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Stetlaantje 1, 1906 AN Limmen
• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.
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RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-17-51

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

Visweg 31, 1906 CN Limmen

Tel. (072) 505-16-57
Fax (072) 505-16-89
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in persoonlijke dienstverlening

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

Containerservice
072 541 35 00

Aanneming
072 505 77 77

Brandstoffen
072 531 13 11
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K R O O S T

In de vorige editie schreven we heel voorzichtig ‘het is voorjaar!’. Nu is het zelfs zo smoorheet,
dat de mussen (ziet ú ze nog wel eens...?) van het dak vallen. Is dat de reden dat we dit keer
maar twee nieuwe dorpsgenootjes aan u voor kunnen stellen? Volgens opgave van onze eigen
dorpsverloskundige zijn er namelijk heel wat meer kinderen die de afgelopen twee maanden
het levenslicht voor het eerst mochten aanschouwen. Waarschijnlijk is het gewoon te warm om
achter de computer te duiken en een mooi kiekje aan ons door te sturen!
Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze twee
prachtige meisjes. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Daniëlle Hendrix “Baby van de maand” geworden. Voor de “Baby van de maand”
stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kunt u op vertoon
van deze krant in ontvangst nemen in de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen.

‘BABY VAN
DE MAAND’

Daniëlle
Hendrix
– Geboren op 6 mei 2006 –
Dochter van Liesbeth en Rob Hendrix,
zusje van Niels

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. Ook is het mogelijk een foto met gegevens te sturen naar Redactie LOV-Krant, Middenweg 28, 1906 AR, Limmen. Voor vragen kunt
u contact opnemen met Yvette Valkering, telefoonnummer 072-5051445. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts
één van hen wordt –middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.

Isa Breggeman
– Geboren op 13 mei 2006 –
Dochter van Bart en Ilse
Breggeman

Noteer vast in uw agenda!!! Uiterlijke datum voor doorsturen van foto’s en gegevens in 2006:
O Jaarmarktkrant
Maandag 10 juli
O Kermiskrant
Maandag 28 augustus
O Herfstkrant
Maandag 9 oktober
O St. Nicolaaskrant
Maandag 6 november
O Kerstkrant
Maandag 11 december
vervolg van pagina 1
Zelf aan de klus
Tot op de dag waakt het bestuur van de
Dorpshart Limmen voor het behoud. Een
aantal bestuursleden zijn gegaan, een aantal zijn weer toegevoegd. Maar nog steeds
gaan met grote regelmaat de leden zelf
met kwast, hamer of metselmortel aan de
klus voor onderhoud aan hun “kindje”. “Op
die manier houden we de financiële uitgaven binnen de perken en maken we er tegelijkertijd een gezellige bijeenkomst van.
Voor de komende periode staan er zelfs een
aantal grote werken op het programma.
Aan de achterkant van De Burgerij willen
we uitbreiden met een berging van on-

Kunstfietsroute Limmen en
omgeving zondag 25 juni 2006
Op zondag 25 juni organiseert Limmen Cultuur voor de elfde keer een KUNST FIETS
ROUTE door Limmen, Bakkum, Castricum,
Uitgeest en Akersloot.
U fietst door het prachtige Noord-Hollandse polderlandschap met de duinen op de
achtergrond en stapt een aantal malen af
om te genieten van tentoonstellingen en
concerten.
In de route zijn opgenomen: in Limmen: Tineke’s Atelier, Galerie De Boerderij, Atelier
Nella van Os, Atelier Zonnewende, Cultureel

Centrum Vredeburg, Atelier Tiny van der
Velden en de Ned.Herv. Kerk, in Bakkum: de
ateliers Perspectief en Achterom en Studio
23, in Castricum: Toonbeeld, Atelier Maria
Heideveld en Atelier Zgodan, in Akersloot:
Gemaal 1879 en in Uitgeest: Galerie Piet
Brandjes, het Gemeentehuis, Atelier Meldijk, Stichting de Nieuwe Kuil en Galerie
Boerderij De Valbrug.
De tocht is ± 30 km lang en de openingstijden van de tentoonstellingen met muziekoptredens zijn van ± 11.00 tot ± 17.00 uur.
De deelname is gratis. Folders
met daarin een beschrijving
van de route en de evenementen zijn vanaf begin juni
o.a. verkrijgbaar bij de bibliotheken en VVV-kantoren van
Limmen en omstreken. Op
zondag 25 juni zijn folders
verkrijgbaar bij Tineke’s Atelier, Rijksweg 176 te Limmen,
Het Gemaal 1879, Fielkerweg
4 te Akersloot, Gemeentehuis
Uitgeest, Middelweg 28 te
Uitgeest, Atelier Perspectief,
Van Oldenbarneveldtweg 37,
Bakkum en bij Toonbeeld, de
Brink, Castricum.
Informatie tevens verkrijgbaar op onze website:
www.limmencultuur.nl

geveer veertig vierkante meter, eventueel
willen we de zaal deelbaar maken voor kleinere feesten of bijeenkomsten en de twee
grote schilderijen die nu aan de wand hangen zullen naar alle waarschijnlijkheid in
oktober worden vervangen door twee compleet nieuwe. John Droog, ook schilder van
de huidige schilderijen, heeft hiervoor van
ons de opdracht al gekregen. Het feest met
Frans Bauer dat wij in oktober geven, vindt
plaats omdat we het na 12,5 jaar weer eens
tijd vinden worden voor iets speciaals. In dit
geval moet het een echt Limmer gebeuren
worden, ook om de obligatiehouders te bedanken voor hun steun”.
Yvette Valkering

Muziekmarkt bij Excelsior
Limmen
Wie is er niet groot mee geworden: de Algemene Muzikale Vorming! Een tweejarige basisopleiding waarbij kinderen d.m.v. een blokfluit leerden noten lezen en zo een beetje
wegwijs raakten in de ‘algemene’ wereld van de muziek. Maar dat gaat veranderen!
Muziekvereniging Excelsior Limmen gaat in
september 2006 beginnen met een geheel
vernieuwde basiscursus voor kinderen:
Fluitekruid!
Fluitekruid is een eenjarige oriëntatiecursus, gericht op de blaasmuziek, inclusief
het slagwerk. Op een speelse manier worden leerlingen in de leeftijd van 8 t/m 10
jaar wegwijs gemaakt in de wereld van de
blaasmuziek. Met behulp van de blokfluit
leren de leerlingen de beginselen van het
noten- en ritmelezen en wordt er gewerkt
aan muzikale beleving en voorstellingsvermogen. Bovendien maken de leerlingen
intensief kennis met de muziekvereniging
en hun mogelijkheden binnen deze vereniging. Het is de bedoeling dat deze beginnende leerlingen in hun oriëntatiejaar zo
geraakt worden door de muziek en Excelsior, dat zij met veel enthousiasme hun weg
vinden binnen deze vereniging.
Fluitekruid heeft plaats voor maximaal 15
leerlingen, die d.m.v. loting zullen worden
geplaatst. De lessen zullen plaatshebben
in het verenigingsgebouw van Excelsior, op
dinsdagmiddag van 17:15 tot 18:00 uur.
Kinderen (en/of ouderen) die al zo ongeveer weten welk blaas- of slaginstrument
ze willen gaan bespelen, kunnen Fluitekruid overslaan en gelijk les nemen bij de
muziekschool van Excelsior. Speciaal voor
deze toekomstige leerlingen wordt er op
zaterdagmorgen 1 juli a.s., vanaf 10:00 uur
een Muziekmarkt georganiseerd in het verenigingsgebouw van Excelsior.
Tijdens deze Muziekmarkt zullen verschil-

lende blaasinstrumenten en het slagwerk
worden gepresenteerd door leerlingen en
leden van de muziekvereniging. Daarnaast
is er veel informatie over de muziekvereniging zelf.
Zowel voor Fluitekruid en de andere lessen
liggen er tijdens de Muziekmarkt aanmeldingsformulieren klaar. Zorg dat je er bij
bent!
Een resultaat van de huidige AMV kun je
komen beluisteren op vrijdagavond 23 juni
a.s., tijdens het Jeugdconcert in de Burgerij,
te Limmen. Naast de tweedejaars leerlingen
van de ‘oude’ AMVopleiding, die laten horen
wat ze geleerd hebben, zullen er optredens
zijn van het Opleidingsorkest Excelsior, o.l.v.
Liesbeth Zonneveld en de Jeugd Slagwerk
Groep van Excelsior, o.l.v. Floris van Tol.
Het jeugdconcert begint om 19:30 uur, de
zaal is open vanaf 19:00 uur.
Welkom aan iedereen!!!
Voor meer informatie en telefoonnummers:
www.excelsiorlimmen.nl
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YAYA...

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

Ideaal voor op vakantie:
Cajole haargel in losse zakjes. Pakje van 5 zakjes
voor 1,00. Ook van diverse andere producten verkopen wij kleine verpakkingen voor op reis.

Famouse Grouse
Blended Whisky

1 liter ______________________20,59

17,99

Joseph Guy
Cognac

70 cl. ______________________16,99

14,99

Bij inlevering van 400 AirMiles 10.99

Brand Pilsener
2 kratten halen = 1 betalen!
2x12x30c. __________________12,
6,29
58

ZOMERTIP: WIJ VERZORGEN OOK BUFFETTEN EN HAPJES BIJ U THUIS.
VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!!!

• HUWELIJKSVOLTREKKING
• RECEPTIE
• BRUILOFTSFEEST
• HIGH TEA

• VERGADERING
• BIJEENKOMSTEN
• THEMAFEESTEN
• EN AL UW ANDERE FESTIVITEITEN

Aanbiedingen geldig t/m 2 juli.

IEDERE ZONDAG IS ONS TERRAS GEOPEND VANAF 10:00 UUR

4.95
BASISSHIRT
van 9.95 ............................ voor 8.95
COMBATROKJE
van 24.95 ...................... voor 19.95
van 5.95 ............................ voor

VAKANTIESET:
HEMDJE+SHIRT+
COMBATROKJE.....

OP=OP!!!

29.95

Slijterij R. Booms - Vuurbaak 7 - Tel.: (072) 505 48 80

Zomeraanbieding
Delial zonnemelk
nu met GRATIS Mousse!

VRAAG VRIJBLIJVEND ONZE BROCHURE AAN.
DUSSELDORPERWEG 103 • 1906 AJ LIMMEN • T. 072 505 1519 • M. 06 2074 1511
INFO@DEVREDEBURGERIJ – WWW.DEVREDEBURGERIJ.NL

BASISHEMDJE

Ultrasun zonnelotion,
1x smeren tot 8 uur beschermd
nu met GRATIS aftersun 50ml!

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

DROGISTERIJ AKER

Kerkweg 29a, 1906 AV Limmen
Tel. 072-5053138 (Geldig t/m 2 weken na verspr.)

KERKWEG 44, LIMMEN

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
KIALA SERVICE
PASFOTO’S

Wat fijn,
dat lekker
ook zo gezond
kan zijn!
D US S E L D ORP E RW E G 7 5
L I MME N 0 7 2 - 5 0 5 1 36 0
Rijksweg 47 • 1906 BD Limmen
Tel. (072) 505-29-53

Schoonheidssalon
Dusseldorperweg 105a, Limmen
tel. 072- 505 33 16
fax. 072- 505 39 03

AQUA

Brood- en banketbakkerij

Bakker

LIMMEN

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Wanneer het
Ù uitkomt;

ORANJE OP WEG NAAR W.K.-GOUD!!!!:

ORANJE GEBAK
5 HALEN = 4 BETALEN!
ORANJE VLAAIEN (OOK HALVE)
voor .............................................................................................

...dagelijks geopend
van 8.00 tot 21.00 uur

Voor al
Ùw wensen;

9.90

...een uitgebreid
assortiment

Voor uw gemak;

RAAD DE JUISTE UITSLAG
EN WIN EEN ORANJE RUGTAS!

...de beste service

BAKKERIJ BAKKER... AL 50 JAAR UW BAKKER!

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

VAN ONS,
VOOR U!

DECLÉOR - BioSkinJetting BioSkinSmooting
CARAT professional peeling S
CARAT professional treatment
LOOKX make-up
[En nog vele andere behandelingen]
Bel voor informatie of een AFSPRAAK,
Bianca Sijssens,
Schoolweg 17 - Limmen

072 505 20 21
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Limmen op naar het Nederlands kampioenschap schoolvoetbal

WEER GOUD,
Meiden Sint Maarten
Op zaterdag 10 juni was het weer zover. De meiden van de Sint Maartenschool gingen naar
Uithoorn om deel te nemen aan de districtsfinale van het districtsjeugd-voetbalkampioenschap West I van de KNVB .
Om dit te bereiken wonnen zij eerst op 5 april het schoolvoetbaltoernooi in Limmen. Vervolgens wonnen zij op 26 april tijdens het regiotoernooi van de winnaars uit Heiloo en Egmond. Op woensdag 17 mei werden zij in Hoorn door strafschoppen tweede van het district
West 1, regio Noord. Beide finalisten gingen door naar Uithoorn.
Zes regio-winnaars deden aan het toernooi
in Uithoorn mee. Er werd gespeeld in twee
poules. De Sint Maartenschool was ingedeeld in poule B en hierin moest de Sint
Maartenschool 2 wedstrijden spelen.
De meisjes speelden ondanks de hitte weer

fantastisch. De eerste wedstrijd begon al
erg spannend. De meisjes waren bijna constant in de aanval, maar de bal wilde maar
niet in het doel.
Dankzij een goede voorzet werd er in de
laatste 5 minuten gescoord. Hoewel er nog

enkele spannende momenten waren, eindigde de wedstrijd met 1-0.
Daarna zochten de meisjes de schaduw op.
De inspanning en de warmte hadden hun
tol geëist, maar de meisjes gingen daarna
weer vol vuur de tweede wedstrijd in.
Hoewel de tegenpartij goed in de verdediging was, hadden de meisjes van de Sint
Maartenschool weer de meeste kansen.
Bij de supporters veroorzaakte dit kreten
als: zenuwslopend, bloedstollend, perfect
combinatiespel. Door de enthousiaste aanmoedigingen van cheerleaders, ouders,
leerkrachten en overige aanwezigen bleven
ze met veel inzet spelen. De spandoeken
met: “Je hoeft niet te beginnuh, want SINT
MAARTEN gaat toch winnuh!!” en “Score
Score Sint Maarten gaat door” werden bewaarheid. Ook deze wedstrijd eindigde met
1-0.

Op de foto zijn te zien zittend v.l.n.r. Suzan Limmen,Tamara Donker en Denise Buys Staand v.l.n.r., Denise Kroon, Sascha van Kessel, Stacey Schermer, Melissa Voos,
Els Veldman, Sophie v.d. Berg,en Joyce Mous. Middenachter: de coach dhr. Buys.

Met dit resultaat werd de Sint Maartenschool winnaar in poule B. Daarna moest
nog een wedstrijd worden gespeeld tegen
de winnaars van poule A.
Dat was weer het team van de Vuurvogel
uit Zaandam, een sterk team waar veel
goede speelsters van PCK uit meespeelden.
Deze tegenstander had tijdens de vorige
regiowedstrijd door het nemen van strafschoppen gewonnen van de Sint Maartenschool.
De wedstrijd werd een herhaling van de vorige wedstrijd tegen de Vuurvogel.
Na afloop van de officiële speeltijd, waarin
de Sint Maartenschool duidelijk de betere
partij was, was de stand nog steeds 0-0. Er
moesten dus opnieuw strafschoppen genomen worden. Dit veroorzaakte bij de keeper,
spelers en supporters een bijna ondraaglijke spanning.
Na de eerste serie van vijf strafschoppen
door elk team was de stand 2–2, weer gelijk dus. Er werden opnieuw strafschoppen
genomen. Degene die de eerste strafschop
miste, zou de wedstrijd verliezen.
Deze keer wisten de meisjes van de Sint
Maartenschool, na nog enkele zeer spannende pogingen, als eerste een doelpunt te
maken. Dit veroorzaakte een enthousiaste
overwinningseuforie bij speelsters en supporters.
De meisjes van de Vuurvogel waren uiteraard verdrietig door het verlies, maar reageerden zeer sportief door de winnaars te
feliciteren en hen te vragen de uitslag van
de finales in Zeist door te bellen.
De Meiden van de Sint Maartenschool
worden, net als de vijf andere schoolvoetbal-kampioenen uit de andere districten,
op woensdag 21 juni met de KNVB-bus van
school opgehaald en naar Zeist gebracht.
In het hol van de leeuw, het KNVB-sportcentrum, wordt dan duidelijk wie zich het
beste meisjesschoolvoetbalteam van Nederland mag noemen.
Dat alle meisjes opnieuw zo super speelden, was ook nu weer te danken aan het
prima coachen door dhr. en mevr. Buys. Het
extra oefenen van o.a. het nemen en tegenhouden van strafschoppen had duidelijk
effect gehad. Ook de aanmoedigingen van
supporters, ouders en de groep trouwe fans
met spandoeken, cheerleaders compleet
met pompoenen en yells, waren weer een
duidelijke stimulans.

Scouting Limmen viert 60 jarig bestaan met een groot kamp
Tijdens het afgelopen hemelvaartweekend heeft Scouting
Limmen het 60 jarig bestaan van de vereniging groots gevierd. Met 120 leden zijn zij naar het Naaldenveld in Aerdenhout op kamp geweest.De leden varieerden in de leeftijd van 6 tot 60 jaar. Zij werden verdeeld in 10 groepen
van klein naar groot met ieder een gekleurde das, zodat
ze goed herkenbaar waren. In grote en kleine tenten werd
er geslapen. Overdag en ‘s avonds was er een gevarieerd
programma. Op donderdag was er een quiz en werden er
spelletjes gedaan. Vrijdag gingen we een dagje naar Lineaushof. Helaas liet het weer ons in de steek, maar er was
nergens een wachttijd en de lekkere patat met kroket/frikadel maakten een hoop goed. In de avond was er een
kampvuur met heerlijke gepofte appelen. Op zaterdag
een speurtocht en spelletjes met o.a. een grote toren van
pisa, darten met grote pijlen, scouting puzzel, door een
A4 klimmen en spijkerbroek hangen.Het hoogtepunt van
het kamp was het bereiden van een maaltijd. Per groep
moest er soep, macaroni en een toetje gemaakt worden
en alles werd gekeurd door de smaakpolitie.Wat waren ze
allemaal fanatiek en wat is er lekker gegeten. Tussen dit
alles door werd er een circusact voorbereid voor de bonte
avond. Iedere groep stal de show met een paarden-, leeuwen-, clowns- of een goochelact. Dankzij de enorme inzet
van de organisatie, leiding, stam en kinderen is het een
geweldig kamp geweest. Hier kunnen wij de komende jaren met veel plezier op terug kijken.
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BEERSTUNT!
BEER
Inclusief apparatuur en
werkblad met spoelbak

6699

*Bij aankoop van een keuken

GRATIS
BEERTENDER

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

VOOR NOG MEER ACTIES: WWW.ZOMERDIJK-KEUKENS.NL

48900-007 c

Denk tijdens de zomer
om de conditie van uw haar...
Nu bij aankoop van 2 zon-producten

een zomers presentje

cadeau!
Nu ook:
de nieuwste transparante
zomerlipsticks van Bourjois!

In het teken van Oranje staat bij ons
de TV aan tijdens het WK...

Gespecialiseerd in sierhekwerk, (automatische) toegangspoorten,
schoorsteenkappen, windwijzers en raambeveiligingen.
Tevens verkoop van hekwerkonderdelen.

VOOR MEER INFORMATIE:

WWW.SMEDERIJHAGEMAN.NL
Molenlei 1i – 1921 CX Akersloot – Tel. 072 505 12 02 – Fax 072 505 3825
E-mail: info@smederijhageman.nl

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

Voor haar
.
en zijn haar..
Dusseldorperweg 105 • Limmen
Tel. 072- 505 24 56

Achterweg 4
1906 AG Limmen
Tel. (072) 505-33-77
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

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

websites
drukwerk
idee
vormgeving
opmaak

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

Met een
accountant
draait u
beter..!

Gemeentehuis
Zonnedauw 4
1906 HA Limmen
Postbus 44
1906 ZG Limmen
Tel: 072 - 505 7555
Fax: 072 - 505 7557
Internet: www.valgra.nl
E-mail: info@valgra.nl

JUNI 2006 - BEWAAREXEMPLAAR

AFSCHEID met een
GOUD en
KONINKLIJK randje.

Het woord is aan
een zeer trotse

voorzitter…
T

O

ns 75 jarige bestaan is op een uitbundige wijze gevierd. Heel
sportminnend LIMMEN is getuige geweest van het grootste en
mooiste feest ooit door onze vereniging georganiseerd.
Na bijna 2 jaar van intensieve voorbereiding heeft onze jubileumcommissie onder voorzitterschap van Erik Lute een geweldig programma gepresenteerd.
De uitvoering hiervan was vlekkeloos en verdient dan ook alle lof. Want
DAMPEGHEEST stond op haar grondvesten te schudden.
…… Het normale dagelijkse leven in LIMMEN werd geheel ontregeld.
…… Het zeer aanstekelijke ORANJE-WIT virus spreidde zich over het
hele dorp uit.
De vele vrijwilligers hebben op bewonderenswaardige wijze heel veel
tijd en energie in ons feest gestoken. Zij allen overtroffen zichzelf in de
uitvoering van taken en verantwoordelijkheden.
Deze positieve instelling maakte het FEEST OP DAMPEGHEEST compleet en voltrok zich in een buitengewoon gezellige en sfeervolle
ambiance.
We waren tot slot getuige van een schitterende apotheose op de zaterdagavond met de onthulling van een bord (50 meter lang en 5 meter
hoog) met als opschrift;
R.K.V.V. LIMMEN 75 JAAR
Ik mag namens het Bestuur onze jubileumcommissie evenals de onmisbare ondersteuning van de vele vrijwilligers, onder dankzegging voor
de geleverde inspanningen allen VAN HARTE FELICITEREN met het
behaalde succesvolle resultaat.

ijdens de officiële
receptie werd ik volkomen verrast door de
benoeming als LID IN
DE ORDE VAN ORANJE
NASSAU. Een hele
indrukwekkende
en
tegelijkertijd emotionele ervaring.
En of dat nog niet genoeg was, kreeg
ik ook nog eens de GOUDEN SPELD
uitgereikt van de K.N.V.B.
De grote verdiensten in diverse maatschappelijke functies en in het bijzonder,
die als voorzitter van onze vereniging, lagen
aan deze onderscheidingen ten grondslag.
Tenslotte werd ik buitengewoon verrast
door de aanbieding van mijn zelfportret
aangeboden door Hans Bus namens enkele
ereleden.
Het schilderij heeft al een prominente plaats
ingenomen en hangt aan de muur in onze
bestuurskamer.

Jullie zijn CUM LAUDE geslaagd!!!!!!!
De wijze waarop het 75 jarige bestaan van de V.V. LIMMEN is
gevierd, zullen wij nooit meer vergeten.!

B E D A N K T
Siem Admiraal

Een groot deel van mijn leven heeft altijd in
het teken gestaan van onze vereniging.
Allereerst in mijn jonge jaren als spelend lid
om daarna in de bestuurlijke organisatie
mijn steentje bij te dragen.
Gedurende mijn 16 jarige voorzitterschap,
ben ik getuige geweest van de enorme
groei van onze vereniging. Zo is het aantal
leden in deze periode bijna verdubbeld tot

een totaal van ± 800.
Hierdoor behoren wij tot een van de grotere verenigingen in Noord-Holland, zo stelde de heer Tjon a Ten van de KNVB tijdens
de jubileumreceptie. Waarbij ik direct de
toevoeging wil maken; ………en met een
uitstekende organisatie en accommodatie.
Bovendien financieel kerngezond met een
bijzonder groot draagvlak binnen de
Limmense samenleving.
Van deze vereniging neem ik dus afscheid
als voorzitter, onder grote dankzegging
voor het vertrouwen van bestuursleden,
leden en supporters.
Zij hebben mij altijd de vrijheid gegeven om
een goede invulling te geven aan het voorzitterschap.
Zeker niet in de laatste plaats heb ik zo kunnen functioneren zonder de onmisbare
steun van mijn vrouw. Zij was de ‘’stille
kracht’’ en mijn inspiratiebron.
Het voorzitterschap van deze schitterende
vereniging heeft mijn leven hierdoor zeker
verrijkt.
Er zijn tenslotte heel veel waarderende
woorden tot mij gesproken en onze zoon
Mark heeft mij speciaal live toegezongen (
‘’the end of the show’’ van de CATS) tijdens
de pleebeksjow.
Mijn mooie afscheid wordt dus gekenmerkt
door vele indrukwekkende en emotionele
momenten, die ik nooit meer zal vergeten!
Trouw aan de club zal ik als supporter blijven, al was het alleen maar om de ontwikkelingen onze kleinzoon Joeri te volgen.
Maar ook heb ik eens gezegd:
Van een man of vrouw kan je scheiden
van de V.V. LIMMEN………..nooit!!!
Siem Admiraal

Dampegheest
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116

4

Vrienden van Tyl

3

19
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69
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De Nordic Walkers

32
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De Wieken

8
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Tuf Tuf Club
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V.I.P’s Only
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De Dampgeesten
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Las Ranas
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Baywatch
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De Strandwachters
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De Kampers

13

13

18

13

12

7

76

13

Jeroen Min
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6
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Niks Laten
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Casinobox.nl
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De Oplossing
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Krom & Co
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Party Mix
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The Outsiders
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Jong Belegen
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9
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5
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De Twaalf Geboden

8
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6
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Springbokken

3
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De Belhamels

4

16

15

11

18

2

66

18

punten

Eindstand

17

Totaal

1

Day

18

the Stet

40

Battle of

Cornelis’ Koters

Mysterie

Stormbaan

Dampegheest

Kennisquiz

Voetbalgolf

EINDSTAND 6-kamp 75 jaar V.V. Limmen

U i t s l a g e n S p o r t d a g e n 7 5 j a a r v. v. L i m m e n .
Groep 3
Stand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Groep 4
Team
Kids3Club
Apen
Groep3Club
Pax3Club
Beren
Krokodillen
Zebra's
Schildpadden
Leeuwen
St. Mrt. Tijgers

Punten
365
275
240
210
200
200
200
185
175
145

Groep 6
Stand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Stand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Groep 5
Team
Geel
Groen
Sporters
Oranje
Space Shuttles
Paars
Rood
Zwart
Pax Tijgers
Blauw

Punten
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275
240
215
205
200
200
200
190
150

Groep 7
Team
Champignons
Vleermuisjes
Snelle Slakken
Chihuahua's
Flying Angels
Super Nine
Toppers
Duiveltjes
Kanjers
Gevlekte Panda's
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270
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215
205
185
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Groep 8
Team
Blitskikkers
Springbokkies
Engeland
Frankrijk
Spanje
Flitsende Starters
Portugal
Zweden
Griekenland
Italie

Punten
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255
245
225
145
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die hij meestal niet laat
zien. In deze rubriek proberen wij net een beetje meer over iemand te weten te
komen, dan wij al wisten. Zo trachten wij één van onze dorpsgenoten iets beter
te leren kennen of te begrijpen.

7.

Wat was uw eerste baantje?
Mijn echte eerste baantje was groenten en fruit verkopen op de camping in
Bakkum.

8.

Wie bewondert u?
Zuster Theresa. Ze heeft zich haar hele leven ingezet voor anderen.

Twintig vragen aan...

9.

Volgt u uw verstand of uw intuïtie?
Over het algemeen volg ik wel mijn intuïtie.

10.

Wat denkt u dat uw dorpsgenoten van u vinden?
Heel veel van hen heb ik in de klas gehad als kleuter en ik kan alleen maar hopen
dat iedereen daar goede herinneringen aan heeft.

11.

Waar gelooft u in?
In de mensheid in het algemeen. Ik ben ervan overtuigd dat er in iedereen iets
goeds schuilt en de wereld beter moet kunnen worden.

12.

Hoe belangrijk is wonen in Limmen voor u?
Heel belangrijk. Ik vind Limmen echt een mooi en gezellig dorp. Ik ben blij dat ik
ook in Limmen werk.

13.

Waar bent u trots op?
Op mijn twee jongens Wouter en Kees.

14.

Wat was de grootste blunder in uw leven?
Jaren geleden ben ik achter het stuur van de auto in slaap gevallen. Op het
moment dat ik de vangrail raakte schrok ik wakker. Wat heb ik toen een geluk
gehad.......

15.

Heeft u een levensmotto?
Gewoon doorgaan, niet bij de pakken neer gaan zitten als het tegen zit. Het komt
allemaal wel weer goed!

16.

Wat is het beste advies dat u ooit kreeg?
“Stop nooit met werken, ook niet als je kinderen krijgt. Probeer zo lang mogelijk
door te gaan met het beroep waarin je je prettig voelt”.

17.

Beschrijf uzelf eens in vijf woorden?
Altijd een beetje kind gebleven.

18.

Welk boek heeft u voor het laatst gelezen?
De weduwnaar geschreven door Kluun.

19.

Zijn kinderen tegenwoordig wezenlijk anders dan dat zij dertig jaar geleden
waren?
Wezenlijk niet! Kinderen blijven gewoon kinderen. Ze zijn misschien wel wat onrustiger dan vroeger, maar kinderen blijven gewoon leuk. Ze staan nog net zo blij te
zwaaien als vroeger, wanneer ik ze zie. Deze spontaniteit is niet veranderd en daar
geniet ik echt van.

20.

Wat is uw visie op de wereld van vandaag?
Ik zie de wereld niet als iets wat ten onder zal gaan. Verder kan ik eigenlijk verwijzen naar het antwoord dat ik gaf bij vraag 11.

Truus Pepping
Voor alle kleuters –en dat zijn er inmiddels héél véél- die
ooit het voorrecht hadden haar als juf te hebben is ze een
begrip. Wie bij juffrouw Truus in de klas kwam of komt,
kan bij voorbaat terugkijken op een warme, gezellige
kleutertijd. Zonder vooroordeel stelt zij zich open voor elk
individueel kind, waarbij ze hen allemaal met evenveel aandacht en liefde benadert. En
dat al meer dan veertig jaar! Bescheiden als ze is heeft ze daar geen ruchtbaarheid aan
gegeven. Ze heeft de St. Jozef kleuterschool op zien gaan in de Mariaschool, welke werd
omgedoopt tot De Dusselhoek en die na de fusie met de Corneliusschool, basisschool
Sint Maarten heet. Over stoppen denkt ze beslist nog niet na, waarbij ze benadrukt veel
dank verschuldigt te zijn aan haar echtgenoot Walter. Hij staat volledig achter Truus.
Hij weet hoe belangrijk dit werk voor haar is en welke voldoening ze daaruit haalt.
Samen zien ze het geluk in de kleine dingen van het leven. Genieten van de activiteiten
van hun twee zoons Wouter (24) en Kees (23), boeken lezen en het beleven van de natuur
in hun enorme tuin. En mocht er ooit een moment komen dat ze haar kleuters definitief
gedag zal zwaaien, dan gaan ze niet de wereld rond. Liever trekken ze er af en toe met
de caravan op uit, om op de bonnefooi een mooie bestemming te ontdekken. (YV)
1.

Waar en wanneer bent u geboren en getogen?
Ik ben geboren en getogen in Akersloot op 11 november 1946.

2.

Wat is uw mooiste jeugdherinnering?
De avonden dat het vroeg donker was en we na het eten gezellig spelletjes gingen
doen.

3.

Wat maakt het werken met kinderen zo mooi, dat u het vak als leerkracht al 40
jaar vol overgave uitoefent?
Kinderen zijn spontaan en onbevangen. Vanaf mijn vroegste jeugd was ik al dol op
kinderen en ik vind het nog steeds geweldig om met ze te mogen werken.

4.

Welk beroep had u absoluut niet willen uitoefenen?
Een beroep waarvoor ik de hele dag op de computer moest werken.

5.

Naar welke muziek luistert u graag?
Ik luister graag naar klassieke muziek als ik rustig zit, maar ik vind bijvoorbeeld
Queen en Van Dik Hout ook geweldig.

6.

Wat is uw favoriete vrijetijdsbesteding?
Ik vind het heerlijk om lange wandelingen te maken. Ik heb het hele Pieterpad
uitgelopen en ook bijna het Pelgrimspad. Maar met een weekje skiën in de winter
maak je mij ook helemaal blij.

Kent u iemand waarvan u denkt dat wij hem of haar beter zouden moeten leren kennen? Stuur uw suggestie naar: redactie@lovkrant.nl!

Sponsorloop Pax Christi voor
schooltuin en MCA
Op vrijdagmiddag 7 juli a.s. van 13.30 – 15.30
uur zullen de kinderen van de Pax Christi
én hun leerkrachten rondom het Achtkant
gaan lopen voor twee goede doelen. Welke
dat zijn? Wel, zoals u misschien al heeft gezien is er op de plek waar de noodgebouwen
stonden van de Pax Christi school inmiddels een heuse tuin gerealiseerd, waar de
kinderen hun eigen groente kunnen telen.
De plantjes staan er zichtbaar te genieten
van het zonnetje, maar… snakken ook op
z’n tijd naar een lekkere plons water. De ouderraad wil daarom met uw hulp een bron
laten slaan met een echte zwengelpomp
erop zodat de kinderen zelf hun tuintje
nat kunnen houden! Bovendien willen wij
een deel van de opbrengst doneren aan de
kinderafdeling van het MCA, zodat er nog

meer leuke dingen voor de zieke kinderen
kunnen worden aangeschaft!
We hebben uit betrouwbare bron vernomen dat er al kinderen in training zijn voor
die middag én dat de leerkrachten al nerveus zijn omdat we een ludieke lerarenloop
voor ze in petto hebben… Het een en ander
zal muzikaal omlijst worden door o.a. de
Harmonie en voor slechts 1 euro (voor het
goede doel uiteraard!) kunt u er ook nog
eens genieten van een kopje koffie met
zelfgemaakte taart. Redenen genoeg lijkt
ons om op vrijdagmiddag 7 juli a.s. een
ritje naar het Achtkant te maken om onze
kinderen en hun leraren aan te moedigen…
toch?? Dus heel graag tot dan!
Ouderraad Pax Christi

Zomerse romantiek...
De zomerkleur bij uitstek is nog altijd
blond. Geen over-the-top superblond, maar
gezond blond. Oftewel: blond met een niet
te lichte basis en een warme uitstraling.
Highlights in uiteenlopende blondtinten
scoren nog steeds erg hoog deze zomer.
Houd je niet van blond? Kies dan voor
zachte bruine en naturel-tinten. En vooral!
Vergeet niet je haar met speciale zonneproducten te verzorgen!
Zon, zout en chloor zijn funest voor je haar,
dus extra verzorging is geen overbodige
luxe!

In the mix
Krullen, steil haar of misschien allebei? Deze
zomer staat niet zozeer een trend centraal,
maar gaat het om wat het beste bij je past.
De kapsels zijn veelal hanflang, ook bij heren, en kennen zowel lange als korte lagen.
Ook wat de kleuring betreft kan eigenlijk
alles: als het maar aansluit bij je gezicht en
persoonlijkheid.
Glad & strak
Supergladde haren, strak geknipte vormen
en schuine pony’s. Het zijn de kenmerken

Ken uw dorp...
Onlangs ontvingen wij van een familie uit Limmen een fotoalbum met oude foto’s.
Daarin troffen wij bijgaande foto van een samenscholing voor café de Lantaarn. Wie
herkent personen op deze foto? Ook willen wij graag weten wat er aan de hand was en
wanneer het geweest is.
Kunt u antwoord geven op een van deze vragen mag u dit mailen naar het volgende
adres: oudlimmen@hotmail.com Ook kunt u langs komen op de maandagmorgen van
10:00 tot 12:00 of de maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur. Ons telefoonnummer is
072 5054491
van nu, die geïnspireerd is door het modebeeld uit de jaren zeventig en tachtiig. Bij
het knippen wordt rekening gehouden met
de natuurlijke valling van het haar, zodat de
styling thuis een fluitje van een cent is!
Mannen!
Lange coupes blijven we zien bij mannen,
maar we zien wel steeds meer variatie. Er
wordt gekozen voor lengte bovenop het

hoofd of juist meer aan de achterkant. Lagen zorgen voor veel beweging in het haar,
waardoor het makkelijk in model is te brengen. Kies niet voor geld, maar voor wat wax
of een stylingcreme. Zo blijft het kapsel lekker nonchalant.
Voor vragen of suggesties kunt u altijd
even bellen of langskomen bij Marga's
Haarmode!
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Voor alle speciale vaders:
HUGO BOSS 10% korting op
alle varianten! elk 2e artikel uit
dezelfde lijn 25% korting
( goedkoopste met 25% korting)

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

• • NIEUW • • NIEUW • • NIEUW • •
Boss Selection
Een krachtige geur voor de stoere man!

Baldesarini - Del Mar, by Boss
De perfecte geur voor de volwassen, rijpere man!

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

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

DROGISTERIJ AKER

Kerkweg 29a, 1906 AV Limmen
Tel. 072-5053138 (Geldig t/m 2 weken na verspr.)

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
KIALA SERVICE
PASFOTO’S

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

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

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

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

Heeft u wel eens gekeken
op ons ‘auto-plein’
OP:
KIJK OOK ING.NL
áchter de garage?WWW.HARRYLEVER
• Bovag-garantie • Onderhoud en reparatie alle merken
• Verkoop alle merken nieuw en gebruikt • Diverse inruilauto’s met APK

De makelaar
die uw belang
centraal stelt.

●
●
●
●

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

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

Wilt u een huis kopen of wilt u
uw eigen huis verkopen, dan ben
ik u hierbij graag van dienst.
Bel voor een vrijblijvend gesprek.
RE/MAX AXI
Makelaars
Gedempte Nieuwesloot 7
1811 KN Alkmaar
072-533 33 33
06-54 96 34 93
www.remax.nl/axi

AXI MAKELAAR
NIET PANDGERICHT MAAR KLANTGERICHT!®

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

Tandprothetische
praktijk

D. Lens
Gediplomeerd tandprotheticus Lid ONT

■ Voor uw nieuwe kunstgebit
■ Tevens rebasingen en reparatie
aan uw bestaande prothese
■ Meer dan 17 jaar ervaring

LIMMEN

met implantaten

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

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

■ Vergoeding via de basisverzekering

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

Rijksweg 141, 1906 BG Limmen
Telefoon (072) 505 32 66
Fax (072) 505 12 31
E-mail: info@dirkvandersteen.nl
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Toon en Georgina willen de activiteiten bij De
Burgerij weer oppakken zoals dat tot twee jaar
geleden ging.

potten en de pannen. Als ik een tijdje niet
gekookt heb, moet ik op een gegeven moment echt de keuken in. Dat is mijn passie,
mijn tak van sport. Dat betekent trouwens
niet dat ik de andere facetten van dit werk
niet leuk vind. Ik heb tijdens de bloemendagen werkelijk genoten van het terraslopen.
We hadden alleen maar gezellige mensen
op ons terras, ik kon de hele dag naar iedereen die langs kwam mijn hand opsteken,
geweldig. En daar hoef je eigenlijk niets
voor te doen. Ik liep toen echt rond met een
gevoel van ‘dít is mijn leven!’ Ik vind het
heerlijk om voor mensen te zorgen en het
hen zoveel mogelijk naar de zin te maken.
En waar kun je dat beter doen dan in een
omgeving als deze?”
Gebouw is van het dorp
Naast de constructieve zaken die ze willen
aanpakken, heeft het jonge ondernemerskoppel inmiddels wat kleine veranderingen
doorgevoerd. Bij de toiletten staat geen
schoteltje meer voor geld en de kosten voor
gebruik van de garderobe zijn gehalveerd.
Georgina: “We lopen met de gedachte tijdens feestavonden de garderobe-werkzaamheden uit te besteden aan een vereniging, die de opbrengsten zelf mogen
behouden. De feesten die in de agenda
stonden gepland, zijn door ons overgenomen en zullen gewoon doorgang hebben.
Toon: “Wij zijn ons er van bewust dat dit
gebouw van het dorp is en dat moet zo blijven. Wij mógen het beheren, zo zie ik het.
Iedereen moet hier zijn feest willen geven!
Wij willen de activiteiten bij De Burgerij
weer oppakken zoals het tot twee jaar geleden ging en krijgen daarbij de nodige steun
van een oude bekende....”.

Nieuwe beheerders in De Burgerij

‘Gasten kunnen rekenen
op onze volledige toewijding’
Op 1 april van dit jaar namen Toon Könst (30) en Georgina van der Wagen (23) officieel het stokje over van de vorige beheerders van De Burgerij. Eén dag later doorstonden ze succesvol hun vuurdoop. Tijdens de weergaloze feestavond van 2 april, waar het optreden van Jan Smit
centraal stond, hebben ze zich de benen uit het lijf gerend om alles op rolletjes te laten verlopen. De sfeer was subliem en de bieromzet
is in jaren niet zo hoog geweest. De toon werd op die avond letterlijk en figuurlijk gezet. Samen gaat dit gemotiveerde stel de uitdaging
aan om De Burgerij binnen een jaar weer op de “ rit” te hebben. Daarna geven zij zichzelf minstens drie jaar de tijd om deze unieke locatie
weer in haar volle glorie te laten draaien.
Kleine aanpassingen
Op dit moment is Toon nog vier dagen per
week werkzaam als chefkok bij Slot Assumburg, een bijzonder fraai Stayokay hostel in
Heemskerk. “Tot 1 september moet ik echt
even aanbuffelen, want ondertussen gaan
de nieuwe werkzaamheden in Limmen gewoon door. Op zich is het goed te doen. Het
seizoen van Slot Assumburg concentreert
zich in de zomermaanden, terwijl de activiteiten binnen De Burgerij op een laag pitje
staan. We gaan ons eventueel wel bezighouden met wat aanpassingen in het interieur. We willen de situering van de bar iets
veranderen, zodat we er met meer mensen
achter kunnen staan. Verder bekijken we
de mogelijkheid of we de zaal niet op kunnen delen met bijvoorbeeld schuifwanden.
Op die manier kunnen we efficiënter met
de beschikbare meters omgaan en de zaal

desgewenst aan passen voor kleinere of
grotere gezelschappen. Het verzoek van
deze aanpassingen hebben we voorgelegd
aan het bestuur van Stichting Dorpshart
Limmen. Van deze stichting huren wij De
Burgerij en zij moeten natuurlijk nog een
akkoord op de plannen geven”.
Onderhandelingen bierbrouwers
Toon en Georgina vertellen dat er onderhandelingen gaande zijn met verschillende bierbrouwers. De criteria waarop gelet
wordt bij de keuze van een nieuwe bierleverancier zijn uiteraard de smaak, populariteit en prijs van het bier, maar ook wat de
leverancier nog meer voor hen en de verschillende evenementen die gedurende het
jaar georganiseerd worden kan betekenen.
Dit kan variëren van een bijdrage in de kosten voor het aanpassen van de bar, tot het

sponsoren door middel van bijvoorbeeld
parasols, tafels en glazen.
Taakverdeling
Over de taakverdeling tussen Georgina en
Toon bestaat geen twijfel. Georgina beheert de agenda, voert de administratie en
treedt op als gastvrouw tijdens feesten. Zij
zorgt voor de nodige planning binnen de
onderneming. Wel zal zij Toon assistentie
verlenen in de keuken bij het klaarmaken
van de hapjes voor cateringopdrachten en
buffetten. Naast haar meest recente werk
als secretaresse bij een advocatenkantoor,
stond zij langere tijd als vrijwilligster in de
voetbalkantine en heeft zij net als Toon de
nodige horeca-ervaring. Toon: “Ik ben van de

Catering aan huis
Iedereen die gebruik wil maken van de
multifunctionele ruimte van De Burgerij is
bij Toon en Georgina aan het juiste adres.
Of dit nu een vergadering, een verenigingsavond, een concert of een andere feestelijke
aangelegenheid betreft. Toon: “We staan
voor alle suggesties open en willen ons
naast de reeds bestaande mogelijkheden
gaan richten op catering bij mensen thuis.
En dat hoeft echt niet altijd een uitgebreid
buffet te zijn. Ook voor een enkele schaal
met vijfentwintig hapjes kunnen onze klanten rekenen op onze volledige toewijding”.
Voor meer informatie:
De Burgerij
Dusseldorperweg 103
1906 AJ Limmen
Telefoonnummer: 06 – 207 415 11
E-mail : info@devredeburgerij.nl
Website : www.devredeburgerij.nl
Yvette Valkering

Bouwbedrijf C. Bos BV
is op zoek naar een

Ervaren timmerman
Ben jij flexibel, enthousiast en beschik jij over het vermogen om zelfstandig
diverse bouwkundige werkzaamheden uit te voeren en vind je het leuk om in
een ambachtelijk familiebedrijf te werken?

Dan zoeken wij jou!!!
Twijfel niet en stuur je sollicitatie naar:
Bouwbedrijf C. Bos BV
Middenweg 41a
1906 AP LIMMEN
cbosbv@hetnet.nl

ZOMERTIP: WIJ VERZORGEN OOK BUFFETTEN EN HAPJES BIJ U THUIS.
VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!!!

• HUWELIJKSVOLTREKKING
• RECEPTIE
• BRUILOFTSFEEST
• HIGH TEA

• VERGADERING
• BIJEENKOMSTEN
• THEMAFEESTEN
• EN AL UW ANDERE FESTIVITEITEN

VRAAG VRIJBLIJVEND ONZE BROCHURE AAN.
DUSSELDORPERWEG 103 • 1906 AJ LIMMEN • T. 072 505 1519 • M. 06 2074 1511
INFO@DEVREDEBURGERIJ – WWW.DEVREDEBURGERIJ.NL

IEDERE ZONDAG IS ONS TERRAS GEOPEND VANAF 10:00 UUR
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schildersbedrijf peter

dekker

schilder-, glas- en behangersbedrijf

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

Informeer vrijblijvend
naar wanddecoraties en
decoratieve technieken

Pedicuresalon
KLEVERLAAN B.V.
Garage- en Autoschadebedrijf

RIJKSWEG 154A | 1906 BL LIMMEN | TEL. 072-505-75-15

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

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

Heidy

Tip: Geef iemand eens een heerlijke
voetenbehandeling cadeau!!

Lever bij ons uw lege printer/kopieercartridge in om deze te laten vullen.

U BESPAART ZO TOT 75%
OP UW PRINTKOSTEN!
Nu met spaarkaart. Bij iedere vulling een stempel en een volle
kaart geeft recht op een gratis zwarte vulling.

Gespecialiseerdijninen
maatwerk koz
voor nieuwbouw
en renovatie!
Westerwerf 46
1911 JA Uitgeest
Tel. 0251-377555
Fax 0251-377550
Internet: www.rationel.nl
E-mail: info@rationel.nl

Met DSH-Schuifwanden creëert
u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden exact
op maat gemaakt, waar u maar
wilt in huis of op kantoor. In de
slaap- en
kinderkamer, maar ook in uw
werk- of studeerkamer, de hal
of op zolder. Kortom: overal
waar kastruimte nodig is. Geen
centimeter blijft onbenut.
Ruimteproblemen zijn volledig
verleden tijd.

JE MAAKT HET MET FIXET

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

websites
drukwerk
idee
vormgeving
opmaak
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Langzaam maar zeker verovert AnneMarie
de Haan een stukje van de Limmer woningmarkt.
proberen elke stap die we nemen mee te
delen aan de klant, zodat deze inzage krijgt
in het hoe en waarom. Informatie verstrekken en nakomen van beloften is erg belangrijk. Het is van belang regelmatig contact te
houden met de klant en de stand van zaken
door te nemen. Als we bijvoorbeeld een bezichtiging hebben gehad, geven we zo snel
mogelijk bericht van hoe deze is verlopen.
Ook het terugbellen van klanten die naar
kantoor hebben gebeld tijdens onze afwezigheid hoort daarbij. Het is een schijnbaar
logische servicebenadering, maar het schiet
het er bij sommige wel eens bij in. Daar proberen wij voor te waken”.
Marketing, kwaliteit en nascholing
Het hele RE/MAX woningbestand staat niet
alleen op de RE/MAX site, maar is ook te
vinden op Woonkrant.nl en Dimo.nl. “Het
voordeel van het feit dat onze huizen niet
op Funda staan, is dat deze niet op ‘de grote
hoop’ verdwijnen”, aldus AnneMarie. “Ik
heb mij aangesloten bij deze organisatie,
omdat de nadruk ligt op kwaliteit en niet
op kwantiteit. Daar voel ik mij prettig bij. Er
is een uitgebreid marketing AXI-plan waarmee we suggesties krijgen om de markt te
bewerken. Door de nascholing, het volgen
van workshops en het bijwonen van de conferenties, die tweemaal per jaar plaatsvinden kan ik die kwaliteit ook blijven leveren.

AnneMarie de Haan van RE/MAX AXI Makelaars:

‘Wij werken niet pandgericht,
maar klantgericht’
Ze was ervoor gewaarschuwd dat de woningmarkt in Limmen behoorlijk dicht zat en
voornamelijk in handen was bij een aantal reeds gevestigde en goed ingewerkte makelaarskantoren. Toch heeft zij zich daar niet door laten weerhouden de markt actief
te benaderen en potentiële klanten te wijzen op de klantgerichte service van RE/MAX
AXI makelaars. AnneMarie de Haan (36), zelf woonachtig in Limmen en franchiser
binnen de RE/MAX organisatie gelooft erin. Sinds de zomer van 2005 grijpt ze rustig
maar direct haar kansen. Inmiddels kan ze terugblikken op een prima start, waarvan
ze de eerste vruchten heeft kunnen plukken.

tig trainingen te volgen op het gebied van
verkoop, management en marktontwikkeling. Op deze manier blijft de makelaar op
de hoogte van alle bewegingen in de markt
en bijvoorbeeld wijzigingen op juridisch
gebied. Het marketing AXI-plan geeft de
franchisenemers de nodige ondersteuning
bij de werkzaamheden.

Wat is RE/MAX?
RE/MAX is een wereldwijd operende franchiseorganisatie die actief is in ongeveer
zestig landen. Elk RE/MAX makelaarskantoor heeft een kantooreigenaar, daarnaast
zijn binnen deze kantoren makelaars werkzaam die ook zelfstandig ondernemer zijn.

De kracht van RE/MAX
De kracht van RE/MAX AXI makelaars zit
hem volgens AnneMarie in de klantgerichte instelling. “Wij denken in eerste instantie niet pandgericht, maar klantgericht.
Dat vindt men terug in het zoveel mogelijk
meedenken met en inleven in de klant. We

Allen maken gebruik van gezamenlijke
kantoorfaciliteiten. De nadruk ligt op aanen verkoop van woningen, maar ook voor
huur, verhuur, taxaties, vastgoedbeheer,
bedrijfsonroerend goed, hypotheken en
verzekeringen kan men bij hen terecht.
Alle makelaars worden geacht regelma-

Kopersmarkt
In Limmen staan op dit moment ongeveer
vijftig woningen te koop, waarvan AnneMarie er een aantal in het bestand heeft. “Het
is een echte kopersmarkt. Er is een enorm
aanbod en de zoekers hebben tijd genoeg
om rond te kijken en te beslissen. Mensen
verkopen eerst hun huis alvorens naar een
ander huis te gaan zoeken. Daardoor stagneert de markt en staan veel huizen relatief
lang te koop. Uiteraard wil ik in een vrijblijvend gesprek graag komen uitleggen hoe
ik in deze situatie een huis toch goed kan
verkopen”.
Voor meer informatie over de activiteiten
van AnneMarie de Haan kunt u terecht bij:
RE/MAX AXI Makelaars
AnneMarie de Haan
Gedempte Nieuwesloot 7
1811 KN Alkmaar
annemariedehaan@remax.nl
www.remax.nl/axi
072-533 33 33
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TE HUUR

REPRESENTATIEVE
SHOWROOM/KANTOORRUIMTE
OP DE SCHIPPERSLAAN 9
Op toplocatie aan de voorzijde van het bedrijfsverzamelgebouw
is de bovenverdieping van een bedrijfsunit beschikbaar
voor de verhuur.
Oppervlakte circa 75 m2 met eigen opgang.
Voor meer informatie: 06-13245334

