
dans activiteiten aanbieden; zoals
salsa, merengue, bachata en zumba
fitness.
Deze workshops zijn geheel gratis en
iedereen mag hier aan deelnemen.
In samenwerking met Salsa Happy
Time en Cultureel Centrum Vredeburg

wordt u dit aangeboden. Vanaf 15:00
uur gaat het programma van start.

Vergane glorie? Jammer genoeg wel.
Schaalvergroting, geen bedrijfsopvolging en vrijwillig stoppen zijn de oorzaken van de teloorgang van de bloembollencultuur in Limmen. De gronden
werden verkocht en er vestigden zich
bedrijven, als automobielhandel en kantoren. Aan de overzijde (de westkant)
van de Rijksweg werd reeds gebouwd en
zijn fraaie panden verrezen met veel bedrijvigheid in diverse sectoren. Het ge-

bied ligt op de grens met de gemeente
Heiloo. In het gebied Nieuwelaan e.o. is
op dit moment nog circa 17.000 m2 aan
gronden uit te geven voor het vestigen
van bedrijven.
Het gehele gebied wordt uitgegeven
door O.G.L. (Onroerend Goed Limmen),
uiteraard in nauwe samenwerking met
B.G.L. (Bedrijven Groep Limmen). Er
is geen minimum aan de af te nemen
gronden. Het prijsniveau ligt rond de €
175,00/m2 en is in goede concurrentie
met nabij gelegen terreinen in de Boekelermeer, zowel het gedeelte Alkmaar
als Heiloo Zuid (nabij de Kanaalweg/
Boekelermeerweg). Er is belangstelling,
maar gezien het economisch klimaat,
is er ook enige terughoudendheid te bemerken bij de ondernemers. Echter de
ontwikkelaars (O.G.L.) zijn optimistisch
en staan altijd open voor suggesties
en ideeën van toekomstige bedrijven
die zich willen vestigen. Het terrein is
bedoeld voor het verplaatsen van bestaande bedrijven uit de kernen van de
gemeente Castricum. Vanzelfsprekend
zijn ook andere bedrijven van harte welkom op deze mooie locatie.
Er wordt ook gesproken over een of
meerdere verzamelbedrijfsgebouwen,

ODISPORT en
Zwembad Dampegheest
De stichting komt er aan en ODISPORT ontplooit verschillende nieuwe
activiteiten. Wij zijn zo optimistisch
dat wij kunnen zeggen dat alles in
2013 gewoon door zal gaan.
Op dit moment zijn de kinderfeestjes
weer erg ‘HOT’ te noemen en ook de
bedrijfsfeesten vinden hun weg naar
ODISPORT. Steeds meer gezinnen uit
omliggende gemeenten beginnen de
meerwaarde van Zwembad Dampegheest in te zien en met mooi weer zijn
de bezoekersaantallen dan ook zeer
positief te noemen. Het mag duidelijk zijn dat het zwembad nog steeds
populair is en hierdoor hopen wij dat
veel mensen zich zullen aanmelden

SPORTACTIEVE RECREATIE

via ons vrijwilligersformulier. Samen
staan we sterk en met de stichting in
het vooruitzicht zal Zwembad Dampegheest absoluut niet ophouden te
bestaan.
Steun ons nu door je aan te melden
via onze vernieuwde website odisport.
nl. Op deze site vind je ook acties voor
de komende maanden.
Actie maand juli: - Kanoën; 5e persoon gratis, - Bootcamp; gratis introductieles (zondagochtend 09:30 uur).
Wacht niet langer en schrijf je in! Voor
overige informatie kun je kijken op
onze website en in onze agenda. Ook
kun je bellen naar: 06-53615936 (Barry
Hoogeboom), Team ODI

Zomer Slagwerkworkshops
in Limmen

Bovenzaal
Vanaf 19:00 uur is de bovenzaal geopend voor de salsa liefhebbers. U
kunt dan mee maken wat salsa dansen inhoud en de entree is € 5,00 p.p.
In de maand september gaan wij
van start met onze nieuwe danslessen en voor informatie kunt U kijken
naar www.salsahappytime.nl of bellen naar de onderstaande telefoonnummers. Voor het aanmelden van
een van onze cursussen kunt u een
e-mail sturen naar: Henry Menes,
Tel:06-26768424 / 023-5313215. E-mail
h.menes1@chello.nl. Zaal Vredeburg
Dorien en Ria, Tel: 072-5051950

Deze zomer organiseert Flow Music
Productions een speciale activiteit
voor kinderen. In de laatste vier weken van de zomervakantie zijn er Zomer Slagwerk Workshops.
Tijdens de workshops maken de kinderen kennis met slagwerkinstrumenten uit verschillende werelddelen, leren ze samenspelen, en gaan we
aan de trommel met rommel. Er zal
in de lessen aandacht zijn voor Afrikaans en Braziliaans slagwerk. Tevens
is er na de laatste les een uitvoering
voor familie.
Er zal worden lesgegeven in 2 groepen.
Een groep voor kinderen van 4 tot 6
jaar, en een groep voor kinderen van 7
jaar en ouder. Hierdoor kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen. De

Ontwikkeling Bedrijventerrein
Nieuwelaan en omgeving
Daar waar ooit schitterende bloembollenvelden het einde van Limmen (of het begin…) sierden, aan de
noordzijde van ons dorp, is recentelijk de infrastructuur aangelegd
rondom de voormalige Valkeyhal,
thans Kartworld, en de entree tot
Fixet vanaf het noorden. De bevoorrading van de doe-het-zelf-markt
geschiedt al jarenlang aan de noordzijde, nu ligt er echter een perfecte
asfaltlaag tot aan de voordeur. De
bloembollenvelden besloegen een
terrein ingeklemd tussen Rijksweg
– Nieuwelaan – Oosterzijweg en Visweg. Bekende namen als Valkering,
de Jager, Vooren en van Tol gebruikten de grond, teelden bollen en bloemen en exporteerden het eindproduct wereldwijd.
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waar kleinere bedrijven zich gemakkelijk kunnen vestigen met een minimum
aantal m2. Er is reeds een initiatief van
een groep ondernemers, terwijl ook
de O.G.L. denkt iets dergelijks te kunnen ontwikkelen en aan te bieden in
de huursector. Nu de infrastructuur
bijna gereed is, zullen ook de gronden
in een snel tempo bouwrijp worden gemaakt. Eigenlijk ligt er zeer binnenkort
een terrein klaar waar een ondernemer
zich snel zal kunnen vestigen. Wel moet
nog opgemerkt worden dat de gemeentelijke procedures onnodig veel tijd in
beslag hebben genomen. De rol van de
gemeente is nu nog van het verlenen
van bouwvergunningen e.d., alle andere
procedures zijn inmiddels afgerond. De
ontsluiting van het gehele binnen gebied vindt plaats via de straat Maatlat
en de Rijksweg.
Er wordt ook nagedacht over stoplichten of rotonde(s), maar dit zal weer in
samenhang moeten gebeuren met nabij
gelegen kruisingen als Rijksweg en Visweg. Het verkeer moet wel goed blijven
doorstromen, zonder teveel hindernissen.
Kees G. Kroone

lessen zullen worden gegeven op één
dagdeel per week.
De workshops worden gegeven in het
clubgebouw van ‘Excelsior Limmen’
en zijn op de laatste vier vrijdagen
van de zomervakantie: 10, 17, 24 en
31 augustus. Een lespakket voor deze
workshops kost € 38,00. Mocht je niet
op alle data kunnen zijn er ook losse
lessen te boeken.
Een plezierige invulling van je zomervakantie waarbij je met je vrienden
en vriendinnen samen muziek kunt
maken en kennis maakt met verschillende muziekstijlen.
Voor meer informatie en opgave kunt
u een mail sturen naar flowmusicproductions@ziggo.nl of contact opnemen met Floris van Tol: 06-14198712
(www.flowmusicproductions.nl)
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Cadeaubon Winkeliersvereniging Limmen:

Een leuk geschenk!

Een verrassend geschenk is de winkelierscadeaubon. De bon schrijven we voor u uit en is inwisselbaar bij elke winkelier in Limmen.
Het gemak van dit geschenk is iets leuks naar keuze aan te kunnen
schaffen. Limmen heeft voor een ieder een gevarieerd aanbod. Wij
stellen geen limiet voor de inleveringsdatum, zodat u zelf het tijdstip van uitgave kunt bepalen.
De bon is te koop voor een waarde van 10 en 20 euro. De bon is
alleen verkrijgbaar bij de SNS-regiobank in het Univé kantoor.
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25 1+1 ACTIES!
OVERIGE ASSORTIMENT

2 5 % KO RT I N G *
T I J D E N S

D E

J A A R M A R K T !

(dus van 14.00 tot 21.00 uur op 18 juli. * met uitzondering van geneesmidelen, kadoVVV-bonnen, OV-Chipkaarten, babyvoeding tot 6 mnd en reeds afgeprijsde artikelen)

®

GEZONDHEIDS
DROG ST

18 juli
14.00 tot 21.00 uur

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

TIMMERFABRIEK

olenaar

JULI 2012

Wilt
u
een
voordelige
website
die
u
zelf
kunt
beheren?
Kom
langs
en
vraag
naar
de
mogelijkheden!
www.studiowelgraven.nl

tDWFOHBTtLPFMJOHtEBLCFEFLLJOH
tXBUFSt[JOLXFSLFOtTBOJUBJS
XXXEJCPMJNNFOOM

072- 505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

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

JAARMARKT
LIMMEN
18 JULI
14.00-21.00

Veelzijdig in hout

Boekel 29 - 30 | 1921 CE Akersloot | Tel 072 - 5053467

www.timmerfabriekmolenaar.nl

K E U R S LAG E R
ing

Jaarmarkt-weekaanbied

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen
• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09

Catering
Limmen

Betaalbare
Luxe!

Hebt u iets te vieren?

Catering Limmen
verzorgt het voor u!
Kijk voor meer informatie op

www.cateringlimmen.nl

geldig van 16 t/m 22 juli

Dusseldorperweg 103, Limmen
t. 072 505 1519 • m. 06 2074 1511

SNEL, keurslager
Kerkweg 18, Limmen
Tel. 072-5051263
www.snel.keurslager.nl

Samen voor

info@deburgerijlimmen.nl
www.cateringlimmen.nl
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Limmen staat eind augustus een hele week in het teken van de Olympische Spelen
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Gaygames
Op de laatste zaterdag van deze unieke week zullen de Gaygames plaatsvinden. Bij zwembad Dampegheest
zullen spelen worden georganiseerd
als tasjesslingeren en condoomblazen. Daarnaast zullen de teams met
een uitbundig versierd vlot als tijdens
de Gayparade over het Stet varen.

CHE

De spelen
Als team moet je ook voorbereidend
werk doen. Zo moet je als team een
pompoen kweken, een kunstschaatsroutine opnemen, een ‘wedden dat’poging bedenken en die filmen en een
boot/vlot bouwen voor de Gayparade.
Creativiteit wordt natuurlijk ook beloond met punten. Makkelijk te verdienen, denken wij zo!?

Winterspelen
De woensdag staat in het teken van
de Winterspelen. In de planning staat
een groot diner met alle deelnemers,
levend curling en de skilatten-biathlon.

N OL

CHE

Daarnaast zullen ook de Paralympische spelen vertegenwoordigd zijn
middels een zoektocht naar ledematen. Per activiteit worden er punten
toegekend aan de teams. Uiteindelijk
is het team met de meeste punten
aan het einde van de week de winnaar
van de Olymmische Spelen! Het belooft een geweldige week te worden,
dus stel snel een team van ongeveer
10 mensen samen en schrijf je in!!!

Zomerspelen
De Zomerspelen worden op zaterdag
gehouden in en rondom de kartbaan.
Hier vinden verschillende ludieke spelen plaats, zoals een variant op volleybal spelen en één van de spelen in het
funcenter.

N OL

IMMIS

LIMMEN - De Olymmische Spelen
vinden plaats op 25 en 29 augustus
en 1 september. De Spelen bestaan
uit vier verschillende onderdelen. Zo
beginnen wij op zaterdag 25 augustus met de Zomerspelen, gaan we op
woensdag 29 augustus verder met de
Winterspelen en sluiten we de week
op zaterdag 1 september af met de
Gaygames.

N OL

IMMIS

N OL

IMMIS

IMMIS

N OL

IMMIS

Een week vol competitie, ludieke spelen en
bovenal gezelligheid
punten en zo gaat dit een week lang
door.
Inschrijven
Aan de inschrijving van de teams zijn
de volgende eisen gesteld: Het team
bestaat uit minimaal 8 en maximaal
12 deelnemers, waaronder in ieder
geval 4 vrouwen en 4 mannen. Je
moet minstens 12 jaar zijn om mee te
kunnen doen aan dit evenement. Elk
team heeft zijn eigen teamcaptain,
met wie wij kunnen communiceren.
De teams vertegenwoordigen elk een
zelf uitgekozen land. Wees er snel bij,
zodat jouw land niet geclaimd wordt
door een ander team!! De inschrijfkosten voor deze sportieve week zijn
€150,- per team. Inschrijven via oslimmen@hotmail.com. Informatie
kunt u vinden op onze website www.
olimmischespelen.nl.

Paralympische spelen
Ook de Paralympische Spelen mogen deze week niet ontbreken. De
deelnemers zullen door middel van
cryptische omschrijvingen, gegeven
op social media, op zoek gaan naar ledematen. Het team dat het eerst met
een deel aankomt, krijgt de meeste

Spannend weekend bij
Excelsior Limmen
Limmen – In het weekend van 9 en 10
juni werden er bij Muziekvereniging
Excelsior Limmen praktijkexamens
voor muziekdiploma’s gehouden…

OPEN DAGEN 7, 8, en 9 september a.s.

Mountainbike Open dagen
LIMMEN - Stichting Kids and Parents
Biking (K.P.B.) Limmen houdt in
het eerste weekend na de start van
het nieuwe schooljaar op vrijdag 7,
zaterdag 8 en zondag 9 september
OPEN DAG op het M.T.B. parcours aan
de Pagenlaan (ingang Eikepage) in
Limmen.

dit ook gratis voor jullie. Heb je geen
eigen fiets en helm, maar wil je toch
graag komen, dan staat er een spiksplinter nieuwe MTB voor je klaar; de
fietshuur bedraagt 7,50 euro. En ga je
deze sport echt leuk vinden, dan zijn
er de doordeweekse en weekend lessen.

Vrijdag 7 september van 16.00-18.00
uur, zaterdag 8 september van 14.0017.00 uur en zondag 9 september
van 11.00-15.00 uur kunnen jeugd en
ouderen proeven aan de MTB sport
(mountainbike). Op een ongedwongen, gezellige, sportieve maar spannende manier worden jullie onderricht in de beginselen van deze leuke
sport. Alles wat je hier van opsteekt is
niet alleen belangrijk voor jouw misschien wel toekomstige sport, maar
ook heel goed voor de dagelijkse deelname aan het tegenwoordig steeds
drukker wordende verkeer.

De lessen voor de jeugd zijn op dinsdagavond van 18.30-19.30 uur, donderdagavond van 18.30-19.30 uur en
zaterdagochtend van 10.30-11.30 uur
en 12.00-13.00 uur. Losse les 5 euro en
een 10 rittenkaart 40 euro. Op iedere
1 ste zondag van de maand is er een
wedstrijdje om de trainingsresultaten
in praktijk te brengen, start 11.00 uur,
er wordt met een rugnummer gereden, dat wordt uitgereikt na betaling
van een inschrijfgeld van 2 euro. De
les voor de ouderen is op dinsdagavond van 20.00-21.00 uur. Tevens
is er voor zowel dames als heren op
donderdagavond van 20.00-21.00 uur
de kans jezelf en elkaar te testen in
een gezellige onderlinge reeks van
trainingswedstrijdjes op het gebied
van conditie en techniek. Ook hierbij
rijden we met rugnummer; inschrijfgeld 2 euro. Losse les voor de dinsdagavond is 5 euro, 10 rittenkaart even-

Dus als je na de grote vakantie een
nieuwe sport mag en wilt kiezen is dit
de mogelijkheid om dit te testen. Heb
je een eigen MTB fiets of iets wat er
op lijkt en een helm, meld je dan aan.
Het is helemaal gratis en als je tijdens
dit feest dorst krijgt dan regelen we

als de jeugd 40 euro. Hou het eerste
weekend na de start van het nieuwe
schooljaar vrij in je agenda.
Dat wordt een weekend om nooit te
vergeten. Dus meld je aan met vermelding van je voorkeurstijdstip.
Mocht je niet zo lang willen of kunnen wachten, kom dan eens langs tijdens bovengenoemde uren en neem
je fiets meteen mee. We zijn ook tijdens de grote vakantie gewoon open.
Heb je na deze informatie nog vragen,
dan horen we dat graag of anders
meld je snel aan: info@kpbiking.nl
en hou de website in de gaten: www.
kpbiking.nl namens Stichting Kids
and Parents Biking.nl

Zowel zaterdag 9 als zondag 10 juni
zaten van ‘s morgens vroeg tot ver in
de middag vol gepland met leerlingen
van Excelsior Limmen die hun praktijkexamen gingen doen. De in totaal
29 deelnemers gingen er voor, om hun
diploma A, B, C of D te behalen. Eerder
dit jaar waren er al theorie-examens
gedaan en die waren door bijna alle
deelnemers gehaald met prima resultaten.

In het gebouw van de Muziekvereniging was het stil, om de examenkandidaten alle kans te geven zich voor
te bereiden en zich daarna van hun
beste kant te laten horen. De examencommissie, bestaande uit de docenten van Excelsior; Liesbeth Zonneveld,
Maartje Peek, Alex Thijssen, Floris
van Tol en Thijs Dapper, hebben alle
examens afgenomen en daarvan een
kritisch verslag geschreven. En toen
op zondag om 5 uur iedereen geweest
was, konden de diploma’s door de
voorzitter uitgereikt worden: iedereen
was geslaagd! Gefeliciteerd!

Voor diploma A: Kim Baltus (dwarsfluit), Maartje Verdwaald (altsaxofoon),
Sanne Dekker (klarinet), Sandra Diemeer (klarinet), Nikki Dekker (altsaxofoon),
Femke Groot (altsaxofoon), Daniëlle Schermer (dwarsfluit), Anouk Groot (dwarsfluit), Xanthe Warners (dwarsfluit), Ada Duim (klarinet), Anne-Sophie Heijne
(klarinet), Clemens Heijne (tenorsaxofoon), Nelly Nooij (altsaxofoon), Jolanda
Baltus (hoorn), Yvonne Metselaar (dwarsfluit), Camiel Vingerhoeds (hoorn), Roos
Metselaar (altsaxofoon), Marit Limmen (dwarsfluit), Luke Levering (slagwerk),
Johan Min (slagwerk), Maaike Talsma (slagwerk), Marit Draafsel (slagwerk).
Voor diploma B: Céline Heijne (klarinet), Esther Heijne (klarinet), Joyce Levering
(bariton), Jos Boetzkes (trombone), Emma van de Geer (dwarsfluit).
Voor diploma C: Esther de Leeuw (dwarsfluit).
Voor diploma D: Iris de Leeuw (hobo).
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Opvallend
aanwezig...
Ziet u? Reclame werkt!
Geprikkeld? Kijk op onze site en ontdek wat wij voor uw
bedrijf kunnen betekenen!

studio

welgraven.nl
Bouwbedrijf C. Bos bv
Middenweg 41a 1906 AP Limmen tel. 072 505 1226
Nieuwbouw
Onderhoud
Verbouw

•
•
•
•
•

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

Schoolweg 8 • 1906 AD Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

Het team van
Marga’s Haarmode
wenst iedereen
een mooie
zonnige vakantie!

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

P.S. Denk aan de
zonbeschermerming
voor uw HAAR.
Dusseldorperweg 105 • 072 505 24 56
Ook geopend op maandagmiddag do- en vrijdagavond

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505-33-77
06-531 22 858
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

www.vanstralenlimmen.nl

JAARMARKT
LIMMEN
18 JULI
14.00-21.00

JULI 2012
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Huid- en voedingsadvies bij
Karin en Karin op de jaarmarkt
LIMMEN - Karin Molenaar van
schoonheidssalon Esplendida (www.
esplendida.nl) en Karin De Kremer van Gewicht op maat (www.
gewichtopmaat.nu) zijn dit jaar
samen op de jaarmarkt te vinden.
Karin van Esplendida werkt in haar
schoonheidssalon met hoge kwaliteitproducten Payot, Medik8, Forever
Living en Coleur Caramel. Kwaliteit en
persoonlijke aandacht staat bij haar
hoog in het vaandel. Op de jaarmarkt
geeft zij graag informatie over alle
behandelingen die in haar salon uitgevoerd worden van anti - aging tot

detox en figuurcorrigerende behandeling. Tijdens de jaarmarkt geeft Karin
een aantal behandelingen gratis weg!
Kom langs op de jaarmarkt om mee
te doen en wie weet wint u 1 van de
behandelingen bij schoonheidssalon
Esplendida.
Karin van ‘Gewicht op Maat’ geeft
uitleg over de mogelijkheden binnen haar praktijk waarin zij mensen
begeleidt naar een gezond eet- en
leefpatroon. Naast begeleiding neemt
zij allerlei klachten weg met de NEItechniek en geeft zij mensen inzicht
in hoe bepaalde klachten in de toe-

komst kunnen worden voorkomen.
Tijdens de jaarmarkt op 18 juli kunt
u meedoen aan een prijsvraag, waarmee een leuk kookboek gewonnen
kan worden.
Ervaar zelf hoe huid en voeding met elkaar samenhangen; we zien u graag bij
onze kraam op de jaarmarkt!

begeleiding

voedingsadvies
voe

NEI-therapie

Bijzonder bezoek én heerlijk
gebak uit Armenie
Opnieuw is de Stichting ‘Spitak-Limmen’ erin geslaagd om speciaal voor
de jaarmarkt op woensdag 18 juli a.s.
een uitgebreid assortiment zoet én
hartig Armeens gebak in haar kraam
op de Kerkweg te kunnen aanbieden.
Wat enkele jaren geleden als een
‘aardigheidje’ voor de inwoners van
Limmen begon, is inmiddels uitgegroeid tot een compleet assortiment
overheerlijk en kersvers gebak naar
Armeens recept. Bezoekers van de
jaarmarkt op 18 juli laten zich deze
bijzondere lekkernijen niet ontglippen. Voor een paar euro’s neemt u
straks een zak vol heerlijk gebak mee
naar huis, waar U de dagen daarna
nog volop van kunt genieten!
Dit jaar vraagt de Stichting SpitakLimmen bijzondere aandacht voor de

financiering van het jaarlijkse zomerkamp van kinderen in de leeftijd van
8-13 jaar uit Spitak en directe omgeving. Met een bescheiden gift kunt
u al bijdragen aan een gezonde en
vooral onbezorgde vakantie van zo’n
dertig kinderen uit overwegend arme
gezinnen in Armenië. Dagelijks drie
volledige maaltijden, veel ontspanning én een goede nachtrust is voor
de meeste van hen een ongekende
luxe.

zondere en dankbare project. Voor
€ 75 bezorgt u een kind uit Spitak ook
dit jaar een heerlijke vakantie.
Wie tijdens de jaarmarkt het kampgeld van één kind voor zijn/haar rekening neemt, kan rekenen op een heerlijk assortiment Armeens gebak. Voor
wie vandaag al gulle gever wil zijn:
ons rekeningnummer is 3364.82.043
t.n.v. Frans Punt, penningmeester
stichting Spitak-Limmen

De organisatrice en leidster van dit
kamp, Armine Serobyan, is uitgerekend deze dagen op bezoek in Nederland. Zij zal tijdens de jaarmarkt
aanwezig zijn om ‘haar’ zomerkamp
in Limmen te promoten. De Stichting nodigt belangstellende Limmers
en bezoekers van de jaarmarkt uit,
om hun steun te geven aan dit bij-
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Kinderopvang Kits Oonlie
Jaarmarkt Limmen 2012
Interesse in de kinderopvang?
Dit jaar staan wij met onze kraam op
de jaarmarkt in Limmen. Graag geven
wij u volledige informatie, Bezoekt u
daarom onze stand!
Kits Oonlie biedt u en uw kind:
• Een veilige omgeving
• Huiselijke sfeer

• Professioneel opgeleid personeel
• VVE ( Vroegtijdig Voorschoolse Educatie ) Puk en Ko
• Een instelling die aan alle hoogste
kwaliteitseisen voldoet (HKZ)
• Flexibiliteit (ruilmogelijkheden)
• Structuur voor de kinderen en mogelijkheden tot ontwikkeling.
• Vooral VEEL PLEZIER!!

De klus is bijna
geklaard!
LIMMEN - Het begint nu echt op te
schieten met de verbouwing van het
monumentale pand aan de Schoolweg. Alleen het buitenschilderwerk
moet nog worden aangepakt, maar
dit staat voor de komende weken op
het programma.
Na vele onderhandelingen, gesprekken en berekeningen is Muziekvereniging Excelsior uiteindelijk begonnen
aan de grote klus in november 2009.
Onder de bezielende leiding van René
Levering is het verouderde pand in
een paar jaar tijd veranderd in een
prachtig gebouw, waarin weer jarenlang muziek gemaakt kan worden.
De inzet en samenwerking van de eigen leden van de muziekvereniging
is bij deze verbouwing absoluut het
vermelden waard. Nagenoeg ieder lid
heeft de afgelopen twee-en-een-half
jaar, naast alle muzikale activiteiten,
de handen uit de mouwen gestoken
om deze unieke verbouwing te kunnen realiseren. Uiteraard was dit alles niet mogelijk geweest zonder de
inzet van vele vrijwilligers van buiten
de muziekvereniging. Wij zijn René en

de vele andere vrijwilligers bijzonder
dankbaar!
De figuurlijke hamer kan nu worden
doorgegeven aan de stichting Bloembollenmuseum. De stichting heeft geduldig gewacht en ons de linkerhelft
van het pand in bruikleen gegeven. In
eerste instantie hebben we die ruimte
nodig gehad voor ons instrumentarium en later is de ruimte gebruikt
voor apparatuur en opslag van materialen. De ruimte is nu leeg en het
Bloembollenmuseum kan nu worden
gerealiseerd. Wij wensen de stichting
veel succes met de verbouwing!
Het eerstvolgende optreden waarbij
Muziekvereniging Excelsior zich zal
presenteren is tijdens de braderie.
Alle vier de orkesten zullen van zich
laten horen in de voortuin van Partycentrum de Vredeburg. Vanaf 18:30
uur zullen vervolgens de Jeugd Slagwerk Groep, het Opleidingsorkest,
de Harmonie en de Slagwerkgroep
spelen, waarbij de orkesten soms ook
samen te horen zullen zijn.
U zult begrijpen dat bij slecht weer, dit
optreden niet zoor zal gaan…
Graag tot ziens op de braderie!

Proost op de verbouwing!

Geslaagde opkikkerdag voor
groep 8b Sint Maartenschool
Jordy van Dansik en Sandy Springintveld uit 5 VWO van het Jac. P. Thijsse
College hebben samen gekozen voor
het organiseren en uitvoeren van een
sportdag als hun profielwerkstuk.
Hiervoor hadden zij groep 8b van basisschool Sint Maarten uit Limmen
gekozen.
Meester Cees, die voor deze groep
staat, was ook de leerkracht van
Sandy in groep 8 daar. Sandy had gehoord dat deze groep vanaf 1 februari
een vervelende periode doormaakt en
besloot daarom samen met Jordy de
opkikker sportdag voor hen te organiseren. De laatste maanden van de basisschool horen vaak de leukste te zijn
met o.a. kamp, musical en sportdag.
Sinds 1 februari weet Chantal v.d. Brink
uit deze groep dat ze botkanker heeft
en onderging al heel wat chemo kuren
en een zware operatie. Dit hakt er natuurlijk behoorlijk in bij zo’n hechte

groep kinderen en meester, daarom
hadden zij dinsdag 19 juni een verrassingsdag. De enige informatie die ze
vooraf hadden gekregen was; sportieve kleding aan en zwemkleding mee.
Sandy en Jordy wachtten de kinderen
die ochtend op en ze moesten meteen
mee op hun fiets naar de 1e locatie.
Deze was aan de Visweg waar een
groot aantal mountainbikes klaarstonden. Hierna ging men een klein
stukje verder richting Pagelaan waar
op stuk bouwgrond een mountainbike parcours is aangelegd. Hier stond
Ton Kramer de groep op te wachten
om hen een aantal uren les te geven.
Met veel plezier kregen de kinderen
vele techniek tips en reden heel wat
verschillende rondjes. Ze hadden er
plezier in en toen het om 11.30uur tijd
was om te stoppen had menigeen een
flinke blos op de wangen. De fietsen
werden terug gebracht en men ging
weer richting school. Hier werd geza-

menlijk gegeten en nog even lekker
nagekletst. Het middag programma
was op het Limmer zwembad. Hier
hadden Jordy en Sandy samen met
nog enkele begeleiders een aantal
spellen uitgezet. Behendigheid en
denkvermogen werden deze middag
op de proef gesteld. Het was voor de
kinderen een heerlijke ontspannende
dag waarbij het weer natuurlijk ook
prima meewerkte. Dat de dag omgevlogen was voor een ieder geeft wel
aan dat men zich geen moment heeft
verveeld en dat alle onderdelen die
door Sandy en Jordy waren bedacht
in de smaak vielen bij de groep. Na
afloop bedankte groep 8b en meester
Cees daarom deze 2 kanjers hartelijk
voor de geweldige opkikker sportdag
die ze voor hen hadden georganiseerd
en wensten hen veel succes met hun
profielwerkstuk. Chantal kon helaas
niet langs te komen maar iedereen
had haar zeker in gedachte deze dag….

Cultureel centrum
‘Vredeburg’ wordt stemlokaal
Nu het voormalig gemeentehuis,
annex bibliotheek, verkocht is en
er een gezondheidcentrum wordt
gevestigd (zie elders in deze editie)
zocht de gemeente Castricum naar
een nieuw stemlokaal.
Immers op woensdag 12 september
a.s. zijn alweer de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. De locatie
was snel gevonden nadat er kontakt
was gezocht met de Stichting Welzijn

Ouderen Limmen. De benedenverdieping van “Vredeburg” zal die dag als
stemlokaal fungeren. De ingang is
aan de noordzijde van het gebouw. De
nieuwe lokatie wordt uiteraard duidelijk vermeld op de oproepkaart die u
mee moet brengen (tezamen met een
geldige legitimatie!) naar het stembureau. Nabij “Vredeburg” is ruime
parkeergelegenheid aanwezig , zowel
voor de fiets als de auto.

Forte op de Jaarmarkt
Limmen
Woensdag 18 juli aanstaande zal Forte Kinderopvang te vinden zijn op de
Jaarmarkt in Limmen.
Bij de stand worden voor alle kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar activiteiten, spelletjes en wedstrijdjes ge-

organiseerd. Kom langs bij de stand
van Forte Kinderopvang, want er zijn
leuke prijzen te winnen! De Jaarmarkt
vindt plaats tussen 14.00-21.00 uur op
de Kerkweg/Dusseldorperweg in Limmen.
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NEI-therapie

Nijverheidsweg 19
1851 NW Heiloo
t. 06 23 55 06 07
e. info@gewichtopmaat.nu
i. www.gewichtopmaat.nu
Aangesloten bij de BGN, lidnr. 442

Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

Hieronder volgt een kleine greep uit ons assortiment:
aanstekers - aardappelbakken - after shave - afdruiprekken
- afwasborstels - autootjes - autoplakkers - badmintonsets
- badschuim - ballen - ballonnen - balpennen - batterijen
- beeldjes - bekers - bellenblaas - blikken - borstels
- bouwpaketten - broodtrommels - collegeblokken - crepe papier
- deurmatten -dienbladen - dobbelstenen - dozentape
- droogrekken - duikbrillen - eiersnijders - eierwekkers - emmers
- enveloppen - etalagekarton - etiketten - etuis - fotoboeken
- fotolijm - fotolijstjes - fotoplakkers - gasaanstekers - gel
- geodriehoeken - gieters - gips - glazen - grafkaarsen - gummen
- haarspeldjes - handcreme - hoepels - horloges
- huishoudhandschoenen - ijsjesvormen - inpakpapier
- inktcartridges - kaarsen - kaartenhouders - kaasschaven
- kammen - kasboeken - kauwgom - kladblokken - kledinghangers
- klei - kleurboeken - klokken - knikkers - koelelementen
- koelkastmagneten - koeltassen - kofferlabels - kofferriemen
- koffiefilterhouders - kookwekkers - kop & schotels - kopieerpapier
- kranten - Krasloten - krullint - kurkentrekkers - kwartetten
- lampolie - leesboeken - Lego - lijm - Lotto
- luchtkussenenveloppen - nachtlampjes - nagelborstels - nagellak
- nietjes - nietmachines - onderzetters - oorbellen - pannenlappen
- paperclips - paraplu’s - parasols - passers - perforators
- petanqueballen - pillendoosjes - pingpongballen - pionnen
- place mats - plakaatverf - plakband - plakhaakjes - plakplastic
- plantenspuiten - ploffers - poppen - postpapier - prikborden
- punaises - puntenslijpers - puzzels - receptiealbums
- regenponcho’s - rekenmachines - ringbanden - scharen
- scheerschuim - schetsboeken - schommels - schoolbekers
- schoolbordkrijt - schooletuis - servetten - shag - shampoo
- showtassen - sigaren - sigaretten - sleutelhangers - slingers
- snoep - speelgoed - speelkaarten - spellen - spiegels
- splitpennen - sponsen - springtouw - Staatsloten - stickers
- stiften - stoepkrijt - stoffer & blik - stofzuigerzakken
- stoommandjes - strijkkralen - strijkplanken
- strijkplankovertrekken - taartkaarsjes - tabbladen
- tafelkleedgewichten - tafelkleedklemmen - telefoonklappers theeei - theepotten - thermometers - thermoskannen - toilettassen
- Toto - tuinfakkels - vergieten - viltstiften - vingerverf
- vleeswarenbakjes - vliegengordijnen -vliegenmeppers - vliegers
- vloei - vouwblaadjes - vulpennen - wasco - wasknijpers
- waterballonnen - waterpistolen - waterverf - waxinelichtjes
- wc borstels - weegschalen - wekkers - wenskaarten
- wespenvangers - zandbakken - zaklantaarns - zeep - zeepdozen
- zippo’s - zweefvliegtuigjes - zwembaden - zwembandjes en nog

véééél meer. Kom ook eens kijken.
Alle aankopen worden desgewenst netjes ingepakt.

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN
w w w.ncommandeur.nl
DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN
TELEFOON 072-505 24 24 - FAX 072-505 16 09

GEGRILDE LAMSKOTELETJES
MET HONING EN MOSTERD
Ingrediënten:

4 kleine lamskoteletjes per persoon
zout en zwarte peper
olijfolie
honing
mosterd

Bereiding:

!
k
j
i
l
e
k
a
m
s
Eet

Zout en peper de koteletjes
Maak een emulsie van 2 eetlepels mosterd en een eetlepel honing
Smeer de koteletjes in met de emulsie
Verhit een grillpan en bestrijk hem licht met olie
Leg de koteletjes in de grillpan en rooster ze 2 minuten
Keer ze om en rooster ze nog 2 minuten

Tip

Serveer de koteletjes met haricots verts of dunne sperziebonen en
gekookte krieltjes.
Wijnsuggestie: Rode ALAMOS van de Malbec-druif 2010
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Clubkampioenschappen
Groep 5 van de Pax
Tafeltennisvereniging Limmen-Heiloo Christischool kampioen!
Afgelopen vrijdag werden de jaarlijkse clubkampioenschappen voor
de jeugd van Tafeltennisvereniging
Limmen-Heiloo gehouden. Net als
andere jaren werd er weer een groot
spektakel verwacht tussen de favoriete jeugdspelers.
Er werd gestreden in twee poules,
waarbij in Poule A werd gestreden
om het clubkampioenschap. In poule
B wisten de volgende spelers zich te
plaatsen voor de halve finales: Jesse
Ommen, Sanne Briefjes, Jeremy Geels
(3de) en Ramon Twisk. De finale van
de B-poule werd een mooie wedstrijd
tussen Jesse Oomen (1ste ) en Ramon
Twisk (2de). In de A-poule wisten
Remco Bosman, Tim Wokke, Brian de
Goede en Mathijs Nap zich te plaatsen
voor de halve finales. De finale was
een herhaling van het affiche van het
Open Limmer Kampioenschap. Dit
maal was het Remco Bosman die aan
het langst eind trok en zich de clubkampioen van 2011-2012. Alle deelnemers en de ouders bedankt voor de

Zondag 10 juni heeft groep 5 van de
Pax Christischool uit Limmen meegedaan aan een handbaltoernooi op
de velden van Wouterland in Castricum.

Prijswinnaars van het Clubkampioenschappen 2012 Jeugd, vlnr: Jeremy Geels, Brian de
Goede, Jesse Oomen, Remco Bosman, Ramon Twisk en Tim Wokke

geweldige sfeer en de aanmoedigingen.
Zou je het een keer leuk vinden om
een kijkje te nemen bij de jeugdafdeling kan dit natuurlijk door een vrijblijvende proeftraining. De trainingen
zullen eind augustus weer van start
gaan. Voor meer informatie over de
jeugd- of de seniorenafdelingen van

de tafeltennisvereniging kijk dan gerust even op: www.tafeltennislimmen.nl.
Ter afsluiting nog even een nieuwtje;
Sanne Briefjes heeft zich de selectie
in getafeltennist komt voor het team
van Noord Holland op het Nederlands
kampioenschap voor regio’s in Papendal ( pupillen en welpen).

Avondvierdaagse Limmen
2012: Wederom populairder!
Dit jaar werd Conquista’s Avondvierdaagse Limmen alweer voor de 5de
keer gelopen. In die 5 jaar is het aantal deelnemers steeds weer gegroeid
en gegroeid.
Dit jaar hebben maar liefst 522 mensen
de tocht gelopen! Een prachtig record.
Wel hebben we het zeer getroffen met
het weer dit jaar, het was mooi loop
weer. Alleen donderdag een beetje
regen, maar het lopen was zeker nog
te doen. Wel hopen we natuurlijk dat
het record van 522 mensen volgend
jaar wederom sneuvelt! Voor de foto’s
en film van dit jaar kunt u terecht op
www.conquista.nl.
Hierbij willen we graag onze hoofdsponsor, Jeroen van Vliet (Batavia-

Op school konden de kinderen uit
groep 5 en 6 zich opgeven voor het
toernooi. Indy, Max, Noud, Sam, Bram,
Mees, Koen en Tim uit groep 5 hadden
er erg veel zin in en vormden al snel
een team. De vader van Noud heeft op
school een handballes gegeven, dus
de kinderen waren er klaar voor. Het
team van de Pax moest 5 wedstrijden
spelen tegen andere scholen uit de
buurt. De wedstrijden duurden 20 minuten, het team werd gecoacht door

Sicco, de vader van Noud.
De handballes is niet voor niks geweest, want… groep 5 van de Pax

Christischool is kampioen geworden!
Het was een heel gezellig toernooi
met veel publiek en … gratis popcorn!
Goed gedaan jongens en meiden,
gefeliciteerd!

St. Maartenschool loopt
€ 2000,- bij elkaar
Op 23 maart hebben de groepen 7
van de St. Maartenschool onder leiding van meester Frank van Leen en
juf Cindy meegedaan met een sponsorloop vanwege Wereldwaterdag.
De sponsorloop was georganiseerd
door de Stichting Simavi en de Rotary Club Heiloo. De opbrengst is bestemd om waterputten in dorpen in
Afrika te kunnen slaan.

In het droogteseizoen moeten jonge
leeftijdsgenoten in Afrika soms twee
keer per dag 6 km. lopen om elke keer
6 liter water te halen. Deze kinderen
hebben daardoor minder tijd om naar
school te gaan waardoor hun onderwijs gevaar loopt. Nieuwe waterputten in hun eigen dorpen zouden hier
een oplossing bieden.

Om voor dit project geld in te zamelen werd er door veel scholen meegedaan aan Wereldwaterdag.
Om onze kinderen uit Limmen, die
gewend zijn een kraan open te draaien voor water, te laten ervaren wat de
kinderen in Afrika meemaken hebben
ze in Limmen 6 km. gewandeld met 6
liter water op hun rug. Het was voor
sommige leerlingen heel zwaar maar
alle 63 kinderen hebben de tocht volbracht. In totaal hebben zij € 2000,opgehaald. Zij kunnen trots zijn dat
ze dit tot stand gebracht hebben. Eén
leerling, Tess Groot, stak er met kop
en schouders bovenuit door € 104,op te halen, wat na verdubbeling door
Simavi € 208,- opleverde. Tess werd
daarom voor deze prestatie met een
leuke attentie voor haarzelf beloond.

Bij de stempelposten wordt het ook steeds drukker!

groep), hartelijk bedanken. Tevens
bedanken wij de scholen, alle vrijwilligers en natuurlijk alle deelnemers

voor een prachtige editie van de
avondvierdaagse! Tot volgend jaar!

Het regent diploma’s bij
Djazz 2 imprezz!
Na een jaar oefenen en hard werken
hebben veel leerlingen van dansschool Djazz 2 imprezz een “Jessie
danst” dansdiploma verdiend.
Bij Djazz 2 imprezz wordt bij basisschoolleerlingen gewerkt met de methode ‘Jessie danst’. Deze methode is
gebaseerd op de vijf leerlijnen binnen
dans: sociale vaardigheden, motorische vaardigheden, bewegingsvaardigheden, muzikale vaardigheden en
ruimtelijke vaardigheden.
De kinderen leren hoe een jazzdansles
in elkaar zit, oefenen basisvaardigheden en leren de officiële benamingen van de pasjes. Er wordt gewerkt
uit een werkboekje met opdrachten
en oefeningen. Alle onderdelen worden in de jazzdanceles geoefend. Na
het goed uitvoeren van een opdracht
krijgt de leerling een ‘Jessie ster’. Als
er 25 sterren het werkboekje staan,
resulteert dit in een diploma.
Super trots zijn de leerlingen op hun
diploma! En de juf is minstens zo trots
op haar dansers! Na de zomer wordt er
gestart met het oefenen voor de grote
theatershow die Djazz 2 imprezz op
zondag 2 juni 2013 in theater de Beun

Geslaagd weekend MC
De Zuchtende Man
Kleuters 2012

Groep 5/6
De lessen beginnen weer op woensdag 12 en vrijdag 14 september!
in Heiloo zal opvoeren.
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met
Willy Könst, djazz2imprezz@live.nl,
06-40297306, www.djazz2imprezz.nl.

Groep 3/4

In het weekend van 9 en 10 juni heeft
MC de Zuchtende Man weer het
jaarlijkse motorweekend gehouden.
Totaal 95 mensen op 68 motoren
gingen zaterdagmorgen binnendoor
toerend richting Drenthe.
Helaas werkte het weer in het begin
niet echt mee maar dat heeft niemand weerhouden om toch gewoon
op te stappen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd weekend
(op 1 klein valpartijtje na) want alles is
weer vlekkeloos verlopen. Zaterdagavond heeft een ieder onder het genot
van een prima buffet en een heerlijke
borrel ook nog Nederland -Denemarken op groot scherm kunnen zien. De
wedstrijd was een kleine tegenvaller
maar ook dat heb je, net als het weer,
niet in eigen hand. MC de Zuchtende

Man wil iedereen bedanken voor het
wederom geslaagde weekend. Onze
speciale dank gaat zoals altijd naar
de SPONSORS die op allerlei manieren
steunen, immers zonder hen kan het
motorweekend niet op deze manier
worden georganiseerd. Ook Hans van
Ammers, door wie dit alles ooit is bedacht en aan wie de club zijn naam
heeft te danken, willen wij heel hartelijk danken voor 14 jaar gastvrijheid.
Op naar het 15e motorweekend.....
Tot dan, MC De Zuchtende Man
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Schade?
Voor kwaliteitsherstel
belt u...

Eye Care Foundation werkt aan het voorkomen en bestrijden
van oogaandoeningen in ontwikkelingslanden

giro
Autoschadebedrijf Kleverlaan bv: 072 505 75 10

KLEVERLAAN.NL AUTOSCHADEHERSTEL

5 25 25

0800-8003
www.eyecarefoundation.nl

WIJ LEVEREN
Bouwmaterialen, Doe-het-zelf artikelen, Gereedschappen
IJzerwaren, Tuinartikelen, Huishoudelijke artikelen

DEALER VAN DSH & GAROBE KASTEN
Wij ontwerpen en monteren voor u de ideale kleding-/opbergkast

EIGEN MONTAGE AFDELING
Renovatie of nieuwbouw. Ieder kozijn of raam, door u besteld,
wordt door ons op maat gemaakt en eventueel geplaatst.
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15 Juni organiseerde de Sint Maartenschool uit Limmen een sponsorloop

Sponsorloop voor Stichting
KIKA en de Alpe d’Huzes
De Sint Maartenschool steunt al
jaren Stichting KIKA. Dit jaar is er
alleen een andere invulling gegeven
aan het inzamelen van geld voor
deze stichting. Na het horen dat er
bij Chantal van den Brink uit groep
8B botkanker was geconstateerd
heeft de school een sponsorloop
georganiseerd. Deze werd ook georganiseerd voor Lex Burgering uit
groep 7B die zich heeft in gezet voor
de Alpe d’Huzes en deze maar liefst
twee keer heeft beklommen.

ters waren zo enthousiast dat sommige vergaten te stempelen en moesten
dus terug om een verdiende stempel
te bemachtigen. Wat een kanjers liepen er stuk voor stuk! Sommige hadden zelfs 12 rondjes gerend! Wel 3,6
kilometer!
Om 14.25 stonden alle kinderen uit de
groepen 5, 6, 7 en 8 te trappelen tot

het startsein werd gegeven. Zij kregen
50 minuten de tijd om zoveel mogelijk
rondjes van 600 m om het park heen
te rennen. Wat een volhouders hebben we zien rennen. Sommige hadden
wel 18 rondjes gerend, 10,8 kilometer!
Het was een fantastische middag, nu
in volle spanning afwachten wat de
opbrengst zal zijn.

Vrijdag 15 juni was het dan zover, zoveel mogelijk rondjes (hard)lopen om
het park. Weken van te voren hadden
alle kinderen sponsoren gevonden die
ze per rondje of een voor maximum
bedrag sponsorden.
Om 13.40 uur ging het startsein voor
alle kinderen uit de groepen 1-2, 3 en
4. Zij hadden 20 minuten lang de tijd
om zoveel mogelijk rondjes van 300
meter om het park te rennen. De kleu-

Kan ik dit echt eten?

Wij zijn gestart met een nieuwe rubriek: ‘Ingezonden’. In deze rubriek plaatsen wij reacties van
onze lezers. Dit kan zijn op artikelen in deze LOV-krant maar natuurlijk ook op publicaties in andere kranten. Heeft u iets te melden en wilt u dat kenbaar maken aan het Limmer publiek? Stuur dan
een mail naar redactie@lovkrant.nl onder vermelding van ‘Ingezonden’. Uw reactie wordt op verzoek
anoniem geplaatst maar uw naam moet wel bekend zijn bij de redactie. De redactie behoudt wel het recht om ingezonden stukken te kunnen weigeren zonder opgaaf van redenen.

Mijn fiets ‘Martha’
Een paar jaar terug zei ik tegen mijn
vrouw:”Als ik bij de baas vandaan ga,
zou ik wel een krantenwijk willen”. Lekker niet nadenken en ‘s morgens vroeg
komen de lijsters je tegenmoet. De eerste week in de sneeuw met mijn eigen
fiets viel toch iets tegen. Elke keer als je
bij een adres was, moet je je been weer
over de tassen zwaaien. Toen leerde ik
al; zo lang mogelijk op de fiets blijven.
Vooral ’s zaterdags als de dikke telegraaf erin zit. De kans is groot dat, als je
de fiets op de standaard zet, hij de neiging heeft om neer te vallen, vooral met
een stevige bries. Verleden week kreeg ik
een idee om een oude damesfiets aan te
schaffen. “ ik heb er nog wel eentje” zei
mijn zwager. “ die oude fiets van Martha”. Nu heeft dat enige uitleg nodig natuurlijk. Als kleine jongen ging ik naar
de Limmerkermis. Toen al stond daar de
hobbelende geit, later de rups. Broer en
zus de Winter en naar ik meen de ouders
hiervan waren de exploitanten ervan. U
weet wel, dat knappe gezin. Zus de Winter heette Martha en heeft nog een hele
tijd in de woonwagen achter bouwbedrijf R. Min gewoond. Martha is inmiddels ook overleden en ik berijd nu haar
fiets die ik haar naam heb gegeven.
De eerste kranten gaan in de flat aan
het Vislaantje, waar ik in snel tempo
al 8 kranten kwijt ben. Ik vervolg mijn
weg richting mijn gulle fietsgever aan
de Dampegheestlaan. Daarna ga ik wat
hindernissen nemen. Prachtig hoor, die
plantjes bij de voordeur, maar kan ik
er nog met mijn fiets bij? Ach ja, het
went wel. Dan die smalle gleuven waar
onmogelijk een zaterdagtelegraaf doorheen gaat. Vermoedelijk heb ik ze er 40
jaar terug nog zelf in gezet, maar toen
hadden we nog niet zo’n dikke krant.
Ik draai de Du Peyroulaan in en breng
een krant in mijn oude huis. 20 jaar gewoond. Dan weer linksaf om de route
zo economisch mogelijk te houden. 5
NHD’s achter elkaar. Makkelijk te onthouden. Vervolgens de fiets op de standaard om 5 meter verder de Telegraaf
erin te gooien. Lijkt me stug dat ze niet
een keer wakker schudt van die binnenklep. De volgende heeft kinderkopjes als
oprijpad bedacht en precies bij de gleuf

heeft “Martha” de neiging om een halve
meter terug te gaan. Lastig. Vervolgens
moet ik weer de fiets op de standaard
zetten om 5 kranten rond te wandelen.
Het enige wat ik ’s morgens levend tegen kom zijn wat krolse katten. Voor
de rest is het muisstil (lijkt logisch met
zoveel katten). Hee, deze brievenbus heb
ik zelf nog gangbaar gemaakt. De zaterdagkrant was er met geen mogelijkheid
goed naar binnen te krijgen, aangebeld,
schroevendraaier mee, borstel omgekeerd en het probleem is totaal verdwenen. Nog 3 Telegrafen achter elkaar, de
laatste in de mooiste brievenbus van
het Kieftenland. Ik heb er via internet
gelijk 3 gekocht, 1 voor de buren, 1 voor
mijn zoon (beiden waren jarig) en 1 voor
onszelf. Altijd een droge krant met deze
bus. Ik zet weer koers naar de volgende.
“Hee, hebben ze nog een tribune naar
vernoemd”. Dan naar mensen die mij
altijd doen denken aan dat gestrande
schip van Bakkum. Wel lastig dat ze een
poortje van 50 cm hoog hebben. Kan
je ’s winters mooi je been over breken.
Vervolgens draai ik weer terug naar
iemand waarbij ik altijd zijn doelpunt
tegen Meervogels Z weer voor ogen
zie. De club uit Zaandam bestaat niet
eens meer. We gaan verder en nemen
een sluiproute door het bosje. Heb dit
’s avonds nog wel een gesnoeid. Stel je
voor dat morgenochtend die natte takken mijn kranten bevochtigen. Nee, een
droge krant voor alles. Dan een groene
brievenbus aan de weg, maar ik moet
hem in de deur gooien. Heb ik nooit
begrepen, waar zou die andere dan
voor wezen? Ook is er iemand die een
groen blaadje of takje tussen de klep
hangt. Als de klep omhoog gaat valt
het blaadje op de grond en kunnen de
mensen zien of ik er geweest ben. Nou,
ik kom altijd, dus ik duw dat blaadje
telkens weer op zijn plaats. Dan een
huis met zwarte ramen, zwarte panelen,
zwarte luiken en zwarte auto’s. Zouden
ze een hekel aan hun
naam hebben? Nog
een paar om daarna
het Kieftenpad in
te rijden. Zelfs in de
zomer zijn er bewegingssensoren
die
hun lampje vrolijk
aan doen. Zonde van

de energie. Wat een rot brievenbus, oogt
leuk zo’n gietijzeren, maar kijk uit voor
je trouwring. Op een fatsoenlijke manier
krijg je er geen krant in. Probeer maar
eens, zou ik zeggen. Dan die gifgroene
auto altijd scheef op de oprit. Ik vraag
me altijd af waarom. Ik zak weer verder
richting zwembad. “Gaarne in 2e gleuf”
kreeg ik al na 1 week te lezen. Wanneer
zou de 3e gleuf aan de beurt komen??
Enfin vaartkant op. Heb ik nog mee gevoetbald. Zie hem nooit meer. Altijd 2
kranten in de bus en altijd de volgende
dag weer weg. Moet ik nu met de kerst
ook 2 kaartjes bij hem brengen? Of helemaal geen kaartje? Ik denk er nog wel
over na. Dan weer 2 kranten in de bus en
dan; rustig met de gleuf, anders wordt
Joep wakker. Zak weer richting Achterweg. Hee, bij hem denk ik telkens aan
de George Baker selection. Waarom?
Zelfde aantal lettergrepen denk ik.
Kom ik de schoenenpoetsdoos tegen
die open staat. Keurig de krant erin en
doosje dicht. Oh, Nu dat pad met die
felle vloerlichtjes. Op mijn advies is er
een geblindeerd. Ik struikelde zowat
over de stoep. Volgende heeft weer zo’n
kolere hekje. Wat voor voordeel zou zo’n
hek hebben? Elke kat of hond springt er
toch overheen en een mens moet hem
opendoen (in donker) of er over stappen. Langzaam maar zeker raak ik van
mijn kranten af. Nog 1 keer te laag bukken, nog 2 NHD’s en de laatste krant is
voor mijzelf. Voldaan kom ik weer thuis
om na een kwartier kranten weer heerlijk onder de wol te kruipen. Heerlijk zo,
elke ochtend om kwart voor 5 fris je bed
uit, wat nuttigs doen. Kan ik iedereen
die zich verveelt aanraden. Die punten
waar ik me aan erger? Och, je moet dit
natuurlijk met een knipoog zien. Natte
krant gehad? Bel mij niet, want dan heb
ik hem niet bezorgd.
M.V.Groeten Willem Koot

Kokkerellen
bij Eigen Wijs
Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs zijn
de kinderen samen met de pedagogisch medewerkers een kruidentuin
aan het maken.
In een hoge bak staan allemaal lekkere eetbare kruiden, zoals peterselie
en tijm, die de kinderen zelf verzorgen. Op de bordjes naast de kruiden

staat beschreven bij welke gerechten
de kruiden gebruikt kunnen worden:
soep, salades, op de pizza enzovoorts.
De tuin staat vlakbij de keuken en als
de kinderen een kookactiviteit doen
gebruiken ze verse ingrediënten uit
eigen tuin. Zo zien de kinderen dat
kruiden eigenlijk plantjes zijn en dat
deze heel lekker zijn in je eten!

Het seizoen 2011-2012
‘Hart voor een ander’
werd afgesloten
In de Dankviering van 17 juni in de
Corneliuskerk, werd nog eenmaal stil
gestaan bij het jaarthema ‘Hart voor
een ander’.
De eigen schilderijen die gemaakt
waren na aanleiding van de 7 werken
van barmhartigheid stonden centraal.
Alle koren, 1e Communicanten en
Vormelingen waren aanwezig. Het
was een muzikale fruitmand voor
jong en oud. De grote verrassing aan
het eind van de viering was dat Mevr.
Ans Winder in het zonnetje gezet
werd als vrijwilligster van het jaar.
Mevr. Ans Winder werd even naar voren gehaald na een zeer mooi en inspirerend woordje van Kees Kroone,
waar de mannen nog veel van kunnen
leren.
Al met al was het weer een zeer gezellige, inspirerende mis, die door onze

zeer gewaardeerde pastor Johan Olling werd voorgegaan! Pastor Johan
Olling was gelukkig weer goed bij
stem. Iedereen kreeg nog bij verlaten
van de kerk een klein aandenken aan
dit jaar ‘Een hart voor een ander’ uitgedeeld. “Ik wens u een goede zomerperiode toe. In september begint alles
weer en ga ik ook weer schrijven.” Zo
schreef Pastor Johan Olling op de site:
www.corneliuskerk-limmen.nl
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6 dagen per week geopend
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wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

Handig voor op vakantie
of voor nood. Een Alcatel pre-paid
telefoon met tot € 15,00 beltegoed
voor slechts € 14,95
www.stuifbergen.eu

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

UW INTERIEURSPECIALIST
ZORGVULDIG
GESELECTEERD

tapijten

VERKOOP NIEUW EN GEBRUIK T

gordijnen

&

R E PA R AT I E E N O N D E R H O U D

zonwering

APK KEURINGEN

karpetten

A I R CO S E R V I C E

laminaat

KAANDORP

vloeren

elektrische gordijnrails!

TEL. 072 505 3066
info.kaandorp@quicknet.nl

S C H A D E R E PA R AT I E S
G R AT I S L E E N AU TO O P A F S P R A A K

K I J K O P K A A N D O R P. C I T R O E N . N L E N U V I N DT E E N
U I T G E B R E I D O V E R Z I C H T VA N O N Z E O C C A S S I O N S

Kijk op:
ker.nl
ersbedrijfjon
www.aannem

service
kwaliteit
garantie

Rijksweg 127 • Limmen • 072 505 16 02

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

dinsdag t/m zaterdag geopend • vrijdag avond geopend

...Zorgeloos op reis
met een betaalbare
reisverzekering!

www.rotteveel.org

Lesrooster Djazz 2 imprezz
seizoen 2012/2013
Woensdag
14.45-15.30 uur
15.30-16.30 uur
16.30-17.30 uur
18.15-19.45 uur
19.45-20.15 uur
20.15-21.15 uur

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

Vrijdag
16.00-17.00 uur
17.00-18.00 uur
18.00-19.30uur

Kleuters
groep 3/4
groep 5/6
16 jaar en ouderr
Showgroep
Dames
groep 7
groep 8
Voortgezet onderwijs
1e - 3e klas

De lessen beginnen weer op woensdag 12 en vrijdag 14 september!
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Zwaluwen en nog
veel meer natuur

Telefooncirkel Limmen heeft plaats
voor deelnemers en begeleiders

In de laatste editie schreef ik dat de
zwaluwen langzaam arriveerden. Ik
was niet de enige die dit meldde. Diverse natuurwebsites rapporteerden
gelijksoortige berichten. Inderdaad
ze zijn gekomen, langzaam, en soms
twee weken later dan normaal, zo
ook, maar nog veel later, de mysterieuze gierzwaluwen, die overigens begin augustus alweer vertrekken naar
het warme zuiden. Nu worden de
jongen grootgebracht. Het wachten
is nu op de eerste jonge boerenzwaluwen die in de groetetuin neerstrijken op de rekken waar de snijbonen
aan groeien of op het prikkeldraad
langs de slootkant, wachtend op de
ouders die met bekken vol insecten
de jongen komen voederen in het
voorbijvliegen.

Elke ochtend wordt mevrouw Anton
gebeld door een begeleider van de
Rode Kruis Telefooncirkel Limmen
om te horen hoe met haar is. Vervolgens belt zij mevrouw Bernard,
die de volgende is in het rijtje van
deelnemers, en die belt weer meneer Cornelissen. De cirkel is rond als
de laatste deelnemer de begeleider
heeft gebeld. “Zo gaat het al 37 jaar,”
vertelt Netty Osendarp, al weer elf
jaar coördinator van de Telefooncirkel Limmen.

Schitterend om naar te kijken.
Recentelijk heb ik de Turkse mediterrane kust bezocht (Belek). Bij aankomst op het vliegveld van Antalya
(25 miljoen passagiers per jaar!) zag
het “zwart” van de huis- en gierzwaluwen, heel mooi om te zien. Met grote snelheden de lucht doorklievend,
non stop op zoek naar insecten. Maar
merkwaardig, in Belek geen zwaluw
gezien (slechts 35 km. ten oosten van
de luchthaven), kennelijk tekort stilstaand water voor muggen en andere
insekten. Wel een schitterende hop
(Upupa epops) gezien op een golf-

Hop (Upupa epops), bron: Wikipedia

baan. Enkele weken geleden was ik in
Madrid, een schitterende stad, waar
heel veel gierzwaluwen leven. De
stad kent veel oude gebouwen waar
perfecte nestelgelegenheden zijn. Ik
zag ze heel duidelijk in-en uitvliegen
rondom het zeer fraaie en grote bakstenen gebouw “Plaza de Toros”, waar
nog altijd stierengevechten worden
gehouden. Die hebben wij niet bezocht, de opera “Carmen” in originele
Flamenco uitvoering was veel vredelievender en perfect uitgevoerd, met
ongekend fraaie jurken in Spaanse
stijl.
Inmiddels zijn aan de Schoollaan vijf
jonge kerkuilen (Tyto alba) grootgebracht en geringd. Het buizerd echtpaar (Buteao buteo) heeft aan de Achterweg gebroed en zorgt momenteel
voor twee jongen. Welke onverlaten
hebben gepoogd de dieren te vergiftigen zoals de tweet van wijkagent
Pim van der Maas meldde? Het zijn
roofvogels, inderdaad, ze slaan andere vogels in de vlucht of dieren op
de grond, zoals recentelijk een hazenjong, maar dat is puur natuur, de
voedselketen voor dieren. Majestueus
vliegen de ouders rond boven de oostkant van Limmen, langs de bosranden
van de voetbalvelden en het zwembad, laag scheren ze over de weilanden en pats een prooi. Een schreeuw

van een dier in nood en dan stilte, de
scherpe klauwen hebben het dier al
gedood. Zielig? Ja, zo ervaren wij mensen het wel, echter de jongen moeten
grootgebracht worden. De kraaien,
reigers en snoeken verschalken jonge
eendjes, de eksters en vlaamse gaaien
roven nesten leeg en die lieve zacht
spinnende poezen kunnen er ook wat
van, zodra ze de kans krijgen. De natuur kan hard zijn.
Als uitvloeisel van de Kerkenveiling
gingen we ook op pad met Lia Vriend.
Het thema was dit jaar de Westfriese
Omringdijk. Een heerlijke busreis met
veel stops en korte uitstapjes, een
stevige wind, maar goed Hollands
voorjaarweer. En wat een natuur hebben wij gezien. Dijken, wielen (oude
dijkdoorbraken), slapende dorpjes,
haventjes, polders, oude scheefhangende kerkjes, het museumdorp
Twisk, vooroeverprojekten in het IJsselmeer nabij Wervershoof. Er waren
diverse plaatsen waar ik lepelaars zag
“vissen”, met hun bijzondere afgeplatte breed uitlopende snavels waarmee gezeefd wordt naar visjes, slakjes
e.d. Prachtige vogels die ook in onze
omgeving gesignaleerd worden.
De Westfriese Omringdijk, plm. 130
km. lang en gemakkelijk te fietsen
in twee (of als u wilt meer) etappes.
Onderweg heel veel te zien en ook uitstekend B&B gelegenheden. De langste dag is alweer achter ons, er resten
in 2012 nog plm. 170 dagen als u dit
leest. De agrariërs in onze omgeving
zijn druk met maaien en hooien, met
bloembollen rooien, sla planten (met
grote nep roofvogel t.o. Fletcher Hotel Heiloo, maar wel afschrikkend), de
lammeren verlaten bijna de moeders.
De groentetuin brengt veel oogst,
maar ook mislukkingen door nat en
koud weer. Er waren minder asperges dan in andere jaren, niet alleen
bij mij, ik kreeg dit ook van andere
amateurs door. Er is meer water dan
normaal gevallen, mei en juni waren
aan de koele kant, met af en toe een
uitschieter. Het weerstation, http://
www.hsvlimmen.nl/weer/gauges.
htm aan de Dampegheestlaan meldde zware regen en hagel op maandag
11 juni, er is een filmpje op de website. De vakanties breken aan, er gaan
veel mensen op pad, er blijven er veel
thuis. Ons woongebied is een trekker
voor toerisme, de zee, het strand, de
duinen, de weilanden, vaarten en meren, het barst van mooie plekken en
heel veel natuur om ons heen, geniet
er van.

“De Telefooncirkel was in de eerste
plaats bedoeld om de deelnemers een
gevoel van veiligheid te geven,” vervolgt Netty. “Vroeger had je immers
veel minder alarmering en waren
ouderen bang dat ze bij een ongeval
of ziekte niemand konden waarschuwen. Met de komst van de alarmkastjes speelt dat nu een veel minder
grote rol. Maar bij de Telefooncirkel
is behalve het veiligheidsaspect het
sociale aspect heel belangrijk, vanwege het persoonlijke contact tussen de deelnemers onderling én tussen deelnemers en begeleiders. Om
dit contact te versterken houden we
tweemaal per jaar een koffieochtend
met alle betrokkenen. Dat is niet alleen heel gezellig, maar dat heeft ook
als voordeel dat de mensen elkaar
van gezicht leren kennen. Dat maakt
de persoonlijke contacten voor de
nieuwkomers ook gemakkelijker.”

zonder welkom zijn. “De vrijwilligers
verdelen de diensten maandag-donderdag en vrijdag-zondag eerlijk. Zij
starten drie of vier keer per dienst de
Telefooncirkel om 8.30 uur en sluiten
deze weer af na het telefoontje van de
laatste deelnemer. Overigens hoeven
de begeleiders niet per se vrouwen te
zijn. Ook mannelijke begeleiders zijn
van harte welkom,” aldus de coördinator, die de dienstroosters opstelt en
waar nodig inspringt.

Netty: ”In principe kan het telefoontje
heel kort zijn, maar meestal wordt er
toch wel even een praatje gehouden.
Soms komt het zelfs tot een koffieafspraak. Het is ooit gebeurd dat bij
een paar deelnemers de koffiebezoeken een vervolg kregen in het snoeien
van de rozen. Oudere mensen laten
doorgaans niet gemakkelijk anderen
in hun huis toe, maar door het dagelijkse contact krijgen de deelnemers
een band met elkaar en als zij zich
eenmaal bij Telefooncirkel hebben
aangesloten, blijven ze er tot het eind
toe bij.”

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Netty Osendarp, tel. 0725020074, e-mail n.osendarp@quicknet.nl

Deelnemers én begeleiders gevraagd
De Telefooncirkel Limmen is de laatste tijd wat uitgedund. Er zijn momenteel maar vier deelnemers, terwijl
er plaats is voor zeven tot acht personen. Datzelfde geldt voor de begeleiders. Ook dat zijn er nog maar vier,
maar twee extra begeleiders zou bij-

Coördinator Netty Osendarp is het
gezicht van de Telefooncirkel Limmen

Op 6 september start TIOS een extra uur ZUMBA

Zumba groot succes bij
sportvereniging TIOS te Limmen
Wat is Zumba? Zumba is een fitnessprogramma geinspireerd op LatijnsAmerikaanse dansen.Tijdens de
lessen komen er verschillende dansstijlen aan bod zoals: Salsa, Merengue, Samba, Calypso, Cumbia, Belly
dance, Flamenco… en nog veel meer!
TIOS heeft al een bestaand uur ZUMBA op de dinsdag van 20.00-21.00 uur
in de sporthal Hogeweg Limmen. Dit
uur draait enorm goed, daarom start
TIOS volgend seizoen nog een uur
ZUMBA. Dat zal zijn op:
DONDERDAG (start 6 september)
19.00-20.00 uur, Dames ZUMBA
DAMES (vanaf 14 jaar en ouder), Lo-

Geringde jonge Kerkuil. De prachtige
“oogtekeningen” zijn al duidelijk waarneembaar. foto: Peter J. van Renen

En gaat u naar elders? Veel plezier,
mooi weer en een veilige reis. Ook
daar is natuur! Een fijne vakantietijd
voor een ieder.
Kees G. Kroone

Bij Telefooncirkel gaat het in de eerste
plaats erom te horen of alles in orde
is bij de deelnmers. Mocht iemand de
telefoon niet opnemen, dan wordt de
volgende deelnemer van de cirkel gebeld, en wordt ook de dienstdoende
begeleider gewaarschuwd. Deze gaat
dan kijken of er iets aan de hand is.
Iedereen heeft een lijst van buren of
familieleden die een sleutel hebben
en personen die in geval van nood gewaarschuwd kunnen worden.

Gierzwaluw, bron: internet

catie: sporthal de Hogeweg, Docente:
Angela Erkens.
Angela Erkens is 22 jaar en in
het bezit van haar licentie ZUMBA. Ze heeft er erg veel zin in.
Leden die al een uur sporten in de
week bij TIOS kunnen voor een gereduceerd tarief (70%) het 2e uur mee
sporten. Dus mensen, willen jullie
volgend seizoen extra goed beginnen, kom gezellig langs met vriendin,
buurvrouw of kennis. Je zult zien dat
je het leuk vindt.
Het seizoen bij TIOS begint op
3 september. Meer informatie kunt
u vinden op onze website: www.

tioslimmen.nl. Het nieuwe rooster
voor het seizoen 2012-2013 kunt u ook
op onze site vinden.
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18 JULI 2012
JAARMARKT
LIMMEN
Vernieuwde aanpak jaarmarkt Limmen! Het wordt
een zie, voel, doe, ruik, proef en beleef jaarmarkt!
Dat belooft een zeer mooie en gezellige jaarmarkt te
worden. Voor groot en klein is er genoeg te beleven!

IEDEREEN IS WELKOM!
VAN 14.00 TOT 21.00 UUR

