LOV
De krant van Ondernemend Limmen

Woensdag 5 juli van 14.00 tot 21.00 uur

Jaarmarkt Limmen
Woensdag 5 juli is er weer de jaarlijkse
markt in Limmen. Ieder jaar probeert
de jaarmarktcommissie er weer een
aantrekkelijke markt met wisselende
dingen van te maken. Vanaf 14.00uur
tot 21.00 zijn er een 120 kramen te bezoeken langs Dusseldorperweg- Kerkweg en stukje Vuurbaak. Vele ondernemers, verenigingen en stichtingen
zullen op de jaarmarkt zich presenteren. De commissie heeft gekeken naar
een breed assortiment zodat er niet 5
kramen met de zelfde waar staan. Op
het pleintje tegenover café de Lantaarn is brandweer Limmen al vanaf
de middag aanwezig. Naast veel informatie over wat de brandweer zoal
allemaal doet wordt er een demonstratie gegeven hoe zij een auto open
knippen. Zoals bijna iedereen wel
weet is Rietveld Makelaars verhuisd
en dit vieren zij met een traktatie voor
jongste jeugd. Tussen 16.00-19.00 krijgen kinderen een gratis ijsje aangebo-

voor Limmers, door Limmers

Het seizoen 2017-2018
van Limmen Cultuur
De zomer is nog maar net begonnen en onze commissies hebben het
programma voor het komend seizoen 2017-2018 alweer gereed. Het
wordt een seizoen van vele afwisselingen.
We beginnen in oktober met een soort van Uitmarkt. Een spetterend
begin van het seizoen. Bekende en misschien onbekende artiesten uit
Limmen maken hun opwachting in Cultureel Centrum Vredeburg.
Dit jaar hebben wij ook twee bekende schrijvers uitgenodigd. In november komt Auke Kok, journalist en schrijver van oa ‘Wij gingen naar Berlijn’ en vaak te gast in de Wereld Draait Door. Arthur Japin komt naar
Limmen in februari 2018. Hij is bekend van zijn vele literaire boeken en
daarbij behorende prijzen.
In de maand december hebben wij traditiegetrouw een kerstconcert. Dit
jaar hebben wij het Westfries mannenkoor uitgenodigd. Zij zullen de
bekende en onbekende (kerst)liederen ten gehore brengen.

den namens Rietveld Makelaars door
Joey’s ijssalon in de bocht bij de kerk.
Op het parkeerpleintje hoek Vredeburglaan-Dusseldorperweg kan men
weer sportief aan de gang. Sportvereniging Tios heeft weer een heel beweegplein om jong en oud sportief
uit te dagen. Vanaf 19.00uur staat
muziekvereniging Excelsior bij De Vre-

deburg en zal verschillen optredens
geven. Bij Hopman ERA Makelaars is
er de mogelijkheid om een virtuele
rondleiding te bekijken.Zo zijn er nog
meer leuke, lekkere en onverwachtse
verrassingen op de markt die een plezier voor iedere bezoeker is. Laat u
dus 5 juli eens verrassen en bezoek de
Jaarmarkt in Limmen.

Kermisrun dit jaar extra feestelijk!
Ook dit jaar zal tijdens het kermisweekend van Limmen op zaterdag 9
september de Kermisrun plaatsvinden. De inschrijving is gestart!
Dit jaar vindt de Kermisrun voor de 5e
keer plaats. Een jubileumjaar dus, en
dat gaan we vieren! De organisatie en
enthousiaste meewerkende bedrijven
fantaseren alweer over leuke, spannende, hilarische maar vooral ook
feestelijke hindernissen. De start is
dit jaar weer bij de Lantaarn, maar zal
toch ook weer anders zijn. De route is
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weer niet hetzelfde. Kortom: doe mee,
ga de uitdaging aan, en vooral: vier dit
feest!
Zoals andere jaren zal het parcours
weer ca 2,5 kilometer zijn waarbij je
zelf nog tijdens de run kunt kiezen of
je de ronde 1, 2 of 3 keer loopt. Wanneer je voor de prijzen gaat, moet je
alle rondes lopen – maar deelname
op zich en iedere persoonlijke overwinning worden natuurlijk even hard
gevierd tijdens de aansluitende borrel
en diner.

GRATIS

ZAKJE THEE
MET DEZE BON
BIJ ONZE KRAAM OP DE JAARMARKT!!!

1 gratis zakje thee per persoon

Iedere deelnemer of team met de
meest originele outfit die in ieder
geval na één ronde de finish bereikt
maakt kans op de prestigieuze titel ‘meest originele Kermisrun loper
2017’. Wij zijn zeer benieuwd naar de
creatieve uitspattingen.

In januari 2018 openen we het jaar met de groep DogsideMusicGroup.
Het seizoen wordt afgesloten met een concert in de PKN kerk te Limmen met het Duo Puur. Het duo speelt toegankelijke klassieke muziek.
Muziek die zij vooral puur en mooi vinden.
Natuurlijk vergeten we de vaste items niet dit seizoen. Op 26 november
is er traditioneel de Sinterklaas voorstelling. In maart organiseren wij
Artistiek en Creatief, dé expositie van en voor Limmen en omstreken.
Op 4 mei herdenken wij eerst de oorlogsslachtoffers in de Cornelius
Kerk, gevolgd door de stille tocht naar het monument te Castricum.
Op onze site www.limmencultuur.nl komt binnenkort alle informatie
over tijden, locaties en toegangsprijzen te staan. Bezoek eens onze site
en laat een bericht achter. Het belooft weer een mooi seizoen te worden.
Tot ziens bij een van onze voorstellingen!

Deelnemers vanaf 12 jaar kunnen
al meedoen. Wij hopen ook op veel
enthousiaste sportieve jongens en
meisjes die de competitie met zichzelf, hun vrienden of ouders aangaan.
Veiligheid staat voorop! Alle hindernissen worden streng geïnspecteerd
en getest door de Kermisrun organisatie. Het doel is om iedereen moe
maar heel over de finish te krijgen. De
Kermisrun staat vooral in het teken
van sportiviteit, feest en fun!
Deelnamekosten aan de Kermisrun
zijn €30,00 per persoon. Dit is inclusief startnummer, tijd chip waarmee
je persoonlijke rondetijden kunt meten, muziek langs het parcours en een
gezellig aansluitend diner. De Kermisrun heeft geen winstbelang. De mogelijke opbrengst wordt gedoneerd
aan een goed doel. Afgelopen jaar
hebben we daarvoor De Zonnebloem
Limmen gekozen om de ouderen in
het zonnetje te zetten.
Extra feestelijk biedt De Lantaarn dit
jaar €2,50 korting aan voor alle Kermisrunners die in de voorverkoop
tegelijk met de inschrijving voor de
Kermnisrun een entreebewijs kopen
voor toegang tot de muziektent. Bij
inlevering van de chip na afloop van
de run ontvang je dan het entreebewijs en ben je verzekerd van een hele
avond doorfeesten. Let op! deze korting geldt uitsluitend in de voorverkoop.
Schrijf je nu in via www.kermisrun.
nl en volg Kermisrun op Facebook en
Twitter voor opwarmende berichtjes.
Veel succes met trainen en tot 9 september!

Johnny Cash Tribute Band
in ‘de Burgerij’
Boys named Sue is sinds 2001 dé Johnny Cash tributeband. Zij spelen op 15
juli bij “de Burgerij” in Limmen!! Kom
allen lekker luisteren en dansen.
Boys named Sue speelt de liedjes van
Cash niet klakkeloos na. Johnny Cash
is uniek, bijzonder en niet te imiteren.
De energie, opwinding, rebellie en
ontroering die Cash opriep, die kun

je terugvinden bij een Boys named
Sue optreden. Kijk eens op de website
www.boysnamedsue.nl
Kaarten zijn te verkrijgen bij de Burgerij voor € 12,50. Deze zijn ook in de
voorverkoop want vol is vol. De deur
is open vanaf 21 uur. Voor meer informatie www.deburgerij-limmen.nl
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AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL?

KLEVERLAANVERHUUR.NL
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... Zorgeloos op reis
met een betaalbare
reisverzekering!

ONLINE
EEN AUTO
HUREN

appesl.
beer
HUUR BINNEN
3 STAPPEN
EEN VOERTUIG:

ex
tra

www.appelenbeers.nl

Weekenden extra hoge kortingen!
Hoe langer de huur, hoe hoger de korting!
Kwalitatief wagenpark

KLEVERLAAN.NL

1.

Selecteer uw
voertuig naar keuze

2.

Selecteer huurperiode
& opties

3.

Reken af

De Drie Linden 4,
1906 EM Limmen
Tel.: 072 505 48 78
info@appelenbeers.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Dames- Heren & Kinderen

Complete installaties

06 288 655 09
Kerkweg 42 Limmen

in woonhuis, kantoor of winkel

■

Wagenmaker 16a
1851 PX Heiloo
Tel.: 072 505 52 62
info@admiraalvalkering.nl

Datanetwerken

VAKANTIE

zat 29 juli t/m do 17 aug

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

Erkend Installateur

Tip: maak tijdig uw afspraak
dinsdag 25 juli extra open..!

SEI-geregistreerd

Bel nu 06-506 484 99
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Snel en betaalbaar je rijb
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iTheorie-cursus Gratis •

atis
Gebruik motorkleding Gr

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

Tuinaarde - Tuinturf

Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 - 072 5051337

n ró l sp ee lt ..
A ls k w al it ei t ee
ndige
Tevens vakkuleg
gazonaan

kerkweg 1 I LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl
072 - 505 1454

Slaapcomfort 1
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LIMMER KROOST

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel
voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de
ouders met de geboorte van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Melle Winder ‘Baby van de maand’ geworden! Extra geluk is dat er drie extra prijzen zijn
gewonnen. Vanaf heden wint de baby van de maand naast de waardebon van 50 euro beschikbaar gesteld
door Studio Welgraven een waardebon voor een heerlijk ijsje voor pappa en mamma en evt. broertjes
en zusjes bij Joey’s IJssalon en het boek ‘Fit en Energiek na een bevalling’ van ‘Mom in Balance’-trainer
Petra Zomerdijk en een waardebon voor een unieke verjaardagstaart speciaal voor de baby van de maand
gemaakt als uw baby van de maand 1 jaar oud wordt!
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‘BABY VAN DE
MAAND’

De rubriek
Limmer Kroost
is powered by:

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

Melle Benjamin Winder
– Geboren op 29 april 2017 –

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!

Zoon van René Winder & Ellen Kuijper,
broertje van Brenn

Milou Admiraal

Jill Amber Veldt

Vanessa Veldt

– Geboren op 21 mei 2017–

– Geboren op 22 mei 2017–

– Geboren op 16 juni 2017 –

Dochter van Chris en Denise Admiraal

Dochter van Barry Veldt en Marije Min

Dochter van Emile Veldt en Isabelle Lerat

IJssalon

Rijksweg 31A

Petra
Zomerdijk
Tel: 06-50217541
petra@mominbalance.nl

De winnaar kan op vertoon van deze krant en het geboortekaartje de prijzen in ontvangst nemen bij Studio Welgraven aan de
Schipperslaan 9 in Limmen (stuur wel even een mail naar redactie@
lovkrant.nl om een afspraak te maken).

Dex Klaver

Charlie Metselaar

Quinten de Swart

– Geboren op 5 juni 2017 –

– Geboren op 26 april 2017–

– Geboren op 24 mei 2017 –

Zoon van Mike Klaver en Cindy Mooij,
broertje van Noud

Dochter van Rik en Nienke Metselaar,
zusje van Rox

Zoon van Rene de Swart en Sandra Tamis,
broertje van Sep

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

Alle kersverse ouders: gefeliciteerd!

Kennismaken met de babygroep
van Kits Oonlie
Of uw kleintje net is geboren of als
u in verwachting bent, komen er opeens veel nieuwe zaken op uw pad.
Wilt u na uw zwangerschapsverlof
graag weer aan het werk? Hoe gaat
u werk en kinderen combineren? Het
uit handen geven van de zorg voor
uw kind is een beslissing, waar u lang
over zult nadenken. U wilt er natuurlijk zeker van zijn dat de opvang voldoet aan uw verwachtingen en dat de
keuze die u maakt het beste bij u en
uw baby past. U zoekt een plek die
u vertrouwen geeft en een klimaat
waarin uw kind zich volop kan ontwikkelen. Een plaats waar veel aandacht en liefde voor uw baby is. Waar
hij/zij zichzelf kan zijn en waar betrouwbare en energieke pedagogisch
medewerkers naast de dagelijkse zorg
en liefde voor uw baby rekening houden met uw persoonlijke wensen. Dit
alles bieden wij u bij Kinderopvang
Kits Oonlie!
Rondleiding
We vinden het erg belangrijk dat u
tijdens de zwangerschap al een keer
bij ons komt kijken. Tijdens een rondleiding vertellen wij u namelijk veel
over onze ruimtes, gewoontes en het
pedagogisch beleid. Ook maakt u vast
kennis met de pedagogisch medewerkers. Uiteraard kunt u honderduit vragen stellen over onze opvang.
Wennen
Als het bijna zover is dat de baby bij
ons komt, volgt een intakegesprek
met de pedagogisch medewerker die

ook één of meer wenochtenden met
de u afspreekt. De baby kan alvast
een beetje wennen en u kunt ervaren
hoe het is om uw kind aan een ander
toe te vertrouwen. Vanzelfsprekend
volgen we het slaap-waak ritme van
thuis. Uw kindje slaapt in een vast
bedje en krijgt voeding volgens het
door u aangegeven schema. Dat geeft
rust en vertrouwen. Misschien vindt u
het fijn om even te bellen? Geen probleem, de pedagogisch medewerker
staat u graag te woord.
Plezier maken
Wanneer de baby wakker is, krijgt het
naast de verzorging veel persoonlijke
aandacht van de pedagogisch medewerkers. Contact met andere kinderen
en baby’s onderling gaat spelenderwijs. We laten de kinderen niet te lang

Volgend seizoen Hoofdklasse...
in een wipstoeltje liggen maar leggen
ze in de box of op een zachte mat,
waar ze de kans krijgen zich vrij te
bewegen, kruipen en ontdekken. Ook
werken de pedagogisch medewerkers
met het Voor- en Vroegschools Educatieprogramma (VVE) Uk en Puk.
Kinderopvangtoeslag
Als u gebruik maakt van onze kinderopvang heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. De kosten hangen
af van de persoonlijke situatie. Op
basis van het gezamenlijk inkomen
kunt u bij de overheid een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van het gezamenlijk inkomen kan dit oplopen
tot 94%!
Kom gerust eens langs bij één van
onze vestigingen in Alkmaar, Heiloo
of Limmen!
Bel voor meer informatie met de Centrale Administratie op telefoonnummer 072-5323576 of per e-mail naar
info@kits-oonlie.nl. U kunt ook ons
kraampje bezoeken tijdens de jaarmarkt van Limmen op woensdag 5
juli.

Limmen JO17-1
gepromoveerd!
Limmen heeft heel lang meegedaan
voor de titel in de 1e klasse, maar
kwam op het eind 1 punt tekort voor
het kampioenschap. Wel was er nog
een mogelijkheid om in de nacompetitie een plek te veroveren in de
Hoofdklasse. In de eerste ronde werd
gewonnen van FC Castricum JO17-1,
daarna van HBC JO17-1 en vervolgens

moest Limmen in de finale nog afrekenen met Hercules Zaandam JO17-1.
Zaterdag 10 juni op het kunstgras
veld van Assendelft, werd na een zeer
spannende wedstrijd met 2-1 gewonnen.
Groot feest en volgend seizoen lonkt
de Hoofdklasse. Limmen is trots op
zijn jeugdspelers.”

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166
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2007 - 10 JAAR - 2017

KOZIJNEN
OPENINGSTIJDEN: Ma. t/m wo. 08.00-21.00 uur.
Do. t/m za. 08.00-22.00 uur.
Op zondag van 09.00 tot 21.00 uur.

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER

TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

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

6 dagen per week geopend

We gaan op vakantie en we nemen mee:
kofferlabel - nekkussentje - reisstekker - reisspelletjes - kofferriem koelelementen - vliegengordijn - waterballonnen - zaklantaarn - tennisballen - pillendoosje - drinkfles - kofferslot - campingbestek citronella-kaars - ballenpomp - regenponcho - zwembandjes - etui
voor papieren - tuinfakkel - jeu de boules - speelkaarten - luchtbed garnalennet - bodyboard - waterpistool - telefoonlader - reisnaaiset koelbox - parkeerschijf - naambandjes - paraplu - solarlamp wat
vlieger - duikbril - reis föhn - thermosfles - tafelzeil - drop
hebben
En dit alles is bij ons te koop. En nog veeeel meer…

HEEFT U BOUW- OF VERBOUWPLANNEN? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!

e buren
d
j
i
b
s
a
r
‘Het g altijd
ziet niét ’
.
groener..

ze eigenlijk
niet...?!

Hogeweg 94a | 1906 CV Limmen | 06 28407717 | info@el-jardinero.nl

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

•	Loodgieterwerkzaamheden
• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk
Schoolweg 8 • 1906 AD Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect
U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577
info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Wij staan dit jaar ook
weer op de jaarmarkt!
Met o.a.
Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

TOMPOEZEN
SUIKEROBLIE’S
PARIJSE SOEZEN
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Cliëntenraad de Cameren
zoekt vrijwilligers

v.l.n.r. Herman op den Kelder en Marcel Wester (GP Groot), Occo Koedijker en Renate Ooms (Huis van het Werk)

Huis van het Werk schenkt vlog
aan partnerbedrijf GP Groot
ALKMAAR - Op 7 juni jl. ontving Marcel Wester -algemeen directeur GP
Groot- uit handen van Occo Koedijker en Renate Ooms van Huis van het
Werk een bijzonder geschenk: een bedrijfsfilm nieuwe stijl over GP Groot in
de vorm van een VLOG, ook goed toepasbaar als wervings- en selectiefilm.
Deze vlog is tot stand gekomen in samenwerking met Videomarketeers en
vlogger Mark Hoekx, beter bekend als
‘GEKKE MARKIE’.
GP Groot –dat dit jaar 100 jaar bestaat- heeft Huis van het Werk in haar
opstartfase ondersteund en bijgestaan. Een mooi moment om dit partnerbedrijf in het zonnetje te zetten.
De vlog geeft de dynamiek en diver-

siteit van de bedrijfsactiviteiten weer
en biedt daarnaast een sneak preview
in de bedrijfscultuur binnen GP Groot.
De vlog is een voorbeeld van hoe Huis
van het Werk haar partnerbedrijven
op een onderscheidende manier wil
presenteren aan iedereen die kan en
wil werken in Noord-Holland Noord.
Huis van het Werk is een netwerkorganisatie in de regio Noord-Holland
Noord die met elkaar de krachten
bundelen om samen te werken aan
een robuuste, duurzame arbeidsmarkt. Het netwerk bestaat op dit
moment uit 40 bedrijven en organisaties die zich als partner bij Huis van
het Werk hebben aangesloten, en er
melden zich steeds meer bedrijven

Het is al vaker in het nieuws geweest,
veel ouderen voelen zich eenzaam.
Ook in zorgcentrum De Cameren in
Limmen. Door de bezuinigingen in
de zorg is het personeel niet (meer) in
staat om genoeg aandacht te besteden aan het welzijn van de bewoners.
En ook familie, als die er nog is, kan
niet altijd de aandacht geven die zij
zou willen. Daarom zoekt de cliëntenraad van De Cameren vrijwilligers.
Vrijwilligers die ongeveer 1x in de
week iets leuks willen doen met een
vaste bewoner.
De opzet is heel eenvoudig. U bepaalt
samen met de vrijwilligerscoördinator of er een goed contact mogelijk
is tussen u en een vaste bewoner van

de Cameren. Vervolgens is het de bedoeling dat u ongeveer 1x per week
iets gaat doen met die bewoner. Wat
dat is, en wanneer u op bezoek komt,
dat spreekt u helemaal zelf af met de
bewoner. Het kan zijn een rondje lopen; samen een boodschap doen bij
Albert Heijn; een spelletje doen; een
uitstapje maken naar Geesterduin; of
gewoon bij de thee een goed gesprek
over vroeger. Alles kan, niets moet. De
bewoner bepaalt samen met u wanneer en wat jullie gaan doen.
Heeft u interesse in dit belangrijke
en dankbare vrijwilligerswerk, neemt
u dan contact op met Miranda Rozemeijer: telefoon 06-20409016 of mail
m.rozemeijer@vivazorggroep.nl

aan. De bedrijven zetten zich samen
actief in voor mobiliteit en werkzekerheid voor de 240.000 werknemers
in deze regio. Dit doen zij door elkaar
op te zoeken, kennis te delen over arbeidsmarktontwikkelingen, werknemers bij de partnerbedrijven aan het
werk te houden en gebruik te maken
van elkaars expertise. Samen zoeken
zij naar verbinding om de diversiteit
en de kansen op werk in de regio op
een positieve manier onder de aandacht te brengen.
Kijk voor de vlog en interviews op het
wie wil ik worden plein van Huis van
het Werk: https://wiewilikwordenplein.nl of op het YouTube-kanaal van
Huis van het Werk.

V.l.n.r.: Henk Brandsma, mevr. Baltus, Bep Driessen, Siem Valkering, en Cor de Beurs.

Gigantisch koor zingt 7-stemmig:
‘er zit muziek in’

Van 28 augustus tot en met 1 september

Conquista Timmerdorp
Je kunt je hiervoor inschrijven op de
zaterdagochtend 8 juli van 11.00 tot
12.30 uur.
Alle kinderen die in Limmen wonen of
in Limmen op school zitten en die in
het schooljaar 2016 / 2017 in groep 5
t/m 8 zaten mogen meedoen.
De inschrijfformulieren worden op de
scholen uitgedeeld, kan je downloaden van onze website www.conquis-

ta.nl en ze liggen op de inschrijfochtend in Conquista.
Lijkt het je leuk om te helpen bij het
timmerdorp? Stuur dan een mailtje
naar info@conquista.nl en dan nemen we contact met je op. Mensen
die ook in de voorbereiding willen
helpen of tijdens het timmerdorp een
avond- of nachtdienst willen draaien
zijn zeer welkom.

Zomerfeest Stichting Welzijn
Ouderen Limmen
Velen weten dat de SWOL met de diverse gebruikersgroepen en de KBO
(Katholieke Bond van Ouderen) heel
veel dingen organiseert in en rondom
het gebouw “Vredeburg” aan de Dusseldorperweg 63. Om er enkele te noemen, yoga, biljarten, keezen, kienen,
kunstgeschiedenis, jeu de boules,
bridge en nog veel meer. Bijna alle
gebruikersgroepen staan graag open
voor aanwas van nieuwe deelnemers
door 55 plussers. Daarom wordt er een
Open Huis en Zomerfeest gehouden
op vrijdag 25 augustus a.s. in de mid-

dag en avond. Op dit moment wordt
het plan uitgewerkt door de Stichting
en de Horeca Vredeburg (bovenverdieping). In de huis-aan-huis bladen
komt men hier later op terug. Het is
vooral bedoeld als inloop om kennis
te maken met de mogelijkheden.
“Vredeburg” is een unieke locatie
voor senioren om elkaar te ontmoeten en samen diverse activiteiten te
ontplooien. De gehele benedenverdieping wordt gebruikt door senioren,
terwijl op de bovenverdieping een

Het jaarthema: ‘Er zit muziek in’ van
de Corneliusparochie is afgelopen 25
juni tijdens de dankzondag afgesloten met een 7-stemmige uitvoering
op de trappen van het Liturgisch centrum. Door het jaar heen hadden het
kinderkoor, jeugdkoor, Liturgisch koor
en Gemengd koor (o.l.v. Peter Rijs en
Mia Ploegaert met Marja Kraakman
achter de piano) al los van elkaar het
lied meerdere malen gezongen. Allemaal hun eigen partij. Maar aan het
eind van de Dankviering mochten alle
koren hun zangpartijen samen laten
horen. Het is duidelijk dat er nog
steeds heel veel muziek in de Corneliusparochie zit.

Nel Koppes vrijwilligster van het jaar!
Tijdens de Dankviering op zondag 25
juni werd Nel Koppes-Zonneveld gehuldigd als vrijwilligster van het jaar
in de Corneliusparochie. Jarenlang is
ze vooral pastoraal, catechetisch en
ook als voorganger actief geweest
binnen de geloofsgemeenschap. Na
het ernstige auto-ongeluk drie jaar
geleden en het langzame herstel en
de levenskeuzes die ze nu gemaakt
heeft, is dit een goed moment om
haar in het zonnetje te zetten en te
bedanken. De vrijwilliger van het jaar
wordt elk jaar tijdens de Dankviering
verrast met een bos bloemen en de
uitreiking van een klein kunstwerkje
in de vorm van een tulpenbol.
schitterende accommodatie is voor
o.a. het sluiten van een huwelijk en
aansluitend een feest, partijen, vergaderingen, uitvaarten en ontmoeting na een kerkdienst of begrafenis/
crematie. Kortom een groot scala aan
mogelijkheden incl. uitgebreide cate-

ring. In de achtertuin van het gebouw
ligt een prachtigee Jeu de Boules baan
met eigen accommodatie en terras.

renhortensia’s. De tuin wordt, met
gepaste trots, geheel door eigen vrijwilligers onderhouden.

Zeer recent is de voortuin opnieuw
beplant met zomerbloeiende gewassen en twee perken met echte boe-

Noteer de datum van 25 augustus, informatie volgt, ook op de website van
de SWOL.

PA G . 6

LOV-KRANT

JULI 2017

Uw auto, onze schade.
“Klein deukje of forse schade?
Het team van P. Zonneveld neemt
alle zorgen uit handen.”
P. Zonneveld B.V. (team)

Clemens

Jan

P. ZONNEVELD B.V.
RIJKSWEG 49C LIMMEN
WWW.ZONNEVELD-AUTOSCHADE.NL

Jan Jaap

Ralph

Peter

Richard

Ruud

Stef

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

Fijne vakantie!
Wij passen op
de winkel...
Maatlat 1
1906 BL Limmen

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

SUPREME SELECTIVE RABBIT

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

3 kilo van € 16,95 NU € 9,95 OP=OP!
MAAK IEDERE DAG KANS OP € 100,- SHOPTEGOED
BIJ AANKOOP VAN FRONTLINE

PAVO SPORTSFIT

15 kilo €

12,15

2 zakken €

21,95

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 - 17.00 uur

Mu z Ie kwe rk p L a a t S L i m m en
De muziekschool voor alle leeftijden,
beginners, gevorderden,
klassieke, jazz-en popmuziek

Maatlat 9 • Limmen

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW
HOUT/KUNSTSTOF KOZIJNEN
W W W. M E E L G R O . N L

ONTWERP INMETEN

MONTAGE

06-49704045
muziekwerkplaatslimmen.nl, info@muziekwerkplaatslimmen.nl

• cv en gas • koeling • dakbedekking
• water • zinkwerken • sanitair
www.dibolimmen.nl

072 - 505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen
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Zomer bij kinderdagverblijf Eigen Wijs
Het is weer zomer, dus de kinderen
van kinderdagverblijf Eigen Wijs trekken er nog meer dan gebruikelijk op
uit. Lekker de natuur in, buitenspelen,
maar ook koken met zomerfruit! Bent
u benieuwd hoe kinderen bij Eigen
Wijs worden opgevangen, kom dan
langs bij de stand van Forte Kinderopvang op de Jaarmarkt!
Bij Forte is het motto “Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding”, dus
de kinderen van Eigen Wijs trekken er
eigenlijk alle jaargetijden wel heerlijk
op uit. Het fijnste is dat natuurlijk in
de lente en zomer, zodat de kinderen
veel in contact met de natuur komen.
Lekker buitenspelen, en veel wandelen in de buurt. Ook halen de kinderen de natuur naar binnen. Zo hebben
ze gezien hoe kikkervisjes groeien,
waarna ze ze teruggeplaatst hebben
in de sloot.

als je dat in de blender doet? Zo wordt
elke handeling spelend leren!

Een andere populaire activiteit is kokkerellen, bijvoorbeeld met zomerfruit.
Hiervan maken de kinderen zelf de
heerlijkste gezonde smoothies. Dat is
smullen, maar tijdens het maken ervan leer je ook nog eens heel veel: wat
gaat er allemaal in een smoothie, hoe
kun je het fruit veilig in stukjes snijden, en hoeveel heb je dan eigenlijk
nodig? En wat gebeurt er met het fruit

Benieuwd hoe Forte Kinderopvang
kinderen van 0-4 jaar opvangt bij kinderdagverblijf Eigen Wijs? Kom dan
langs bij de stand op de Jaarmarkt:
pedagogisch medewerkers vertellen
er u graag over. En natuurlijk is er
weer een leuke activiteit voor kinderen. Dit keer komt Forte pedagogisch
medewerker Evelien langs met haar
pop Juul. Zij maken, samen met de

kinderen, de mooiste en spannendste
avonturen mee tijdens hun interactieve voorstellingen!
Kunt u niet langskomen op de Jaarmarkt? Toekomstige ouders die
nieuwsgierig zijn hoe de kinderen van
0-4 jaar worden opgevangen bij kinderdagverblijf Eigen Wijs aan de Lage
Weide 2 zijn altijd van harte welkom.
Meer informatie op www.fortekinderopvang.nl, of via 0251-658058.

Publiek ‘My Style’
laaiend enthousiast en ontroerd!
Zondag 11 juni trad dansschool Djazz
2 imprezz, onder leiding van Willy
Könst, op in theater De Beun met de
show “My Style”. De show ging over
fashion, tassen, sieraden, make-up
en schoenen. Tussendoor kondigden
de dansers, door middel van quotes
over fashion, de verschillende dansen
aan. De show werd geopend op het
nummer Fashionista van Jimmy James waarop alle dansers van de dansschool zich presenteerden. Er werd
gedanst met onder andere zonnebrillen en hoeden. Deze dans zorgde voor
hoge verwachtingen van de rest van
de show.
De kleuters dansten de dansten op
“Jurkje” en “Rokjes”. Zij deden het publiek direct smelten. Vol enthousiasme huppelden, sprongen en draaiden
zij met blije en trotse gezichten op
het toneel onder begeleiden van Annabel de Jonge en Anneke van Zelst.
De danseressen van groep 3-4 swingden op het nummer “Gympentic” en
lieten daarna op “Fashion” zien dat zij
al heel wat in hun mars hebben. Het
plezier in het dansen spatte van de
meiden hun gezichten af.
Groep 5-7 liet op het nummer “Work”

zien dat het modellenleven hard werken is. In verschillende opstellingen
met mooie samenwerking straalden
zij op het toneel. Daarna dansten de
meiden op een mix van Red dress en
Accessoiry. Er werd gedanst met tassen en maskers.
De meiden van groep 8 en de 1e klas
dansten op het nummer “Labels or
love”. Met snelle, strakke bewegingen
en veel variatie knalden zij van het toneel. Later in de show kwamen deze
meiden terug met een dans op “Top
of the world”. In veel verschillende opstellingen en met prachtige glitterende showkleding lieten zij zien hoe je
vol energie een dans neer kan zetten.
De meiden van de 2e-4e klas van het
Voortgezet Onderwijs lieten zien dat
mega snelle wissels in kleding mogelijk zijn binnen een dans. Van Rock ’n
roll naar cowgirls in enkele seconden
is voor hen zo gedaan. Deze grote
groep deed moeilijke lifts en snelle
bewegingen. Zij hebben ook laten
zien dat zij heel strak en precies getimed kunnen dansen met de dans
op “Suit & tie”. Stropdassen met led
lampjes gaven deze dans een extra
bijzonder effect.
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Koffie voor de
Voedselbank Alkmaar
Onlangs ontving de Voedselbank
Alkmaar ruim 2.800 pakken Douwe
Egberts Roodmerk koffie. Dit was de
opbrengst van de derde inzamelactie
van D.E.-waardepunten van de Lions
Club Alkmaar Phoenix. Op 36 inzamelpunten in de regio zijn ruim 1,5 miljoen waardepunten ingezameld. Dit
aantal waardepunten is door Douwe
Egberts omgezet in koffie.
De actie was onderdeel van een gezamenlijke landelijke inzamelactie
van Lions Clubs en Voedselbanken. In
totaal werden bijna 57 miljoen waardepunten ingezameld, goed voor ruim
108.000 pakken koffie.
In Limmen werden 91.000 waardepunten ingezameld bij Albert Heijn.
Mede namens de Voedselbank Alkmaar bedankt de Lions club Alkmaar
Phoenix alle mensen die hebben bijgedragen aan deze succesvolle actie
met als slagzin: ‘Geef uw D.E. waarde-

punten een tweede leven, door ze aan
de voedselbank te geven’.

Overdracht van de koffie aan de voorzitter
van de Stichting Voedselbank Alkmaar, Jules
Emaneel (links) door de coördinator van de
D.E.-waardepunten actie van de Lionsclub
Alkmaar Phoenix, Kees Scharringa.

Zijlstra collection
slaat eerste paal
Het internationaal zeer bekende en
hooggewaardeerde bedrijf Zijlstra
Collection Interior Design aan de Uitgeesterweg 15 heeft op dinsdag 27 juni
jl. de eerste paal geslagen voor een
nieuwe bedrijfshal, wat tevens in oppervlakte een flinke uitbreiding betekent, aangezien het gebouw uit twee
verdiepingen gaat bestaan. Voorheen
was in het inmiddels afgebroken oude

gebouw een timmerfabriek gevestigd.
Dit gebouw bleek uiteindelijk ongeschikt voor verbouw en/of uitbreiding, vandaar eerst de sloop.
In onze volgende editie komen wij
uitgebreid terug op dit bijzondere en
unieke bedrijf dat een grote reputatie
heeft opgebouwd op het gebied van
meubelstoffering, met een zeer breed
pakket aan mogelijkheden.

Klanten AH Limmen
bedankt!
De showgroep liet stijl, kracht en
klasse zien. Zij kwamen op met indrukwekkende lifts waarbij er op
hakken gedanst werd. In de dansmix
“Diamonds” lieten zij vrouwelijkheid
en elegantie zien met daarbij moeilijke technieken die elkaar razendsnel
opvolgden. In de dans “Vogue” werd
het publiek verrast door bijzondere
bewegingen, poses en gave armcoördinaties. De maskers en zwarte en
witte handschoenen gaven een extra
twist aan deze dans.
In de show zaten ook 2 moderne/klassieke dansen waarvan de choreografie
in handen van Iyon van Brummelen
was. Een bijzondere combinatie van
jonge meiden van 9-16 jaar binnen 1
dans liet zien hoeveel mogelijkheden
er in een dans zijn. Er werden mooie
sprongen en sierlijke armbewegingen
uitgevoerd. De showgroep deed een
moderne/klassiek dans op het nummer “Beneath your beautiful”. De zaal
was er stil van en hier en daar rolde er
een traan van ontroering.
De show werd afgesloten met de
einddans van alle groepen samen op
“Can’t stop the feeling”. Het publiek
klapte direct enthousiast mee en de
dansers kregen een staande ovatie en
eindeloos applaus aan het eind. Dansschool Djazz 2 imprezz kan terugkijken op een enorm succesvol seizoen.
Meer informatie is te vinden op www.
djazz2imprezz.nl

In de maanden april en mei stond er
bij de statiegeld automaat een donatiebox voor Alpe d’HuZes. Dit jaar
deden 2 personeelsleden, Nina en Lex
Burgering, mee aan Alpe d’HuZes.
Zij mochten in deze maanden via de
donatiebox, waar klanten hun statiegeldbonnetje in konden gooien, geld
inzamelen voor dit goede doel. Klanten van AH Limmen hebben vele bonnetjes in deze box gedaan, dit bracht
het mooie bedrag van € 472,35 op. Lex
is op 1 juni 2x de berg hardlopend omhoog gegaan en kwam met 2 uur 14

en 2uur 16 boven. Nina is 4x omhoog
gefietst met als tijden 1 uur 49, 2x 2
uur 10. Helaas moest ze haar 4e klim
in bocht 9 afbreken door noodweer
wat losbrak. Op de vrijdag heeft ze
deze klim samen met haar vader afgemaakt. Beide kijken terug op een
mooi en bijzonder evenement waar ze
hun steentje aan hebben bijgedragen.
Ze willen via deze weg de klanten van
AH Limmen bedanken voor hun gift
via de statiegeld donatiebox.
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Terugkijken

op 100 jaar
vooruitdenken
Bij GP Groot kijken we vooruit. Al honderd jaar.
We investeren in de toekomst, zijn innovatief en
grijpen kansen waar we ze zien. Zo groeiden we van
een klein familiebedrijf van een vader en 4 zonen,
tot een bedrijvenfamilie met ruim 750 medewerkers. De normen en waarden bleven, de organisatie
en de omgeving veranderden. Met onze focus ‘van
afval naar grondstoffen en energie’ gaan we de
toekomst met vertrouwen tegemoet.

1917 / 2017

gpgroot.nl/100jaar

Maarten Min

Het Palet 8
1906 CJ Limmen
Tel. (072) 505 30 72
Mobiel 06 53 23 23 47
m.min@quicknet.nl

5LIMMEN
juli 2017

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ Limmen

JAARMARKT
LIMMEN
JAARMARKT

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

5 juli 2017
14.00-21.00
uur
info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

14.00-21.00 uur

Een markt waar u
uw ogen uitkijkt!

Een markt waar u
uw ogen uitkijkt!

Rijksweg 50 - 1906 BJ LIMMEN - Tel. 072 - 505 3066
E-mail: info@autobedrijfkaandorp.nl

Limmer
Ondernemers
Vereniging

KIJK OP WWW.AUTOBEDRIJFKAANDORP.NL
VOOR ONZE FULL-SERVICE DIENSTVERLENING!

Doe-activiteiten met een uitdaging voor groot en klein...
Muziek, show, spektakel en een nieuwe route...

Welkom

Fotograﬁe: Marleen Bos • Vormgeving: Studio Welgraven

Een super gezellige markt voor
• VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT • REPARATIE EN ONDERHOUD
jong en oud waar niemand zich verveelt...
• APK KEURINGEN • AIRCO SERVICE • SCHADEREPARATIESRuim 150 kramen en stands met lekkere,
• GRATIS LEENAUTO OP AFSPRAAK
leuke en mooie producten...

• Kinderdagverblijven
• Buitenschoolse opvang • Peuteropvang

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Limmer
Ondernemers
oersterkdrukwerk.nl
Vereniging
Check onze vernieuwde webshop!

Een super gezellige markt voor
Meer informatie? www.fortekinderopvang.nl of 0251-658058
jong en oud waar niemand zich verveelt...
Ruim 150 kramen en stands met lekkere,
leuke en mooie producten...
Doe-activiteiten met een uitdaging voor groot en klein...
Muziek, show, spektakel en een nieuwe route...
Fotograﬁe: Marleen Bos • Vormgeving: Studio Welgraven

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505‑1751

Snel en voordelig drukwerk
Bĳ
u in
buurt drukwerk
Snel
ende
voordelig
Sneluen
drukwerk
oersterkdrukwerk.nl
Ouderwets
goede
service
Bĳ
in
de
buurt
Snel
envoordelig
voordelig
drukwerk
Bij uuinin
dede
buurt
Opmaak
enbuurt
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
Snel
en
voordelig
drukwerk
Ouderwets
goede
service
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
en
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
u in
buurt
Snel
ende
voordelig
drukwerk
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
ontwerp
Opmaak
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
u in en
deen
buurt
Snel en voordelig drukwerk
Stap
eens
binnen
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
enreclame
ontwerp
Veelzijdig
in
Ouderwets
goede
service
Stap eensenin
binnen
• U kunt ons dag en nacht bereiken.
Veelzĳdig
reclame
Opmaak
ontwerp
Bĳ u in de buurt
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.
Stap eens
binnen
072 - 505 49 57 | oersterkreclame.nl
Stap
eens
binnen
Veelzĳdig
in
reclame
Telefoon 072 - 505 30 09
Ouderwets goede service
Stap eens binnen
Opmaak en ontwerp
Stap eens binnen
Check onze vernieuwde webshop!

IDEE ONTWERP PRINT/DRUKWERK INTERNET SIGN

Oersterk reclame, Rijksweg 42a, Limmen

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen
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Maud Rijnbeek Nederlands Kampioen Tijdrijden
Na een 7e plek op het NK weg afgelopen zaterdag pakte Maud Rijnbeek uit
Limmen afgelopen woensdag overtuigend de Nationale titel tijdrijden bij
de nieuwelingen meisjes.
Het parcours in ’s Heerenberg-Montferland waar later op de dag Tom
Dumoulin ook naar de titel snelde,
ging voor de nieuwelingen meisjes
(geboren 2001 en 2002) over 12,5 km.
Een ronde met een klim van 6% en
waar het constant vals plat omhoog
en weer naar beneden gaat. In de tussentijden liet de 14 jarige al zien dat
ze in een goede vorm verkeerde. Met
een eindtijd van 18,46 was Maud 31
seconden sneller dan de nummer 2.
De eerstejaars nieuwelinge heeft een
goed seizoen, eerder in mei won ze al
de gele trui in de internationale meerdaagse Tour de Himmelfart in Denemarken.
Clubgenoot Rosan Koper uit Heems-

kerk reed ook een zeer snelle tijdrit en
finishte nipt naast het podium, het
weekend ervoor won Rosan in Den
Helder de kust de zee tweedaagse.
Beide dames komen sinds dit jaar uit
voor WTC de Amstel.
Deze hele week worden alle wedstrijden voor de verschillende nationale

titels voor alle categorieën gehouden
in Montferland, provincie Gelderland,
met als hoogtepunt de weg wedstrijden van de elite dames op zaterdag en
elite heren op zondag. Zij zullen dan
ook precies hetzelfde parcours afleggen als Maud en Rosan afgelopen zaterdag hebben gedaan.

Alle prijswinnaars Open Limmen

Sportrust voor Limmense
tafeltennisters

Onderlinge turnwedstrijden TIOS Limmen
Zondag 21 mei jl. waren de jaarlijkse
onderlinge wedstrijden van TIOS Limmen.
De turnsters konden op deze wedstrijd laten zien, waar ze het hele jaar
voor getraind hebben!
Wat hebben ze prachtige oefeningen
op hun eigen niveau laten zien!
Tijdens de eerste wedstrijd mochten
de recreatie turnsters tegen elkaar
strijden. De wedstrijd verliep erg

goed en de turnsters vonden het erg
leuk! Een aantal turnsters deden voor
het eerst mee. Ze vonden het superspannend, maar zijn weer een leuke
ervaring rijker.
Bij groep 3 en 4 pakte Esmee van Duivenvoorde met 34,5 punten het goud.
In dezelfde wedstrijd streden de turnsters van groep 5 t/m 8 tegen elkaar
voor de hoogste punten. Op het erepodium mocht Noor van den Berg het

Turnsters van groep 3 en 4 met winnares Esmee van Duivenvoorde (3e van links)

goud in ontvangst nemen. Alle turnsters van juf Caroline, meester Jos, juf
Jamie en juf Svea van harte gefeliciteerd met jullie medailles.
In de tweede wedstrijd kwamen de
selectie en jongtalent turnsters in actie. Alle turnsters deden mooie oefeningen; de ene iets moeilijker dan de
ander. Voor de jongtalenten was het
zeer spannend, want het was een officiële wedstrijd ter voorbereiding op
het volgend seizoen. De eerste plek
bij de selectie was voor Jill Leijen, die
met 36,1 punten de eerste plaats behaalden, mede door haar mooie vloeroefening op muziek.
Bij de jonge talenten was het dit keer
Bonna Mooij, die met de beker naar
huis ging. De trainsters Caroline Welboren, Svea Rijnders en Samantha
Droog zijn dan ook zeer trots op de
turnsters voor hun mooie prestatie.
Aan het einde van de dag gaven de
trainsters, Joyce Mous en meester Jos
nog een leuke show op de nieuwe Airtrack!
Het was een zeer geslaagde dag dankzij de hulp van alle vrijwilligers, die
zich hebben ingezet voor deze dag en
de prachtige oefeningen van de turnsters. We hopen volgend seizoen dat
het weer net zo mooi wordt!

Limmen- Het voorjaarsseizoen van tafeltennisvereniging Limmen is na een
druk sportprogramma met name voor
de jeugdleden afgesloten.
Op vrijdag 16 juni vond de seizoensafsluiting plaats: ’T Taartentoernooi’.
Alle jeugdleden mochten een niet
tafeltennis lid meenemen om samen
te dubbelen en te strijden om 1 van
de taarten mee naar huis te nemen.
Animo was zeer groot, zelfs enkele
sportieve ouders deden fanatiek mee
in de hoop een taart te winnen. De
jeugdleden Mathijs de Kremer en Levi
Legdeur wonnen uiteindelijk de taarten samen met hun dubbelpartner.
In de maand mei-juni vonden ook
twee belangrijke jeugdevenementen
plaats. Ten eerste het Open kampioenschap voor de jeugd uit Limmen
en omstreken en ten tweede het
jeugdclubkampioenschap voor de leden van TTV Limmen
Bij het Open Limmen werd er in drie
leeftijdscategorieën gespeeld om
mooie bekers. Bij de jeugd van 13 jaar
en ouder gingen de ereplaatsen naar
Sanne Briefjes (1ste), Jari Legdeur (2de)
en Mathijs de Kremer (3de). Bij de
tweede categorie was een sterke opkomst waardoor na de poulefase zelfs
kwartfinales werden gespeeld. De
uiteindelijke winnaars waren Senne
Schoeber (1ste); Koen Kloosterman
(2de) en Job Stolte (3de). Voor de allerjongste deelnemers waren er prijzen voor Math de Waard (1ste), Sophie
Stolte (2de) en Philien de Waard (3de ).
Naast het Open Limmen is het clubkampioenschap een jaarlijks spekta-

kel voor de tafeltennisjeugd van de
vereniging. Het idee achter het toernooi is dat iedereen clubkampioen
moet kunnen worden. Na een eerste
poulefase volgde de indeling in een
A-poule en een B-poule. Na de poulefases volgde de halve finales. In de
A-poule waren het Sanne Briefjes en
Senne Schoeber de finalisten. Sanne
wist met een 3-0 overwinning een
nieuwe titel op haar (toch al indrukwekkende) palmares te schrijven.
Senne Schoeber speelde een zeer
sterk toernooi. De derde plek werd
uiteindelijk behaald door Mathijs de
Kremer die na een zeer spannende
vijfsetter van Levi Legdeur won. In de
B-Poule ging het eremetaal naar: Stan
van Baarsen (1ste); Roos Briefjes (2de)
en Mats Riet (3de).
Het tafeltennis najaarsseizoen start
weer begin september waar een ieder,
jong en oud, van harte welkom is om
deze mooie snelle sport te beoefenen.
Een feit is: “Tafeltennis is goed voor de
motoriek, reflectie en concentratie”
www.tafeltennislimmen.nl.

Kunnen we straks nog wel sporten
in Sporthal de Enterij?
De laatste weken hebben we kunnen lezen dat er weer
van alles speelt rondom Sporthal de Enterij. Menig gebruiker, verenigingen en school, zijn heel benieuwd wat
de politiek gaat doen. Iedereen wil natuurlijk graag weer
gewoon sporten vanaf september als de scholen en het
sporten weer begint. Een belangrijk punt is het volgende;
Het dak verkeert in een slechte staat en is bekleed met
asbest golfplaten. De golfplaten vertonen vooral in het
dak, scheuren. De scheuren zorgen voor lekkage wat leidt
tot een natte en daardoor gladde vloer. Bij lekkage kan
de zaal in verband met de veiligheid van de sporters niet
worden gebruikt. Als noodoplossing worden de scheuren
dichtgezet met een bitumenpasta, echter mag er niet
meer aan asbestplaten worden gewerkt in verband met
gezondheidseisen. Het vervangen van dak en gevels is
dus noodzakelijk en dient in 2017 (volgens een voorstel) te
worden uitgevoerd. Als niet voldaan wordt aan minimale
kwaliteitseisen is de sporthal op korte termijn niet meer
inzetbaar voor school –en verenigingsport. Gemeente
heeft via het onderwijs de zorgplicht voor ruimten voor
gymnastiekonderwijs. Sporthal De Enterij wordt gebruikt
door basisschool De Kerkuil voor gymnastiekonderwijs.
De maximaal toegestane afstand tussen de school en de
gymvoorziening is volgens de onderwijsverordening 1 kilometer. Nu lezen wij in de kranten dat men het asbest wil

laten verwijderen van dak en gevel en laten vervangen
door andere materialen in de komende vakantieperiode.
Ook willen ze de gebruikersovereenkomst niet verlengen
met de huidige exploitant De Witte Brug. Verenigingen
hebben gewoon contact met deze exploitant over de komende huurperiode en horen niets van de gemeente over
een wijziging hiervan. Dit geeft toch grote vraagtekens
bij de gebruikers. Ook de vervanging van asbest van het
dak en gevels wil men in een zeer kort tijdsbestek laten
gebeuren. Onze vraag is hoe ze dit willen realiseren, de
bouwbedrijven komen om in het werk en zitten vol gepland. Ook is er nog een periode van bouwvak welke ook
4 weken is. Als men een bedrijf vindt wat deze werkzaamheden zal kunnen doen in deze periode zal ook de prijs er
naar zijn, niet goedkoop. Ongelooflijk dat dit weer gebeurt,
gebruikers in het ongewisse laten en een exploitant die
ook zomaar weer aan de kant wordt geschoven. Het zou
de Wethouder van sportzaken sieren hier eerder contact
over op te nemen met gebruikers en exploitant. Misschien
is het mogelijk dat hij ze snel eens uitnodigt om samen
met hem om tafel te gaan zitten en plannen te bespreken
en wensen aan te horen van gebruikers. Wij hopen gewoon in september met onze trainingen te kunnen starten,
net als vele andere gebruikers. Volleybalvereniging Oranje
Wit.

Winnaars Jeugdclubkampioenschap 2017.

Workshop hiphop bij Tios

Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en wil jij
ook eens HIPHOPPEN? Kom dan eens
langs op de woensdagmiddag.
Onze Streetdance-Hiphop docente
Denise gaat een speciaal workshops
HIPHOP geven voor kinderen, die in
groep 4-8 zitten.
HipHop is een van de stoere dansstijlen, die ontstaan zijn op de straat.
Bij deze dansstijl leer je niet alleen
de basis (pasjes), maar leer je ook te
luisteren naar de muziek. Dat maakt

het dansen moeilijker, maar wel veel
leuker en uitdagender.
Het hiphoppen doen we natuurlijk op
de bekende hippe muzieknummers.
Ben je nieuwsgierig of wil je het gewoon een keer doen, Kom dan gewoon langs.
Wanneer: 12 juli 2017
Hoe laat: 16:30 – 18:00 uur
Locatie: Sportzaal Hogeweg
Prijs: GRATIS
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JAARMARKT
LIMMEN
5 juli 2017

14.00-21.00 uur

Limmer
Ondernemers
Vereniging

Een super gezellige markt voor
jong en oud waar niemand zich verveelt...
Ruim 150 kramen en stands met lekkere,
leuke en mooie producten...
Doe-activiteiten met een uitdaging voor groot en klein...
Muziek, show, spektakel en een nieuwe route...

Fotograﬁe: Marleen Bos • Vormgeving: Studio Welgraven

Een markt waar u
uw ogen uitkijkt!

JULI 2017
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Bezoek onze stand op de Jaarmarkt

Maak kennis met Excelsior..!
Zoals elk jaar zal Muziekvereniging
Excelsior haar bijdrage leveren aan de
Limmer Jaarmarkt, die dit jaar op 5 juli
gehouden wordt.

In de tuin van Cultureel Centrum Vredeburg zullen Harmonie en Slagwerkgroep zich opstellen om vanaf 19:00
uur van zich te laten horen. Het harmonieorkest staat dit jaar onder leiding van Ruud Pletting en heeft een
uiteenlopend en boeiend repertoire
op het programma staan. De slagwerkgroep, onder leiding van Floris
van Tol, bestaat dit jaar 60 jaar en zal
tijdens de jaarmarkt haar repertoire
op percussie en melodisch slagwerk
spelen. Mocht het op de avond van 5
juli slecht weer zijn, dan zal dit optreden helaas niet door gaan.
Als na de zomer het seizoen weer
begint, zal bij Muziekvereniging Excelsior weer de mogelijkheid zijn om
kennis te maken met muziekinstrumenten. Na het succes van de vorige
cursus voor leerlingen van groep 5 tot
en met 8, wordt er weer een soortgelijke cursus gestart in september/
oktober.

Helpt u mee om hen schoolbanken te geven?

Schoolbanken voor Burkina
De leerlingen kunnen dan onder meer
kennis maken met de instrumenten
die passen in de harmonie of slagwerkgroep; zoals de klarinet, fluit,
saxofoon, hoorn, trompet, trombone,
bariton en drums.
Ook voor ouders/oudere leerlingen is
deze kennismaking straks mogelijk.

Heeft u altijd al eens een instrument
willen bespelen maar u weet niet
welk? Of wilde u altijd al een bepaald
instrument spelen, maar weet u niet
hoe? Kijk dan naar de lesmogelijkheden binnen Muziekvereniging Excelsior. Meer informatie vindt u op
www.excelsiorlimmen.nl

TIOS in beweging op de jaarmarkt
Ook dit jaar is TIOS Limmen weer
aanwezig op de jaarmarkt met een
heus beweegplein. De jeugd (3-10
jaar) van Limmen kan, onder leiding

van een docent, zijn of haar kunsten
uitproberen op dit gymparcours met
allerlei klim- en klauterhindernissen.
Daarnaast zien we ook een paar turn-

demonstraties en houden we een
paar dansworkshops; Hiphoppen en
Breakdance. U kunt ons vinden op het
parkeerterrein naast de Vredeburg.
Als u meer wilt weten over de vele
sportmogelijkheden die TIOS aanbiedt voor jong en oud, dan kunt u
deze aan de vrijwilligers bij het beweegplein vragen.

Stichting WOL zet zich in voor een
nieuw project: schoolmeubilair voor
scholen voor voortgezet onderwijs in
drie dorpen in Burkina Faso.
DSF, de partner van WOL in Burkina,
heeft zich jaren ingezet om alle kinderen in de provincie Yatenga op de
basisschool te krijgen en hun ouders
te alfabetiseren en te trainen in het
beheer van de school. Dat is aardig
gelukt. Maar nu komen die kinderen
van de basisschool af en willen naar
het voortgezet onderwijs. Dit was
voorheen alleen in de stad, maar nu
proberen de oudercomités ook op het
platteland scholen voor algemeen
voortgezet onderwijs op te zetten.
Afgelopen voorjaar ben ik, Yvonne
Zomerdijk, voorzitter van Stichting
WOL, drie maanden in Burkina Faso
geweest. Ik heb zelf kunnen zien hoe
gemotiveerd de dorpelingen zijn om
hun kinderen naar het voortgezet onderwijs te sturen. In het dorp Namssiguia waren de inwoners zelf bezig
om twee klaslokalen te bouwen. De
bestaande school van vier klassen,
een project van WOL uit 2013, was al
veel te klein. De school telde al zes
klassen. De ouders hebben er een
noodlokaal van stro bijgebouwd. De
klassen rouleren: dagelijks krijgen
vijf klassen les en de zesde maakt
thuis huiswerk. Tijdens mijn bezoek
stonden de muren van het nieuwe
gebouw maar lag de bouw stil: de kas

van het oudercomité was leeg. Op dit
moment wordt de school afgebouwd.
WOL heeft hiervoor geld beschikbaar
gesteld. Maar nu moet hij dus nog ingericht worden.
Ook in de dorpen Nongfairé en Tougué-Mossi hebben de ouders scholen
voor voortgezet onderwijs kunnen
realiseren. Voor de bouw hebben zij
hulp van de overheid gekregen, maar
geld voor de inrichting is er niet. Tijdens mijn bezoek waren de scholen
vol in bedrijf, maar het meubilair was
droevig. Het bureau van de leraar was
een gammel bankje uit het alfabetiseringscentrum. Ouders hadden wat
schoolbankjes van de basisschool
overgeheveld naar het college. Leerlingen van 12 jaar en ouders zaten met
zijn vieren opeengepakt in schoolbankjes voor basisschoolleerlingen.
Geen ideale leeromgeving dus.
Helpt u mee om de leerlingen en leraren in Namssiguia, Nongairé en
Tougué-Mossi fatsoenlijk schoolmeubilair te geven? Uw bijdrage is welkom op NL18 RABO 0336 4265 77 t.n.v.
Stichting WOL.
WOL staat ook weer met een spullenkraam op de jaarmarkt. De opbrengst
is voor het project van de schoolbanken. Meer informatie over mijn verblijf in Burkina Faso kunt u lezen op
https://yvonneinburkina.wordpress.
com .

Welkom bij ‘de Burgerij’
kerkweg 1 - 072 505 1454 - www.slaapkennerlute.nl
IN DE W IN K E L

OPRU IM ING !

JAARMARKT
AANBIEDING:
Overtrekken o.a. Vandijck

kerkweg 1 I LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl
vanaf €
072 - 505 1454

25,00

Tijdens de jaarmarkt is “de Burgerij”
natuurlijk ook geopend. Kom langs
voor een heerlijk kopje koffie met lekkers erbij. Wij hebben verse producten
van onze kleine kaart. Natuurlijk kunt
u ook voor een drankje of lekker tap
biertje bij ons terecht. Wij hebben
standaard een speciaal seizoensbier
op de tap staan. Tijdens de jaarmarkt
organiseert “de Burgerij” samen met
Smaakvermaak een wijnproeverij. Er
zijn 2 rondes waarvoor u zich deze
dag kunt aanmelden. U krijgt 2 wijnen
om te proeven met daarbij een klein
hapje. Er wordt uitleg gegeven over
verschillende smaken.
Wist u dat uw bij “de Burgerij” terecht

Limmen

Handdoeken vanaf € 5,00
Keukenset € 7,00Slaapcomfort 1 :r

S L A A P C O M F O RT - TA P I J T - G OR D I J N E N

kan voor uw verjaardagsfeest, bruiloft, receptie of kraamfeest. Wij verzorgen uw gelegenheid geheel naar
uw wensen. Vraag vrijblijvend naar
de mogelijkheden. Bekijk ook eens
www.deburgerij-limmen.nl om sfeer
te proeven.
Voor onze zakelijke collega’s kunnen
wij uw bedrijfsvergadering of feest
regelen. Wij bieden verschillende arrangementen.
Noteer als vast in de agenda: oktober
biermaand met op 15 oktober het enige echte Oktoberfest in deze buurt.
Duitse slagers met dansende dames
en rijkelijk gevulde bierpullen! Kaart
verkoop gaat in september van start.

E v e n e m e n t e n l o c a t i e

Johnny Cash Tribute band

Jnen

Boys Named Sue
zaterdag 15 juli

072 505 5220 - contact@deburgerij-limmen.nl
www.deburgerij-limmen.nl
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Wij delen ijs uit!

M A K E L A A R S

Kom gezellig langs bij
onze stand, ons team
deelt gratis schep ijsjes uit
aan de kinderen
van 16.00 tot 19.00 uur
op=op
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5 juli ?

Graag tot ziens
WWW.RIETVELDLIMMEN.NL
• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

M A K E L A A R S

Erik, Rogier, Mark,
Yvonne & Marion
Gerard & Denise

Bureau voor advies, begeleiding en coaching op het gebied van (hoog)begaafdheid.

Alles over
extra slim zijn...
Trainingen

Limmen
E v e n e m e n t e n l o c a t i e

Boys named Sue dé Johnny Cash tributeband

voor ouders en voor scholen

Coaching, individueel

voor kinderen en voor volwassenen

Zaterdag 15 juli 2017 speelt bij “De Burgerij Limmen”
dé Johnny Cash tributeband; Boys named Sue.
Kaarten zijn verkrijgbaar via: www.deburgerij-limmen.nl
Zaal open vanaf 21.00 uur

Agenda
15 juli Boys named Sue, tribute
Johnny Cash

Bij De Burgerij Limmen kunt
u terecht voor feest, bruiloft
en vergadering!

Neem vrijblijvend contact met ons op en maak desgewenst
een afspraak voor een gratis intake-gesprek.

oktober biermaand
1 oktober Bierfestival; Leven in de
Brouwerij!!
14 oktober Oktoberfest
22 oktober Bokkentocht
november toneelmaand

WWW.DEBURGERIJ-LIMMEN.NL - 072 505 5220

072 505 4088 | info@hobega.nl | www.hobega.nl

