LOV
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Woensdag 26 juni

Jaarmarkt Limmen
Het is weer zover, aanstaande woensdag vind de jaarmarkt Limmen weer
plaats en het beloofd een groot succes te worden! Na het succes van vorig
jaar is er besloten om de jaarmarkt uit
te breiden met meer kramen en mogelijkheden.

De jaarmarkt staat langs de Vuurbaak, Kerkweg, Dusseldorperweg,
Vredeburglaan, Koningsdam en Stetlaantje. U ziet, er is dus een aardig
stuk bijgekomen! De organisatie is
dan ook trots om te kunnen melden
dat dit jaar alle kramen weer vergeven

Gezocht: kinderen en kunstenaars/creatievelingen voor Jaarmarkt Limmen

**OPROEP**OPROEP**OPROEP**OPROEP**OPROEP**OPROEP
• W
 e hebben een vrijmarkt gedeelte op de Jaarmarkt gereserveerd voor kinderen! Geef
je nu op!!
• Oproep aan alle Kunstenaars en Creatievelingen van Limmen. U kunt voor de jaarmarkt op 26 Juni een kraam of grondplaats huren. De commissie van de Jaarmarkt
heeft het Stetlaantje vrijgehouden voor een stukje Kunstmarkt! Aanvang 14.00 uur
tot 20.00 uur. Het is prima te doen met meerdere kunstenaars een kraam te huren ze
zijn nl. 4 meter.
Opgeven:
www.ondernemendlimmen.nl, of stuur een mail: jaarmarkt@ondernemendlimmen.nl.

Als u de hele jaarmarkt gezien heeft,
kunt u onder het genot van een hapje
en drankje, een mooi stukje muziek,
nagenieten op de verschillende terrassen. U zult zien dat de jaarmarkt
van Limmen weer een ware belevenis
zal zijn met ruim 150 kramen!

De Stichting Vrienden van Dampegheest is opgericht tot behoud van
het Limmer zwembad om zo de
zwemgelegenheid voor de bevolking
van Limmen en omstreken te kunnen
blijven garanderen. Hierbij is ook uw
hulp van harte welkom! U kunt financieel bijdragen maar ook helpen als
vrijwilliger. Voor meer informatie zie:
www.vriendenvandampegheest.nl

Het programma start om 11.00 op
onze locatie op ‘t Kieftenland 45,
waarbij de wethouder Meijer en de
burgemeester Mans de officiële openingshandeling verrichten.
De rest van de dag tot sluiting, staat
in het teken van feestelijke verrassingen en 2 grote springkussens voor de
kinderen.

Bij ODISPORT kunt u terecht voor al
uw outdoor activiteiten zoals bootcamp, vlotbouwen, klimparcours en
pamperjump, kanoverhuur, (kruis)
boog- en blaaspijpschieten, barbecues en kinder- en bedrijfsfeesten.
ODISPORT exploiteert voor en met
hulp van de Stichting de zwembad-

Taichi Qigong trainingen
in de buitenlucht

Tot en met 28 augustus worden losse
lessen in de buitenlucht gegeven. Een
ideale manier om vrijblijvend lessen
te volgen op woensdagavond van
20.00 – 21.00 uur. Locatie: Koekoeksveld aan de Westerweg (t.o. nr 18) in
Limmen. Kosten € 4,= per les. Aanmelden is niet nodig.

Iedereen kan meedoen. Draag makkelijke kleding en (sport-)schoenen. Is
een uur staan te lang, neem dan een
krukje mee.
Bij hevige regen gaat een les niet door.
Vanaf september starten de binnenlessen weer op locaties in Limmen,
Castricum en Heiloo, zowel in de middag als de avond. In alle groepen is
nog plaats voor nieuwe cursisten.
Voor meer informatie:
Ellen Gaillard, tel. 072 – 505 51 01,
e-mail ellen@touchbase-taichi.nl en
www.touchbase-taichi.nl

Voor meer informatie en of vragen
kunt terecht op onze site
www.ondernemendlimmen.nl.
Tot ziens op de jaarmarkt op 26 juni!

De dag zal muzikaal ondersteund
worden door een band van topformaat, welke u op de dag zelf kunt komen ontdekken.
Wij hopen u op de mooie en feestelijke dag te mogen verwelkomen. De
toegang op 6 juli 2013 is gratis.

Conquista in nood..!
We moeten er niet aan denken: Limmen zonder Conquista? Toch zou dit
zomaar kunnen gebeuren. Want ook
jeugdcentrum Conquista heeft te lijden van het dichtdraaien van de subsidiekraan van de overheid.
Limmen zou Limmen niet zijn als er
niet een groep mensen zou opstaan
om in actie te komen. Want wat zouden we zonder ons jeugdcentrum
moeten?
Om Conquista op de been te houden
moeten we een aantal dingen doen.
Zo is er achterstallig onderhoud. Dat
bestaat onder andere uit noodzakelijk schilderwerk en het opknappen
van rottende kozijnen, vervangen van
computers en inventaris.
Kortom: Help! Laat Conquista niet in
de kou staan.
U kunt Conquista steunen door voor
25 euro per jaar donateur te worden,

Op een ontspannen manier inspanning leveren...

Ervaar hoe ontspanning voelt. Je
wordt je bewust van je lichaam en
de wijze waarop het op inspanning
en spanning reageert. Je leert je eigen grenzen te herkennen. Doorbloeding, ademhaling, concentratie en
lichaamshouding verbeteren.

De kinderen kunnen zich nog steeds
gratis opgeven voor de vrijmarkt gedeelte, die bij het Stet zal zijn! Dus
neem je kleedje mee, ruim je kamer
of zolder op en kom allen staan op de
vernieuwde jaarmarkt!!

Loop jij door, of loop jij voorop?

Opening zwembad Dampegheest en
Open Dag Odisport met tal van activiteiten
voor jong en oud... Komt allen!
exploitatie. Voor meer informatie zie:
www.odisport.nl. Komt allen naar
deze dag en beleef de spectaculaire
mogelijkheden die Odisport zal presenteren!

voor Limmers, door Limmers

zijn met veel variatie. Voor jong en
oud is er genoeg te beleven om weer
een heerlijke woensdagmiddag of
-avond te hebben. Er is weer van alles
te krijgen, van de nieuwste kleding en
trends voor groot en klein, tot allerlei
lekkernijen en van de mooiste sieraden tot bestuurbare helikopters.
Ook voor degene die liever kijken is er
genoeg te beleven, u kunt dan denken
aan dans- en muziekvoorstellingen,
kunst bekijken en voor de kinderen
zijn er weer verschillende attracties
waar ze gerust de gehele dag zoet
mee zijn.
De Jaarmarkt van Limmen wordt dit
jaar gehouden op woensdag 26 juni
2013 van 14.00 tot 21.00 uur

Officiële opening op zaterdag 6 juli om 11.00 uur

Hierbij nodigen de Stichting Vrienden van Dampegheest en ODISPORT
u van harte uit om bij de officiële
opening van het Limmer zwembad
Dampegheest aanwezig te zijn.

juni 2013

kom naar de Jaarmarkt Limmen en
steun Conquista! Wilt u op een andere
manier bijdragen? Neem dan contact
op met onze penningmeester Cock
Koot (06) 22 96 22 55 of jsj.koot@
quicknet.nl
Onze dank is groot!
Namens de Stichting Conquista in
Nood: Hans Kerssens, Jeroen van Vliet,
Stan Hollander, Cock Koot, Bouke de
Boer en Piet Valkering.

Feest en BBQ-en op het
plein bij de Burgerij
Tijdens de jaarmarkt, op 26 juni, is
het feest op het plein bij de Burgerij!
Vanaf 14:00 uur staat de koffie, thee,
huisgemaakt gebak en alles voor de
borrel voor u klaar!
Vanaf 17:00 uur is er een Flügel &
Friends Show met een BBQ op het
plein! De Flügel & Friends Show is een
spraakmakende show met een torenhoog feestgehalte. Een feest DJ zorgt
ervoor dat u een geweldige avond
heeft. Ook Stefan Storm verzorgt deze
avond diverse optredens!

ten te koop voor € 7,50 p.p. Een BBQ
pakket bestaat uit:
• hamburger
• braadworst
• speklap
• kipvleugeltje
• kipsaté
• diverse salades
• diverse sauzen
• salades
• frites
U kunt zelf BBQ-en op de diverse
BBQ’s op het plein van de Burgerij.

U kunt tijdens de avond ook nog prijzen winnen! We hebben een ‘Rad van
Fortuin’ waarbij diverse Flügel gadgets te winnen zijn. Sla uw slag tijdens de jaarmarkt!

Wilt u zeker zijn van een BBQ pakket?
Reserveer dan graag even van te voren het aantal BBQ pakketten wat u
wenst met daarbij uw naam en telefoonnummer. Reserveren kan via 0725051519 of info@deburgerijlimmen.nl

Vanaf 17:30 uur kunt u ook BBQ-en op
het plein. Bij de bar zijn BBQ pakket-

Wij zien u graag de 26e op het plein
van de Burgerij!
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Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen
• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

JUNI 2013

...Zorgeloos op reis
met een betaalbare
reisverzekering!

www.rotteveel.org

Telefoon 072 - 505 30 09

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

Veel kortingen op de kraam en in de winkel
op diverse artikelen en op de gehele
zomercollectie 30-40-50% korting!!
Lifestyle kinderwinkel

Troel Voor Kids
Kerkweg 40a • Limmen

w w w. t ro e l vo o r k i d s . n l

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf

Als kwaliteit een rol speelt..
Tevens gazon aanleg
Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530

Bij Bosch Car Service
smeren onze
professionals.
Op vakantie moet u het smeren zelf
(laten) doen…

BOSCH CAR SERVICE
KLEVERLAAN
Tel.: 072 5057515
WWW.KLEVERLAAN.NL

De kwaliteit en reputatie van Bosch, toegepast op het onderhoud
en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl
Wij doen alles voor uw auto

Openingstijden:
di. t/m vrij. van
10.00 - 17.00 uur
en zaterdag van
10.00 - 16.00 uur

JUNI 2013
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‘BABY VAN DE MAAND’

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind
zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen 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 Twan Cornelius Dekker ‘Baby van de maand’ geworden. Voor de ‘Baby
van de maand’ stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!!
Deze kan de winnaar, op vertoon van deze krant en het geboortekaartje, in ontvangst
nemen in de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen.
Voor de volgende edities kunt u een
digitale foto van uw baby doorsturen
naar redactie@lovkrant.nl. 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’.

De rubriek Limmer Kro o st
is powered by

Jesse Kleverlaan
– Geboren op 20 mei 2013 –
Zoon van Ron Kleverlaan en Lotte Kleverlaan
-van der Eng en broertje van Robin

Praktijk voor huiden oedeemtherapie

Saskia Groot is gediplomeerd huid- en
oedeemtherapeut en is ruim drie jaar
met haar praktijk gevestigd aan de
Korte Cieweg 8, te Castricum. Sinds 1
januari van dit jaar is zij ook gevestigd

In de praktijken zien zij veel verschillende patiënten. Dat kan zijn voor littekens die zijn ontstaan na medische
ingreep of trauma, maar ook patiënten die na een operatie beschadiging
hebben aan het lymfvatenstelsel of
waarbij lymfklieren zijn verwijderd
waardoor vochtophoping (oedeem)
kan ontstaan. Acne of acnelittekens,
pigmentafwijkingen,
ongewenst
haargroei, kleine vaatafwijkingen,
wonden die slecht genezen in combinatie met oedeem, maar ook mensen
met lipoedeem kunnen bij ons in de
praktijk terecht. Bij al deze hulpvragen kan het gaan om preventie, behandeling of advies.
Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en
geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (StKP).

in het gezondheidscentrum te Limmen aan de Zonnedauw 4 en werkt
zij samen met haar collega Tessa Waterkott die ook gediplomeerd huid- en
oedeemtherapeut is.

Klim de crisis uit!
ODISPORT organiseert in samenwerking met Hopman Makelaars een fantastische activiteit bij de Jaarmarkt
Limmen. Ter hoogte van de kerk en
de Burgerij zal een gigantische klimtoren komen te staan, waar u zelf

de crisis uit kunt klimmen. Bent u
de negativiteit rondom de crisis ook
zat? Kom tussen 14:00 en 21:00 uur
dan een kijkje nemen ter hoogte van
de Burgerij en de kerk en beklim deze
schitterende toren van maar liefst

Wil u weten of wij iets voor u kunnen
betekenen of wilt u meer informatie
over behandelmethodes, tarieven,
vergoedingsmogelijkheden
vanuit
de aanvullende en/of basis verzekering. Neem dan contact op met Saskia
Groot Huid- en oedeemtherapie op
telefoonnummer 0251-293308 (Castricum) of 072-5051340 (Limmen). Of
kijk op www.saskiagroot.nl
acht meter hoog! Deelname is gratis!
Bij ODISPORT kunt u terecht voor al
uw (bedrijfs-)feesten & partijen en
outdoor activiteiten zoals bootcamp,
vlotbouwen, verschillende klimparcours, kanoverhuur, (kruis-) boog- en
blaaspijpschieten en barbecues voor
kleine en grote groepen. Interesse?
Meer informatie vindt u op onze website: www.odisport.nl.

Twan Cornelius Dekker
– Geboren op 24 mei 2013 –
Zoon van Dennis en Saskia Dekker
Broertje van Vince

Een kijkje achter de
schermen bij Zandbergen
Bij Scouting Limmen is er in het bos,
op het veld of in de blokhut van alles
te beleven, maar de meeste groepen
trekken er zo nu en dan ook op uit
voor een leuke excursie. Zo gingen de
welpen en kabouters op dinsdag 28
mei samen op bezoek bij Transportbedrijf Zandbergen.
Excursie
De groep van 27 jongens en meisjes
en hun leiding kreeg daar een rondleiding en een zogenaamde ‘dode
hoek training’. Ze leerden hoe weinig
een chauffeur kan zien rond bepaalde
plekken van zijn wagen, en dat je dus
goed moet opletten als je in de buurt

van een vrachtwagen fietst of loopt.
Behalve leerzaam vonden de kinderen
het ook gaaf om al die grote auto’s te
zien. Een geslaagde opkomst dus!
Jaarmarkt
Nu het scoutingseizoen alweer bijna
ten einde is en met het zomerse weer,
gaan de meeste groepen nog een keer
lekker broodjes bakken bij het kampvuur. En dat kan jij ook doen!
Ook dit jaar staat Scouting Limmen
weer op de Jaarmarkt, op de Dusseldorperweg recht voor de Corneliuskerk. Kom dus op 26 juni vanaf 15.00
uur gezellig langs en bak je eigen
broodje.

Zomerse sferen
op de jaarmarkt

“samen plezier...”

nweg

Kom kijken hoe wij spelen,
of bel voor een rondleiding
072 - 532 35 78

rijkswe

g

midde

eg

Kerkw

k i n d e r o p v a n g 0-13

Kits Oonlie is een fris, huiselijk en
kleinschalig kinderdagverblijf en is
sinds 2006 ISO/HKZ gecertificeerd.

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

26 juni is het weer tijd voor de jaarmarkt in Limmen en dit jaar hebben
we mooi weer besteld. Ook zal Troel
Voor Kids weer met een kraam voor
de winkel aanwezig zijn. Natuurlijk
is ook de winkel open en zullen er in
de winkel veel leuke koopjes te halen
zijn. De zomercollectie is in de uitverkoop. 1 Artikel is met 30% korting,
2 artikelen met 40% korting en 3 of
meer artikelen oor maar liefst 50%
korting. En dat is geldig op alle zomerkleding, alle maten en alle merken, ook op de Cars Jeans. Is dat geen
leuk begin van de zomervakantie?
Ook de restanten badkleding, jassen,
slippers en ondergoed is in de aanbieding.
Nog leuke cadeautjes nodig voor op
vakantie of onderweg? Ook daar voorziet Troel in o.a. met de uitgebreide
collectie van Top Model met veel leuke sticker- en tekenboeken voor jong
en ouder, jongens en meisjes.

Wil je nog wat leuks geven aan meester of juf voor het einde van het
schooljaar? Wat te denken van letterchocolaatjes met een boodschap?
Troel is tijdens de zomervakantie gesloten van 10 t/m 31 juli. De andere
weken van de schoolvakantie is de
winkel open van 10.00 tot 14.00 uur.
We hopen u de komende 2 weken te
mogen verwelkomen in de winkel of
op de jaarmarkt.
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DIERVOEDERS

ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
VARKENSOREN
€ 1,25 10 stuks € 7,50

GOUDVISJES
5,50 10 stuks € 8,95

5 stuks €

GOUDWINDE’S
6,50 10 stuks € 10,50

5 stuks €

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

Gezocht: kinderen en kunstenaars/creatievelingen voor Jaarmarkt Limmen

**OPROEP**OPROEP**OPROEP**OPROEP**OPROEP**OPROEP
• W
 e hebben een vrijmarkt gedeelte op de Jaarmarkt gereserveerd voor kinderen! Geef je nu op!!
• Oproep aan alle Kunstenaars en Creatievelingen van Limmen. U kunt voor de jaarmarkt op 26 Juni een kraam
of grondplaats huren. De commissie van de Jaarmarkt heeft het Stetlaantje vrijgehouden voor een stukje
Kunstmarkt! Aanvang 14.00 uur tot 20.00 uur. Het is prima te doen met meerdere kunstenaars een kraam te
huren ze zijn nl. 4 meter.
Opgeven: zie www.ondernemendlimmen.nl, of stuur een mailtje naar jaarmarkt@ondernemendlimmen.nl.

vend
Informeer vrijblij
aties en
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dd
naar wan
nieken
decoratieve tech

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

•
•
•
•
•

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

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

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

DEALER VAN DSH & GAROBE KASTEN

Edwin van Stralen

Wij ontwerpen en monteren voor u de ideale kleding/opbergkast

Achterweg 4
1906 AG Limmen

EIGEN MONTAGE AFDELING
Renovatie of nieuwbouw. Ieder kozijn of raam, door u besteld,
wordt door ons op maat gemaakt en eventueel geplaatst.

06 53 122 858
info@vanstralenlimmen.nl
www.vanstralenlimmen.nl
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Limmense nuchterheid, frisse ideeën en lef bij BesteAdres.nl

Specialisten in kantooroplossingen
Nick Peeters en Lars van Westerop zijn
twee jonge enthousiaste ondernemers en de oprichters van BesteAdres.
Een bedrijf dat zich specifiek richt op
de ideale werkplek op kantoor. Van
idee, ontwerp en advies tot totaaloplossing. Van pen en papier tot bureaustoel, printer en smartboard. Als
geen ander weten zij wat het belang
van een plezierige en ergonomisch
verantwoorde werkplek is.
Peeters en Van Westerop beschikken
beiden over een flinke dosis nuchterheid en gezond verstand. Zij hebben
al menig kantoor op professionele
wijze ingericht met hun inspirerende
ideeën, deskundige adviezen en efficiënte oplossingen. Met ruime kennis
van zaken, een proactieve instelling
en persoonlijke betrokkenheid zien ze

het als een uitdaging om iedere werkplek op kantoor te verbeteren.
Service, betrouwbaarheid, kwaliteit
en scherpe tarieven vormen de basis van BesteAdres. De heren geven
door hun persoonlijke benadering in
combinatie met zeer concurrerende
prijzen en eerlijke transparante voorstellen hun visitekaartje af. Bovendien biedt de webshop ook nog eens
ruim 20.000 kantoorartikelen die uit
voorraad leverbaar zijn. Voor 16.00 uur
besteld, is de volgende werkdag al in
huis!
Proefzitten bij BesteAdres
De persoonlijke benadering van het
bedrijf wordt vooral duidelijk met het
concept “proefzitten bij BesteAdres”.
“Neem het voorbeeld van een nieuwe

bureaustoel”, zegt Peeters. “Een goede bureaustoel aanschaffen is minder makkelijk dan de meeste mensen
denken. Maar al te vaak wordt een
bureaustoel gekozen aan de hand van
een plaatje via het internet. Hoe vervelend is het als vervolgens de stoel
die wordt afgeleverd niet aan de verwachtingen voldoet? Dat een stoel
lekker zit is een pre, maar dat deze
ook goed is voor de gezondheid en
de beste ondersteuning biedt tijdens
specifieke werkzaamheden is nog
veel belangrijker. Wij komen bij de opdrachtgever langs met bureaustoelen
om vrijblijvend te gaan “proefzitten”.
Net zo lang totdat de match gevonden is”.
“Dat geldt natuurlijk niet alleen voor
de bureaustoelen”, voegt Van Westerwaarna de echte die-hards nog door
kunnen naar De Tent van de Lantaarn.
Inschrijfgeld is € 25,- per deelnemer,
dit is inclusief eten en deelname! U
kunt zich zowel individueel of als
team inschrijven.

Kermisrun Limmen, gaat
u deze uitdaging aan?
Dit jaar heeft Limmen er met de Kermis een nieuwe stunt bij! Misschien
heeft u het al gehoord van vrienden,
familie of de buren maar Limmen
maakt zich op voor de allereerste
Kermisrun. De Kermisrun is een parcours waarbij gekozen kan worden uit
3 verschillende afstanden, ca. 3, 6 of
9 kilometer. Het parcours gaat dwars
door Limmen heen en naast een beetje hardlopen, dienen de deelnemers
pittige hindernissen te overwinnen.
Hierbij worden de lopers getest op
hun fysieke als psychische fitheid.
De vergunning is al binnen en er

De route die wordt gelopen zit vol verassingen maar zal gaan via de Kerkweg, Middenweg, Enterij, Dampegheestlaan, Koningsdam, Vaartkant,
de Lantaarn en de Dusseldorperweg.
Ook voor de niet deelnemers wordt
het een waar spektakel. De hindernissen zijn in het Park, bij het zwembad
en bij het Stet. Op deze plekken kan
iedereen de lopers aanmoedigen en
genieten van het spektakel.
Kijk voor meer informatie en om je in
te schrijven op www.kermisrun.nl

wordt nu hard achter de schermen
gewerkt aan de voorbereiding. De
website is online en u kunt zich nu inschrijven voor deelname aan de Kermisrun. U hoeft nog niet te bepalen
welke afstand u gaat lopen want dan
kan u op de dag zelf bepalen. De dag
dat het spektakel losbarst is zaterdag
7 september 2013 en de start zal zijn
om 16.00 uur bij de Burgerij, waar tevens de finish is.
Na afloop van de Kermisrun gaan de
deelnemers van de Kermisrun gezamenlijk BBQ-en op het terras en is
de Kermisrun om 22.00 uur afgelopen

Nick Peeters (links) en Lars van Westerop.

op daar aan toe. “Wij zijn pas tevreden
als de klant dat is. Samen met de opdrachtgever creëren wij, met het oog
op de wensen en het budget, de ideale
werkplek. Zo werkt dat namelijk bij
BesteAdres. Dat is wel zo prettig. En
dat begint al in onze webshop.”
Kortom, voor deskundig advies en op-

Om de kwaliteit van het geleverde
werk richting haar leaserijders te
waarborgen, onderzocht LeasePlan
de afgelopen jaren de prestaties van
alle onderhoudsleveranciers waar zij
een contract mee heeft. De bedrijven
die op de aspecten kwaliteit, proces
en kosten goed tot uitmuntend scoren, krijgen van de leasemaatschappij voortaan het predicaat ‘Premium
partner’ toegekend. Ook Kleverlaan
behoort tot de groep Bosch Car Service bedrijven in het voorkeursnetwerk.

Eigen keuze binnen voorkeursnetwerk
De leasemaatschappij is twee jaar geleden gestart met haar voorkeursnetwerk. De ‘preferred suppliers’ in dit
netwerk worden door LeasePlan continu beoordeeld op de kwaliteit van
het geleverde werk, het proces en de
daarmee gepaard gaande kosten. Een
medewerker van de onderhoudsafdeling van Leaseplan vertelt: “Leaserijders kunnen binnen dit netwerk zelf
bepalen bij welke leverancier zij reparatie- en onderhoudsdiensten afnemen – bij de merkendealer of via het
universele kanaal. De ervaring leert
dat gemak voor veel automobilisten
een doorslaggevende factor is in hun
keuze. Zij kiezen over het algemeen
vaker voor het universele kanaal met
alle services onder één dak, in plaats
van een merkdealer”.

trots op te zijn”, zegt Jan Kleverlaan.”
Het feit dat we als lokaal bedrijf de
in Nederland belangrijke leasemarkt
kunnen bedienen is natuurlijk fantastisch en is ook goed nieuws voor
de berijders van een lease-auto. Onderhoud en reparaties kunnen ‘om
de hoek’ worden uitgevoerd waardoor
kostbare reistijd richting de dealer
vermeden kan worden. Veel leaserijders combineren zo hun onderhoud
met een dag thuiswerken of vrije dag.
Indien gewenst halen we de auto bij
de berijder op en zorgen voor een fris
gewassen, goed onderhouden auto
aan het einde van de dag weer op de
stoep. Dit geldt overigens niet alleen
voor Leaseplan, maar voor de meeste
landelijke leasemaatschappijen. Zo
werken we al jaren voor Athlon Lease,
Arval Lease, Terberg Lease en vele andere leasemaatschappijen.

“Dat we als organisatie, en als Kleverlaan BV in het bijzonder, zijn geselecteerd als premium netwerkpartner
van de grootste wagenparkeigenaar
van Nederland is natuurlijk iets om

Berijders van alle leasemaatschappijen kunnen contact met ons opnemen
om akkoord aan te vragen en het onderhoud en de reparaties aan zijn of
haar auto uit te laten voeren”.

www.BesteAdres.nl
info@BesteAdres.nl

Voordeel met je Biebpas
breidt uit..
Op 1 juni sluiten vier provincies aan
bij het loyaliteitsprogramma van de
bibliotheek Voordeel met je Biebpas.
Hierdoor kunnen voortaan 3,5 miljoen
bibliotheekleden in Nederland gebruik maken van kortingen en extra’s
bij partners van de Bibliotheek.

de Bibliotheek. Een compleet overzicht van alle aanbiedingen op het
gebied van kunst & cultuur, recreatie,
educatie, sport & wellness en natuur
zijn te vinden op www.voordeelmetjebiebpas.nl.

Gevarieerd aanbod
Sinds enige jaren krijgen bibliotheekleden in Brabant, Gelderland,
Noord- en Zuid-Holland op vertoon
van de biebpas al voordeel bij verschillende organisaties (zoals theaters,
dierenparken, musea, filmhuizen,
pretparken en festivals). Wegens succes sluiten per 1 juni nu vier nieuwe
provincies bij Voordeel met je Biebpas
aan. Bibliotheekleden in Overijssel,
Limburg, Flevoland en Zeeland kunnen dan ook gebruik maken van de
vele leuke acties.
Ook groeit het aantal aanbiedingen
met de aansluiting gestaag en bieden partners zoals het Rijksmuseum
Twente, Attractiepark Slagharen, Toverland, Tuinen Mondo Verde en Mien
Ruys dan voordeel aan de leden van

Bibliotheek is helemaal bij de tijd
Het loyaliteitprogramma is één van
de manieren waarop de Bibliotheek
het lidmaatschap voor haar leden nog
aantrekkelijker wil maken. Met het Bibliotheekabonnement krijgt men toegang tot betrouwbare informatie en
een megacollectie boeken, inclusief
de nieuwste romans. Ook heeft men
de keuze uit vele Dvd’s (voor thuis
op de bank) en een brede variatie aan
tijdschriften.
Daarnaast biedt de Bibliotheek werken studieplekken met gratis WiFi en
goede koffie, waar men rustig kan
werken of elkaar kan ontmoeten.
Daarbij worden er in de bibliotheek
regelmatig interessante activiteiten
georganiseerd, kijk voor meer inspiratie op www.bibliotheekkennemerwaard.nl.

Loods in aanbouw. Hier moeten machines
in komen voor betaalbewerking. Wie wil ons
helpen om deze machines te vinden?

Autowerkplaats in aanbouw voor de nieuwe
beroepsopleiding autotechniek. Tijdens de
Vastenactie 2013 is hier geld voor ingezameld. Helaas is het benodigde bedrag nog
niet compleet. Donaties voor de autowerkplaats zijn van harte welkom op bankrekening 3364 26 577 t.n.v. Stichting WOL

Bosch Car Service Kleverlaan BV
in voorkeursnetwerk LeasePlan
LeasePlan Nederland heeft vorig
jaar de eerste Premium leverancier
benoemd binnen haar bestaande
netwerk van voorkeursleveranciers.
Bosch Car Service is de eerste organisatie dat het nieuwe keurmerk van de
leasemaatschappij ontvangt. Leaserijders kunnen voor reparatie- en
onderhoudsbeurten zelf kiezen bij
welke leverancier zij de werkzaamheden onderbrengen. Het
nieuwe label garandeert hen echter
van de beste service en kwaliteit.

timale support van paperclip tot compleet interieur, u bent bij hen aan het
BesteAdres.nl. Hét inkooppunt voor al
uw kantoorartikelen en de creatie van
uw ideale werkplek.

Spullen gevraagd voor
Burkina Faso
Op de jaarmarkt van Limmen hebben
wij, Stichting WOL, 2 kramen beschikbaar gekregen om onze stichting weer
onder de aandacht te brengen. Er is
altijd weer geld nodig, steeds weer,
om het onderwijs in Burkina Faso te
ondersteunen.
Veel geld is er binnengehaald tijdens
de fietstocht in 2010 voor ons onderwijscomplex. 700 leerlingen krijgen
goed onderwijs op het complex. Op
dit moment wordt er gewerkt aan de
bouw van een loods bij de techniekopleidingen en een autowerkplaats
voor een nieuwe opleiding autotechniek.
De school groeit, maar dit betekent
ook dat de start van nieuwe leerlingen en de doorstroom van leerlingen

naar het beroepsonderwijs veel geld
kosten.
Vandaar gaan wij weer aan de slag om
geld in te zamelen. Dit willen wij doen
door verkoop van 2e hands artikelen.
Dus...heeft u nog mooie spullen maar
gebruikt u ze niet meer, geef ze aan
ons, dan kunnen wij die op de markt
verkopen. Zo helpt iedereen mee voor
het goede doel.
U kunt uw spullen of speelgoed afgeven op dinsdag 25 juni op de Middenweg 47 te Limmen tussen 14.00 en
17.00 uur.
Heeft u vragen dan kunt u bellen naar
06-12815714 van Trudi Meijer-Koot.
Namens de Stichting WOL alvast bedankt, Trudi Meijer-Koot
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Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

JAARMARKT ACTIE!

Op de Vuurbaak:

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

JUNI 2013

UW INTERIEURSPECIALIST

tapijten

gordijnen

&

zonwering

karpetten

laminaat

vloeren

elektrische gordijnrails!

Terug van weggeweest

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

service
kwaliteit
garantie

Rijksweg 127 • Limmen • 072 505 16 02
dinsdag t/m zaterdag geopend • vrijdag avond geopend

kerkweg 1 | LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen
Fietsen en skeeleren op 22 en 23 juni

Univé Ronde van Limmen
Op zaterdag 22 juni wordt weer de
traditionele Ronde van Limmen gereden. Het programma bestaat uit
drie verschillende koersen. Om 17.00
schiet onze rondemiss Xamira Pronk
de junioren/sportklasse en masters
weg. Daarna zullen om 18.30 de
cracks van weleer aan de start komen
in de gentlemenkoers , waarna om
19.30 uur de elite- amateurs van start
gaan. Zondag 23 juni kan er geskeelerd worden over een afstand van 20
of 35 kilometer.
Coryfeeën aan start van gentlemenkoers
De gentlemenkoers wordt iets anders
ingevuld dan eerder is aangekondigd.
Geen koppelkoers maar een zeker niet
minder interessante koers. Om 18.30
komt er namelijk een groep wielrenners aan de start die in de jaren 70
en 80 furore maakte in de NoordHollandse criteriums: De KrooneLieftingploeg. Onder andere Pim
Kraakman, Peter en Nico Hollenberg,
Aldert Pepping, Arie Zoon, Chris van
Vlaanderen, Cees Denneman, Gerard
de Nijs en Hans Teeling zullen dan aan
start verschijnen om het Limmerse
publiek te laten zien wat koersen is.
Jarenlang trokken zij van koers naar
koers in een oranje-witte bestelbus
om menig prijs in de wacht te slepen. Wellicht inspireert dit de nieuwe
lichting wielrenners weer om deel te
nemen aan de recreantenkoers van

ronde van Limmen. De mannen verwachten minimaal net zo veel publiek
langs het parcours als destijds.
Daarvoor zijn dan al om 17.00 uur de
junioren, sportklasse en masters van
start gegaan. Een grote mengelmoes
met coureurs van jong tot oud strijden
dan om de podiumplaatsen. Grote favoriet is hier Jeroen Lute. De geboren
Limmenaar en oud winnaar van bij de
elite-amateurs heeft een stapje terug
gedaan omdat hij vanwege tijdgebrek
niet meer volledig kan trainen.
Om 19.30 uur starten de allerbeste
amateurs van Noord-Holland. In deze
koers wordt veel verwacht van onze
plaatselijke favoriet Bram Bruschke.
Had hij begin van de maand zijn hoogtepunt in de kerk van Limmen om zijn
huwelijk in te zegenen, nu hoopt hij
op een podiumplaats na zijn rondjes
‘om de kerk’. Alle ingrediënten voor
een spannende koers zijn aanwezig
waarbij het publiek in ieder geval als

winnaar uit de bus zal komen. Door
het korte parcours van exact 1 kilometer (Dusseldorperweg, Kerkweg,
Vuurbaak, Jan Valkeringlaan), hoeft u
weinig van de koersen te missen. Let
op: het parcours wordt om 16.30 uur
volledig afgesloten!
Skeeleren
Op zondag 23 juni kan er tussen 9.15
uur en 10.15 uur gestart worden aan
een skeelertoertocht (dus geen wedstrijd) over 35 of 20 km. Ook voor
minder geoefende skeeleraars en kinderen is het rondje van 20 km goed te
doen. Dus ga er zondagochtend met
de hele familie op uit en geniet van
de mooiste paadjes die Limmen en
omstreken te bieden hebben. Uiteraard is er ‘koek en zoopie ‘ onderweg.
Start en finish van deze tochten is ‘De
Burgerij’ (Dusseldorperweg tegenover
de kerk). Een helm is verplicht (eventueel bij inschrijving te verkrijgen)
en bescherming wordt geadviseerd.
Inschrijfkosten bedragen € 5,- per
persoon.
Voor meer informatie terecht op de
website; www.rondevanlimmen.nl.

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

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

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

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

Tijdelijk bij aankoop van € 25,00 aan GOLDWELL producten

GRATIS een Rimmel mascara
zwart t.w.v. € 9,99!

Dusseldorperweg 105
072 505 24 56
Wij wensen iedereen
een fijne zomer toe
en graag tot ziens
op de Jaarmarkt!

Tegen inlevering van deze coupon, ontvangt u een gratis goodiebag
gevuld met diverse beauty artikelen voor haar en make-up!
o.a. van L’Oréal Professionnel, Biosilk, L’Oréal Paris en Alcina.
Alleen verkrijgbaar op de Jaarmarkt Limmen en zolang de voorraad strekt!
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De meiden van groep 3-4 lieten een
dans met kranten zien op het lied
“Minister president”. Verderop in de
show kwamen zij op met babypoppen
op en lieten ze zien dat mama alles
kan.
Groep 5/6 kwam nog een keer terug
met de dans “Ik word later zwarte
piet”. Het enthousiasme knalde van
het podium.

Twee uitverkochte shows
van Crisisjob!
Op zondag 2 juni heeft dansschool
Djazz 2 imprezz 2 uitverkochte dansvoorstellingen in theater de Beun in
Heiloo gedanst. Door 9 dansgroepen, die allen onder leiding van Willy
Könst staan, is een heel dansseizoen
keihard gewerkt om alle dansen in te
studeren. Joyce Mous en Nienke Olling zorgden met vele korte scènes
acteerwerk voor een mooi samenhangend geheel. Met veel enthousiasme
en plezier studeerden zij hun teksten
Djazz 2 imprezz
lesrooster 2013-2014
Woensdag
15.00-15.45 uur
15.45-16.45 uur
16.45-17.45 uur
18.30-20.15 uur
20.15-21.15 uur
Vrijdag
15.15-16.00 uur
16.00-17.00 uur
17.00-18.00 uur
18.00-19.30uur

Kleuters
groep 3
groep 4/5
16 jaar en ouder
Dames
Kleuters
groep 6/7
groep 8/1e klas
VO 2e-3e klas

Meer informatie:
www.djazz2imprezz.nl
djazz2imprezz@live.nl

in. In veel verschillende bijpassende
outfits maakten zij de zaal aan het
lachen en schrikken (af en toe wat
nattigheid uit waterpistolen). In het
verhaal zijn Nienke en Joyce inmiddels
afgestudeerd en gaan ze op zoek naar
een baan. Dat blijkt nog helemaal
niet makkelijk in tijden van crisis. Ze
speuren in kranten naar vacatures en
schrijven vele sollicitatiebrieven.
De show werd geopend door de meiden van groep 5-6. Zij dansten op het
nummer “Word ik dit of word ik dat”
en waren gekleed in de kleding passend bij allerlei verschillende beroepen. De kleuters die op woensdag les
hebben lieten zich zien als “Meiden
van de brandweer” en als verpleegsters. Wat deden de meiden hun best
en straalden ze!
De kleuters die op vrijdag les hebben
dansten als spionnen en politiemeiden. In hun glitterjurkjes stalen ze de
show. De kinderen hadden zichtbaar
heel veel plezier in het dansen en werden begeleid door Danique Beemsterboer, Jenna Vleugel, Annabel de Jonge
en Roanne Vleugel die allemaal ook
met hun eigen dansgroep nog 2 dansen lieten zien. Ze kleden zich razendsnel om en stonden steeds weer voor
de kleuters klaar.

www.banden-kleverlaan.nl

Kleverlaan BV lanceert
bandenwebshop!
Internet neemt een steeds belangrijker plek in ons dagelijks leven. Niet
alleen voor sociale contacten en het
laatste nieuws, maar de laatste jaren
ook steeds meer voor product- en
prijsvergelijkingen.
Ook het aanschaffen van een auto
vindt al jaren plaats door vooraf goed
te vergelijken en te oriënteren op het
web. “Het is dus belangrijk om je
goed te profileren op internet, maar
zeker zo belangrijk is de kwaliteit die
je levert”, aldus Ron Kleverlaan. “We
zagen de laatste tijd een groot aantal
aanbieders ontstaan die onderdelen
verkopen aan particulieren via diverse sites, maar het monteren van de
meeste van deze delen vereist toch
veel kennis en gebruik van specifieke
apparatuur. We verwachten dat deze
trend zich niet door zal zetten, mede

ook omdat het lastig is verkeerde onderdelen te retourneren of garantie te
claimen”.
“We hebben wel besloten om zelf de
internetmarkt verder op te pakken
en zijn begonnen met een professionele bandenwebshop waar alleen
de topmerken te koop zijn. Bandenprijzen zijn sterk wisselend en de leveranciersketen is vrij lang en vergt
veel distributie, dus direct inkopen
bij de fabrikanten is snel lonend. De
webshop is zo opgebouwd dat aan de
hand van het kenteken van de auto
makkelijk de juiste band te vinden is,
anders kan de bandenmaat gemakkelijk worden ingevoerd. De all-in
prijs wordt na de keuze door de klant
vermeldt en de banden worden in de
winkelwagen geplaatst waarna deze

Op weg naar Lourdes

Groep 7 kwam het podium op als leger onder leiding van Joost van Vliet.
Hij stond zijn mannetje in deze groep
en liet zich van zijn beste kant zien.
De meiden dansten sierlijk om hem
heen. De groep deed een 2e dans over
een snoepfabriek. Met gekleurde linten werd dit een vrolijk geheel wat
netjes gedanst werd. De dansers uit
deze groep hebben het afgelopen jaar
ontzettend veel geleerd en hebben dit
goed kunnen laten zien.
Groep 8 startte met een stewardessendans en kwam daarna terug als
partyplanner! Dit was het beroep wat
uiteindelijk door Nienke en Joyce gekozen. Want wie wil er nou niet feestend rijk worden? In deze groep zitten
harde werkers en doorzetters. Keihard
oefenen om moeilijekere bewegingen
te leren is wat deze meiden wekelijks
doen.

De showgroep liet zien waar zij voor
staan; hard werken, expressie, techniek en show. Zij startten de show
met een dans als showgirls. Een remix
van verschillende stijlen maakte dat
de meiden al hun talent kwijt konden. In het tweede deel van de show
wisten zij de zaal adembenemend stil
te krijgen met hun dans op “Read all
about it”. Een moderne dans met veel
techniek, grondwerk, lifts en samenwerking op een prachtig lied zorgde
voor een oorverdovend applaus na
afloop.
Aan het eind van de show kwamen
alle groepen samen op het toneel na

een mooie start met een stuk moderne dans van de meiden van het
Voortgezet Onderwijs van de 4e klas
en hoger. Het podium werd in korte
tijd gevuld met bijna 150 dansers.
Het publiek gaf de dansers zelfs een
staande ovatie.
Moe maar voldaan ging iedereen naar
huis. De reacties van familie en vrienden waren overweldigend. Iedereen
had enorm genoten van de shows.
Dankzij de hulp van bijna 50 ouders
werd deze show een groot succes
waar nog lang van nagenoten zal worden door middel van foto’s en filmopnames.

De meiden van het Voortgezet Onderwijs van de 1e-3e klas maakten voor de
pauze veel indruk door hun opkomst
waarbij 4 meiden liggend boven de
hoofden van de andere dansers gedragen werden. Zij dansten als reisleiders
en sloten af met “Ik neem je mee op
reis”. Aan het eind van de show kwam
de groep terug met “Euphoria”, een
dans die het podium af knalde!!!
De 4e klas en hoger danste een musicaldans met nummers uit Fosse,
Legally Blonde en Hairspray. De groep
maakte er echt een show van. In
het 2e deel van de show dansten zij
als dansers op het nummer “Dance
again”. Deze groep heeft laten zien
dat ze verschillende stijlen beheersen
en mooi strak en synchoon kunnen
dansen
direct kan worden betaald. De banden worden vanaf de fabrikant direct
bij Kleverlaan afgeleverd en dan kan
een afspraak worden gemaakt voor
montage. Zo hebben we invloed op de
merken en de kwaliteit van monteren
en kunnen we ook garantie geven”,
aldus Ron.
Door de betaling vooraf, levering zonder tussenkomst van grossiers en een
levertijd van enkele dagen kan een
voordeel worden behaald op de aanschafprijs van de banden. Uiteraard
kunnen we ook banden leveren in
combinatie met de onderhoudsbeurt
of de APK keuring. Omdat de levertijd
dan wel een issue is en de banden
achteraf betaald worden liggen de
prijzen dan iets hoger dan die van de
bandenshop”.
Ook voor winterbanden bent u bij Kleverlaan aan het juiste adres, een eigen
bandenhotel en een ruime keuze uit
verschillende merken zorgen voor optimale grip op de weg en op uw portemonnee.
Wilt u meer weten? Tel. 072-5057515,
receptie@kleverlaan.nl of kijk op
www.banden-kleverlaan.nl
Lourdes groep Castricum/Bakkum,
gaan 8 september voor 6 dagen weer
naar Lourdes.
De vrijwilligers staan dit jaar op de
jaarmarkt Limmen en verkopen daar
gezellige kado’s! Heeft U interesse
om een keer mee naar Lourdes te
gaan, kom gerust bij ons langs voor
een vrijblijvend info en een praatje.
Telefonisch kan ook bel dan Nel Weckster, tel. 0251 656439.

IJsclub actief in de Zomer
De limmer Ijsclub is al bezig aan de
voorbereidingen voor de komende
winterperiode. Hoewel de zomer nog
moet beginnen zijn de diverse trainingen al weer volop aan de gang.
Om aan te geven dat we niet alleen
in actie komen in de winter, hebben
we de deelnemers van de Limmer
avondvierdaagse, op onze wintertrainingslocatie De Koekoek, getracteerd
op een lekker Limmer IJscblub IJsje.
Aan de vele positieve reacties wat op
te maken dat dit ook het zomerijs in
goede aarde viel.
Uiteraard werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog even
de activiteiten van de Limmer IJsclub
onder de aandacht te brengen. Op
een mooie nieuwe flyer werden zowel
zomer activiteiten en de winter activiteiten weergegeven.
In de zomer: hardlopen, mountainbiken, fietsen, skeeleren, de organisatie van de Katerloop en de jaarlijkse
GP Groot Classic.
In de winter: wedstrijdschaatsen,
tourschaatsen, korte baan wedstrijdjes, hardlopen , natuurijs activiteiten,

schaats/trainingskampen en uiteraard op zaterdagochtend de jeugdschaatslessen voor allerjongsten.
Voor iedereen die schaatsen leuk
vindt, of gewoon lekker wil rennen,
fietsen of skeeleren nodigen we van
harte uit om eens een keertje bij een
training te komen kijken of mee te
trainen.
Zo wordt er iedere dinsdagavond vanaf 19.00 uur geskeelerd, rondom Kart
World Limmen. Voor de allerjongsten is het skeeleren een uitstekende
voorbereiding op het winterseizoen.
Kom eens kijken of doe gewoon mee.
En dan een speciale oproep aan de allerjongsten, of hun ouders, als je deze
winter heb genoten van het schaatsen, maar denkt dat het beter kan ben
je deze winter vanaf oktober van harte
welkom bij het jeugdschaatsuur van
de Limmer IJsclub, op de zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur op
IJsbaan de Meent in Alkmaar. In één
seizoen verander je van kruk tot crack.
Meer informatie over onze club kunt u
terugvinden op onze site:
www.Limmerijsclub.nl.

PA G . 8

LOV-KRANT

JUNI 2013

Niels Zomerdijk
06 46004933

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

• cv en gas • koeling • dakbedekking
• water • zinkwerken • sanitair

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

www.dibolimmen.nl

Datanetwerken

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

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

VA L K E R I N G

Administratie- en Belastingadviseurs

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

TAICHI QIGONG
Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

Ervaar in de buitenlucht wat Taichi Qigong
oefeningen doen met je !
Op een ontspannen manier
verbeteren ademhaling, doorbloeding,
concentratie en lichaamshouding.
T/m 28 augustus op woensdag van 20.00 – 21.00 uur
op het Koekoeksveld, Westerweg (t.o. nr 18), Limmen.
Iedereen kan meedoen. Kosten € 4,= per les.
Bij hevige regen gaat een les niet door.

Informatie: Ellen Gaillard
072-505 51 01, ellen@touchbase-taichi.nl
www.touchbase-taichi.nl

l
Kijk op:
drijfjonker.n
e
b
s
r
e
m
e
n
n
www.aa

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

Barbecue
op het plein
€ 7,50 p.p.
06 - 13 76 78 77 – jeroendejonge@financecare4you.nl
www.financecare4you.nl
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Spelenderwijs leren bij kinderdagverblijf Eigen Wijs
Kinderen die kinderdagverblijf Eigen
Wijs bezoeken, leren spelenderwijs
veel. Deskundige en betrokken medewerkers zorgen voor een veilige omgeving en stimulerende sfeer. De kinderen, ook de allerkleinste, krijgen de
beste begeleiding met veel aandacht
voor de individuele ontwikkeling.
Maar wat leren kinderen nou eigenlijk
bij een kinderdagverblijf?
Op allerlei manier worden de zintuigen van de kinderen van 0 tot 4 jaar
geprikkeld, zodat zij spelenderwijs
de wereld om zich heen leren kennen
door te ruiken, voelen, zien, proeven
en horen. Dit gebeurt door middel van
actieve workshops, een speciale snoezelruimte voor baby’s, voelborden en
de tuin waar van alles te beleven is.

Voor de allerkleinsten is er regelmatig
een workshop Muziek op Schoot, met
muziek en instrumenten met zachte
geluiden. De baby’s reageren binnen
deze workshop op de muziek en de
geluiden, waarbij je ze ziet ontspannen.
Ook in de speciaal voor baby’s ingerichte snoezelruimte is veel aandacht
voor de zintuigen. Er is zachte muziek
te horen, op het plafond verschijnen
steeds wisselende natuurlijke vormen
en kleuren en er staan materialen en
speelgoed die de baby’s kunnen voelen, bekijken en ontdekken. Sinds kort
heeft kinderdagverblijf Eigen Wijs een
babygroep voor kinderen van 0-2 jaar,
waar volop aandacht is voor de behoeften van de allerkleinsten zodat ze
zich geborgen en vertrouwd voelen.

De oudere kinderen worden natuurlijk
niet vergeten in hun ontwikkeling.
Voor hen is er ook een speciaal aanbod van workshops gericht op leeftijd
en belangstelling, zoals Peuterjudo,
Peuteryoga en Zumba. Ook kunnen
de peuters op speciale voelborden
steeds weer iets nieuws ontdekken
wat gek voelt, geluid maakt of onder
je handen beweegt. Maar buiten is
nog meer te beleven! In de avontuurlijke tuin kan er van alles ondernomen worden: in het Palenbos, op de
Kruipheuvel en in de Ontdekhoeken
zijn veel prikkels voor de zintuigen en
kunnen de kinderen spelenderwijs de
wereld om zich heen ontdekken!
Naast een kinderdagverblijf met opvang voor 0-4 jarigen biedt Forte

Fancy Fair 31 augustus a.s.
Voor de derde keer organiseert het
gemengd koor De Vredeburgers op
zaterdag 31 augustus een Fancy Fair
en wel bij het sfeervolle Protestante
kerkje aan de Kerkenlaan te Limmen.
Door de leden van het koor zijn de
afgelopen 2 jaar allerlei mooie spullen verzameld, waaronder kleding ,
boeken, glaswerk, serviezen, meubeltjes enz. Ook is er een loterij met veel
leuke prijzen.

Eindelijk zomerse
temperaturen…..
Het is dinsdag 18 juni en op de valreep
nog een stukje nieuws over de natuur
van het voorbije steenkoude voorjaar.
Hoe lang heeft de wind in die koude
noord-noordoost hoek gezeten? Weken- zo niet maandenlang. Koud,
droog, harde wind, stuiven, slecht
groeien etc. Niets is ons dit voor jaar
bespaard gebleven. Maar nu zit ik
met een prachtig glas Hefe Weißbier
en een paar crackers met kaas op ons
heerlijke overdekte en beschutte terras. De thermometer wijst om 21.30
uur nog 25 C., heerlijk. Hoe lang kunnen we hiervan nog genieten, een of
twee dagen? Dus pakken die kansen.
Toen de Hortus Bulborum de poorten
en de tuin opende stond er slechts een
enkele narcis te bloeien. Alles kwam
gemiddeld drie weken later op gang.
Zo ook het bezoek. Het resulteerde in
aanzienlijk minder bezoekers, en gelijktijdig minder inkomsten, ook uit
de winkelverkopen. En toch waren alle
vrijwilligers enthousiast bezig met de
groepen om rond te leiden. De Hortus haalde kranten, tijdschriften en
tv. Een tuin om trots op te zijn in ons
mooie dorp.
In de weilanden arriveerden de vogels
later dan normaal en gingen dus ook
veel later broeden. Het gras groeide
niet, het maaiseizoen kwam later op

markt om kennis te komen maken.
Ook kunnen kinderen kunnen daar
gratis een leuke workshop volgen.
Komt allen!
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.fortekinderopvang.nl, of bellen
met 0251-658058.

26 JUNI 2013
JAARMARKT
LIMMEN

Limmer
Ondernemers
Vereniging

Het bestuur
van de LOV
wenst u allen
een fijne
en gezellige
Jaarmarkt!

Kinderopvang in Limmen ook nog
buitenschoolse opvang voor kinderen
van 4-12 jaar, en een peuterspeelzaal
waar kinderen tussen 2-4 jaar heerlijk
samen kunnen spelen en leren.
Benieuwd naar de opvang van Forte
Kinderopvang? Op 26 juni bent u welkom in de Forte stand op de LOVJaar-

gang. En extreem droog, er viel bijna
geen neerslag. Nog steeds is de grond
te droog. Opvallend laag is het peil in
de polders, maar dat wordt door het
Hoogheemraadschap in samenspraak
met de agrariërs geregeld. Lage waterstanden, gemakkelijker om het land
te beweiden en te bewerken, maar
ook slecht voor de weidevogelstand,
immers minder wormen en andere
insecten. Door deze lage waterstand
heb ik dit jaar in de sloten achter het
zwembad, geen enkele karper, zeelt
of brasem zien paaien. Jammer want
dat is altijd een spectaculair gezicht,
die blinde “liefde” voor elkaar en
langs elkaar schurend door laag water. Huis- en boerenzwaluwen arriveerden veel later dan normaal vanuit
het verre Afrika, maar zijn inmiddels
volop bezig met de broedsels te verzorgen en te voeden. Het programma
“Vroege Vogels” meldde onlangs dat
het opmerkelijk is dat de zwaluwen
die terugkeren niet ouder zijn dan
maximaal twee jaar. Waar zijn de oudere paren gebleven? Het antwoord
is er nog niet. Gesneuveld onderweg,
verhongerd of verdroogd op de barre
tocht vanuit het zuiden? In de lucht
zie ik zwarte sikkels van gierzwaluwen scheren met dat typische hoge
fluitgeluid, bijna snerpend. Straks laten de vleermuizen zich zien, kleine
wonderlijkje zoogdiertjes die aan de

Daarnaast zijn er een aantal kunstenaars uit de omgeving met hun
kunstwerken om het geheel nog aantrekkelijker en gezelliger maken. Op
het terras van “Ons Huis” kan er een
drankje genuttigd worden met daarbij
eigen gemaakte appeltaart of cake.
Ook een muziekje zal niet ontbreken!

Vernieuwde aanpak jaarmarkt Limmen! Het wordt
een zie, voel, doe, ruik, proef en beleef jaarmarkt!
Dat belooft een zeer mooie en gezellige jaarmarkt te
worden. Voor groot en klein is er genoeg te beleven!

Uiteraard kunt u zich deze ook aanmelden als lid van ons koor.
lichte schemerhemel allerlei capriolen uithalen bij het vliegen en op hun
radar de nachtvlindertjes en muggen
vangen. De handel in perkgoed kwam
traag op gang. Te koud om te planten
en het lokte ook niet om dit soort
altijd gezellige bezigheden te gaan
doen. Nu ruik ik buiten de zoete geur
van Brugmansia’s (Engelentrompet)
die non stop gaan doorbloeien, mits
je ze goed verzorgt met een dagelijkse
flinke portie water en tijdig bijmesten. Honderd bloemen aan een struik
is straks geen uitzondering. Een dankbare plant, die max. 2 m. hoog wordt
en absoluut vorstvrij moet overwinteren.
Op de groentetuin viel de oogst van
asperges tegen, ja nu “brullen” ze de
grond uit. Nog t/m 21 juni en dan rusten voor een volgend seizoen. Maar
heerlijk zijn ze. Warmte, daar houdt
de asperge van. De aardappelen staan
best in het gewas, nu warm weer en
tijdig regen dan gaan de plant knollen vormen.
De dahlia’s staan gemiddeld 30cm.
hoog en zullen bij warm weer ook
omhoog schieten. De aardbeien kleuren, dus snel netten spannen tegen de
vogels.
Opmerkelijk rijk bloeien de heesters
en struiken, kennelijk willen zij het te
koude voorjaar overtreffen met hun
uitbundige bloei. Schitterende rhododendrons sieren overal de tuinen.
De zomer is begonnen! Geniet er van
en een heerlijke vakantietijd toegewenst.
Kees G. Kroone

IEDEREEN IS WELKOM!
VAN 14.00 TOT 21.00 UUR

Afgelopen zondag aan het eind van de Dankviering in de Corneliuskerk werd
Mvr. Corrie Noom in het zonnetje gezet. Corrie heeft zich binnen de Corneliusparochie ingezet voor vooral de vrouw binnen de kerk. Al 25 jaar deed ze dat op
allerlei gebied: bestuurlijk, organisatorisch en ook als het ging om de liturgie.
Ze gaat nog steeds met vaste regelmaat voor tijdens de weekendvieringen samen met Mevr. Nel Koppes. Ze werd als trouwe kerkganger door de voorzitter
Kees Kroone verrast en naar voren gehaald. Daar werd ze toegesproken en ontving ze naast de bloemen ook de ‘vrijwilliger van het jaar herinnering’.
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Kijk voor de mogelijkheden
van podotherapie en pedicure
op onze website.
Podotherapie maakt gebruik van vergoeding uit de aanvullende
verzekering, hierbij wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Limmen
Nijverheidsweg 31j
1851 NW Heiloo

Zonnedauw 6d
1906 HA Limmen

072 5325555

072 5325555

info@podotherapieheiloo.nl

info@podotherapielimmen.nl

www.podotherapieheiloo.nl

www.podotherapielimmen.nl

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

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

Secondlife cartridges voor uw printer.
Goedkoper dan origineel en meestal met meer
inkt. Vele soorten op voorraad en de rest
kunnen wij eventueel bestellen!

Jaarmarkt aanbiedingen:
HANDDOEKEN 50 x 100................................ 3 voor. 10,HOESLAKENS................................................ vanaf. 10,DEKBEDOVERTREKKEN
140-200/220....................................................................... vanaf. 20,200-200/220...................................................................... vanaf. 30,240-200/220...................................................................... vanaf. 40,SETJE THEE-/KEUKENDOEKEN
vanaf............................................................................................

6,-
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Nieuws van de watersportvereniging limmen
Op zaterdag 29 juni a.s. houd onze
vereniging weer haar jaarlijkse “Botendag”.
Iedereen die lid is kan met zijn of
haar boot naar “het landje” om gezellig van gedachten te wisselen,
onder het genot van een drankje en
een heuse BBQ.
Geen boot?
U kan altijd meevaren.Tevens wordt
er voor de kleinste jeugd brood gebakken, wat ze zelf aan een stok
mogen doen.
Nog geen lid?
Dat kun je terplekke doen of geef je
van tevoren op via mail;
wsvlimmen@quicknet.nl

Wat doet de watersport vereniging?
Wel, op de 1e plaats de instandhouding van “het landje” aan het overdie.
Zonder dat landje mag in principe
niemand aanmeren in de polder.
De vereniging houdt het landje bij
d.m.v. het te maaien, vuilnis weghalen, en het gewoon schoon houden, zodat IEDEREEN daar gebruik
van kan maken.
De vereniging zorgt ook dat op “het
stet” de boten niet onder water komen te staan na extreme regenval.
Iedereen met een ligplaats (wel
of geen lid) wordt zo goed als het
kan voorzien van een droge boot.
Heeft u geen ligplaats? Even bij de
gemeente informeren welke plaats

er nog beschikbaar is. Het is NIET
de bedoeling om uw boot langs de
kant van “het Stet” aan te meren.
Tussen de 2 bruggen aanmeren is
verboden en zal een waarschuwing
van de gemeente betekenen om
hem daarna te laten verwijderen. Altijd dus uw boot in de ligplaats i.p.v
voor uw huis.
Ter informatie; Contributie zonder BBQ is 5 euro per jaar. Gaat u
wel naar de botendag incl. BBQ en
drank/ dan betaalt u 10 euro p.p. en
kinderen 5 euro p.p.
Inlichtingen bij: Willem Koot (waarnemend voorzitter) Achterweg 52;
Annette Zeeman (secr.) Schoolweg
14; Rene Commandeur (penn.) Achterweg 26.
P.S. Om gezondheidsredenen moest
onze voorzitter, Willem Jonker,
er (na 8!) jaar mee stoppen. Hartelijk dank voor deze jaren voorzitterschap!

Geslaagde dance-battle-show
van Tios Limmen in de Burgerij
Limmen – Afgelopen vrijdagavond
14 juni 2013 hadden de Streetdance
en Breakdance groepen van TIOS
Limmen een zeer geslaagde, maar
vooral een gezellige dans show in
de Burgerij te Limmen. Als extra
werd er een mini-Dance-Battle gehouden, wat het extra spannend
maakte voor de dansers.
De dans show werd gestart met
gezamenlijke dansen van de Streetdance groepen, waarbij verschillende dansvormen naar voren kwamen,
zoals een dansmix van aerobics en
zumba of een mix van modern,
jazzballet en hiphop. De jongste
groepen vonden het zeer spannend,
maar desondanks dansten ze enthousiast voor het publiek. De oudere groepen (voortgezet onderwijs)
lieten mooie strak gechoreografeerd
stoere dansen zien.

Na de pauze ging de show weer verder. De oudste Breakdancers gaven
een zeer indrukwekkende verpletterende Battle, waarbij letterlijk
alles uit de kast werd gehaald. Ze
begonnen eerst met een gezamenlijke strakke choreografie, waarna
de onderlinge strijd begon. De ene
move was nog spectaculairder dan
de andere. Dit werd zeer gewaardeerd door het publiek alsook door
de andere dansers. De Streetdance
groep VGO1+2 hadden hun eigen
choreografie gemaakt, waardoor er
een leuke Battle van verschillende
dansstijlen naar voren kwam. De
laatste groep VGO 3+ was in tweeën
gesplitst. Zij dansten letterlijk een
Battle tegen elkaar tijdens de dans.

Tijdens het jury-overleg lieten de
Streetdance groepen nog een paar
gezamenlijke dansen zien, waarna
de prijsuitreiking begon. De uiteindelijke winnaars van Breakdancer
2013 waren Suzanne (vertederend,
maar met lef) en Bente (perfecte
hollow-back op timing van de muziek). Bij de Streetdancers waren de
winnaars Michelle (meest ritmegevoel), Indy (meest enthousiast
voor dans), Ilse (danst altijd strak
en goede uitstraling) en Lot (beste
dansuitstraling), die de prijs Streetdancer 2013 wonnen van hun groep.
Het was een zeer geslaagde avond
vol dans, muziek, spanning en vooral ook gezelligheid.

Daarna werd er een mini-DanceBattle gehouden, waarbij de dansdocenten de juryleden waren. De
Breakdancers streden individueel
tegen elkaar en de Streetdancers
dansten in kleine groepen tegen elkaar.
Als eerste begonnen de jongste
Breakdancers. Zij stonden voor het
eerst op een podium, maar ze lieten een geweldige stoere, maar ook
vertederende Battle zien met mooie
moves. De Streetdance groep 3-5
dansten een vrolijke zumba Battle
van 4 tegen 4 en groep 6-8 dansten
een Battle op echte streetdance muziek.

Eten en genieten!

Broccolistamppot
met hazelnoten en blinde vinken
Voor 4 personen
1,2 kg kruimige aardappelen
1 kg broccoli
21/2 el milde olijfolie
4 plakken serranoham of andere gedroogde ham
4 blinde vinken (of rundervinken)
75 g blanke hazelnoten grof gehakt.
Kook de aardappelen in een bodempje water en 1tl zout
in 20 minuten gaar.
Snijd de dikke stelen van de broccoli, verdeel de broccoli
in kleine roosjes.
Voeg na 12 minuten de broccoli toe en kook ze met de
aardappelen mee gaar.
Verwarm ½ el olijfolie in een braadpan en bak hierin de
ham knapperig.
Neem uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier.
Voeg nog 2 el olijfolie toe aan het bakvet en bak de blinde

vinken hierin rondom bruin. Draai het vuur laag en bak
nog 10 min zachtjes. Blus de jus af met 50 ml warm water
en breng op smaak.
Verwarm nog 3 el olie en bak hierin de hazelnoten in 5
min goudbruin.
Giet de aardappelen en broccoli af en stamp alles grof.
Voeg de helft van de hazelnoten met de olie toe aan de
stamppot en schep door elkaar.
Breng op smaak met zout en peper.
Verdeel de stamppot over de borden en verdeel er de
rest van de hazelnoten en de ham over. Geef er de
blinde vinken bij.
Bereiden 35 minuten.
Wijntip: PINOT GRIGIO

Eet smakelijk!
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Vakantietijd: geen
andere mensen om
je heen, of juist wel..?
De vakantietijd is voor alleengaanden een moeilijke tijd
Wat is jouw vakantiebestemming? Ga
je ver weg? Of zoek je het deze keer in
eigen land? Daar kun je het óók treffen met het weer. Is je bestemming
een beroemd toeristenoord, of ben je
toe aan berg- of boswandelingen en
wil je daar tot jezelf komen! Maar ik
merk dat voor velen het ‘alleen-zijn’,
een groot probleem is. Ze schrikken
ervan, als ze de klok horen tikken! Alleen is maar alleen. De meesten zijn
gewend aan (veel) mensen om zich
heen. In elk geval aan de bekende,
vertrouwde mensen. Als die wegvallen, dan moet dat verwerkt worden.
Als een man zijn vrouw verliest, als
de vrouw alleen achterblijft, dat valt
niet mee! Alleen zijn, je moet leren,
ermee te leven. Maar éigenlijk went
het nooit. En verreweg de meesten
zijn dan ook erg blij met elk bezoekje.
Dan kun je eens even je verhaal kwijt.
Daarom is de vakantietijd voor veel alleengaanden een extra moeilijke tijd.
En kun je voor eenzame mensen veel
meer betekenen dan je denkt, eenvoudig door even te bellen of een kaartje
te sturen vanaf je vakantieadres. Gewoon even aan de ander denken.
Je vakantie als een soort pompstation om kracht op te doen.
Alleen zijn, in een verlaten gebied je
vakantie doorbrengen, het trekt veel
mensen dan ook niet. Die gaan het
liefst naar een gezellig volle camping. En ze vinden ‘t niet erg, als het
strand “dichtbevolkt” is. Als het maar
gezellig is! Een gezellige tijd hebben,
daar draait het om. Nou ja, ieder zijn
meug, zeiden ze vroeger. Wat mij in de

Foto-boekje over de ‘Geschiedenis van de RK
kerk in Limmen’ die uitgedeeld is aan alle
kerkgangers tijdens de Dankviering op zondag 9 juni 2013. Een boekje gemaakt n.a.v.
het stapellied van Mia Ploegaert rond het
jaarthema: ‘Bouw je mee aan Gods huis?”
Rond de twaalf coupletten heeft Peter Valkering historische foto’s gebruikt om de
geschiedenis van de kerk in Limmen te illustreren. Van de Eerste houten kerk aan de
huidige Zuidekerkenlaan, de Beeldenstorm,
de schuur- en schuilkerk tot aan de huidige
Corneliuskerk aan de Dusseldorperweg.

geloofsverhalen in de Schrift opvalt, is
dat juist vaak de eenzaamheid wordt
opgezocht. Dan wordt weer kracht en
moed gevonden om verder te gaan.
Hoe je het ook invult ik hoop dat je
vakantie een soort pompstation is.
Niet om benzine te tanken. Maar
nieuwe kracht, nieuwe moed. Energie
om er weer tegenáán te kunnen. En
wáár je dan bent, dat dóet er eigenlijk
niet toe. Want overal is die “benzine”,
die brandstof om vérder te kunnen,
te krijgen. Ja, letterlijk: te krijgen. Helemaal voor noppes! Maar je moet je
er wel voor open stellen. Een manier
zoeken die bij je past, God, óók in vakantietijd! Als je dat lukt dan wordt
het genieten tijdens je vakantie. En
doe je kracht op voor daarna.

trappen. De neary was ook gewonnen
door Marion Liefting met 6 meter.
Voor de winnaar was er een AZ-shirt
geregeld die door de hele selectie ondertekend was. En dat terwijl in huize
Liefting Ajax altijd hoogtij voert……
Een geslaagd evenement en er werd
aansluitend nog uitstekend gegeten
met elkaar.

Golf Toernooi om de Cornelius Cup, Winnaar Mark Valkering. Een zeer geslaagde golfwedstrijd op de banen van Golf- en Countryclub ‘t Regthuys in Winkel.

‘Uitjes’ Kerkeveiling
groot succes
Tijdens de kerkeveiling in november
2012 zijn er diverse kavels verkocht
waaraan een gezellig festijn vastzit.
Recentelijk vonden een aantal evenementen plaats.
Zaterdag 11 mei is een flink gezelschap gast geweest van Lia Vriend
en werd een bezoek gebracht een het
fantastische natuurgebied Waterland.
Men heeft genoten van alle natuur en
tekst en uitleg door Lia en anderen. In
de loop der jaren heeft Lia velen rondgeleid in diverse natuurgebieden van
Noord Holland.
Op 25 mei jl., toog een groep enthousiaste mensen naar Winkel om op het
schitterende 18 holes golfcomplex ’t

Regthuys samen Footgolf te spelen.
Golfspel met een grote bal die met
de voeten wordt voortbewogen. Ondanks het frisse weer was de animo
groot en werd er enthousiast gespeel
door zowel mannen als vrouwen.
Het gaat tenslotte ook om de gezelligheid. Na afloop, en onder het genot
van ee n hapje en drankje werd er nog
nagepraat over de geslaagde wedstrijd. Jeroen Botman reikte namens
de Golf- en Countryclub de prijzen
uit. De winnaar van de Cornelius cup
was William Liefting met 33 trappen,
gevolgd door Johan Mooij met 34
trappen. De beste dames waren Marion Liefting en Edine Opdam met 38

Pastor Johan Olling

Vormselviering op vrijdag 24 mei 2013 in de Corneliuskerk waar 20 jongeren door deken Eduard Moltzer het sacrament van het vormsel ontvingen.

LIMMEN – Ook tijdens de aankomende Jaarmarkt 2013 van Limmen zal stichting Limmen Ludiek van zich doen laten spreken. Er zal namelijk een SUPER
GROOT WIJNGLAS staan vol met kurken. En alle bezoekers aan de jaarmarkt
mogen een gokje wagen hoeveel kurken er in zitten. Uit de goede inzendingen
zal uiteindelijk een winnaar worden getrokken die beloond gaat worden met
een ludieke prijs.

Kees G. Kroone

Deelnemers aan het Foot Golf Toernooi.

Kurken raden, sorteren en tellen
met Limmen Ludiek

Limmen Ludiek is goed opstoom met
het kurken sparen. Het kan u bijna
niet ontgaan zijn. In juni 2015 willen
ze met duizenden vrijwilligers het
grootste kurken mozaïek van de wereld laten verschijnen. Hier hebben ze
ruim ½ miljoen kurken voor nodig.
Geen draaidoppen, geen plastickurken, nee echte kurken. De oproep van
Limmen Ludiek om kurken te sparen
heeft inmiddels ook al ver buiten de
regio kurken opgeleverd. Vanuit Den
Haag, Maastricht, Almere en Amersfoort stromen de kurken in veelvoud
binnen. Zelfs van ver over onze landsgrenzen komen kurken naar Limmen.
In België, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk
en zelfs in de Verenigde Staten is het
kurken virus uitgebroken.
De tel kwijt geraakt
Door de tsunami aan kurken van de
laatste maanden is Limmen Ludiek
de kurken tel kwijt geraakt. Niemand
weet meer hoeveel kurken er op dit
moment in Limmen zijn. Het kun-

Op 8 juni ging een groep geoefende
golfspelers, incl. enkele dames naar ’t
Regthuys.
Het was een mooie zondag zaterdag.
Een uitstekende dag om de schitterend aangelegde banen de te belopen
en met elkaar te strijden om die grote
Cornelius Cup. Men had heel veel plezier met elkaar. De uitslag luidde:1e
prijs: Mark Valkering = De enige echte
Cornelius Cup, 2e prijs Ada Kiebert, 3e
prijs Martien Hink, Neary Paul Kuijl en
Longest Drive Michel Schilder. Na afloop een goede borrel en met elkaar
eten. Gezelligheid en sportiviteit van
de bovenste plank.
Zondag 9 juni vertrok er per bus een
gezelschap van plm., 25 personen
voor een vaartocht (koffie en gebak
aan boord!) door de schitterende en
rijk gevarieerde Eilandspolder, een
wandeling door oud De Rijp en aansluitend varen naar het eiland van
Adri Mul waar Keurslager Snel (John
de Boer) de maaltijd (gedeeltelijk
BBQ), alsmede de wijnen etc. uitstekend verzorgd hadden. Mooi zonnig
tijdens de maaltijd en beschut door
een dikke windsingel. Op de achtergrond de vogels, als grutto, tureluur,
kwikstaarten, rietzangers, buizerds,
kieviten, scholeksters etc., met een
kakafonie aan geluiden. Schitterende
kleuren in de graslanden een rijkdom
aan bloeiende wilde planten. Op het
eiland is ook een flink stuk grond gereserveerd voor de teelt van sierkalebassen en pompoenen. Die komen
straks in september en oktober in de
tuin van Adri in Graft en zijn dan te
koop.
Keurslager Snel, John, Adri en hun dames en ook al de kinderen hebben er
alles aan gedaan om het eetfestijn tot
in de puntjes te verzorgen.
Zondag 23 juni gaat er een flink gezelschap naar Akersloot voor een Solextocht, met aansluitend een barbecue
in café – restaurant “De Vriendschap
(Henk en Riet Levering), altijd gegarandeerd een succes. Met hopelijk
zonnig weer.
Voor de kerkeveiling 2013 wordt alweer nagedacht voor nieuwe attractieve uitgaansdagen.

nen er 150.000 zijn, 200.000, 250.000
…….niemand weet het.
En belangrijker nog dan het aantal, ze
weten niet welke verschillende kleuren kurken er allemaal zijn binnengebracht. Dit is namelijk van belang
omdat voor het mozaïek wat gemaakt
gaat worden (32 meter bij 5 meter ontwerp Alex Stuifbergen) minimaal
12 verschillende tinten nodig zijn om
überhaupt een mooi mozaïek te kunnen maken. Dus alle dozen, zakken,
tassen en kisten zullen open moeten
om dit goed in kaart te gaan brengen
en uit te sorteren.
Kom ook tellen 29 juni
Voor zaterdagmiddag 29 juni tussen
13.00 en 17.00 is Limmen Ludiek opzoek naar een aantal enthousiaste
ludieke vrijwilligers die samen met
Limmen Ludiek de huidige voorraad
kurken zou willen komen uitsorteren,
selecteren en tellen. Aanmelden kan
via info@limmenludiek.nl o.v.v. kurken tellen. Maar u zelf aanmelden op
de jaarmarkt kan natuurlijk ook. En
als u van uw voorraad kurken thuis af
wil of u kent iemand met veel kurken
dan mag u Limmen Ludiek ook een
seintje geven natuurlijk. Ze hebben
iedere kurk tot juni 2015 echt nodig.

Culinaire avond staat ook weer op
het programma
In de eerste week van juni (dinsdag/
woensdag) in 2015 staat ook de Culinaire avond weer op het programma.
Na het succes in 2010 kon natuurlijk
niet uitblijven dat ook in 2015 deze
terug zou komen. De avond zal wederom ‘op sterren niveau‘ zijn en er
zal ook weer voor een afwisselend
entertainment programma worden
gezorgd tussen de 5 gangen door. Als
u zeker wilt zijn van een van de 34 tafels (10 personen) met familie, vrienden of collega’s dan kunnen vroege
vogels nu al reserveren door 60% van
het couvertbedrag (€ 85,- p.p. = alles
all inclusive dus € 51,-) aan Limmen
Ludiek over te maken. Het restant bedrag moet dan de maand voorafgaand
aan het diner worden overgemaakt
aan Limmen Ludiek. Voor reserveringen en/of info kunt u een e-mail sturen naar culinair@limmenludiek.nl
Limmen Ludiek volgen? LIKE en DEEL
hun berichten op www.facebook.
com/stichtinglimmenludiek om op
de hoogte te blijven van de laatste
ontwikkelingen en maak kans op ludieke prijzen.
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...Heerlijk ontspannen
met een passend
verzekeringsadvies!
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www.rotteveel.org

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

Uw kind voelt zich bij ons thuis
Een geruststellende gedachte: bij Forte Kinderopvang voelt uw
kind zich helemaal thuis. Bij ons staan deskundige en betrokken
medewerkers voor uw zoon of dochter klaar, die zorgen voor
een veilige omgeving en een stimulerende sfeer. Maar van
Forte Kinderopvang mag u meer verwachten. Door het rijke
aanbod van activiteiten, toegespitst op leeftijd en belangstelling
van uw kind, is bij ons veel ruimte om de wereld te ontdekken!

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Kinderdagverblijf Eigen Wijs, Lage Weide 1B, Limmen
BSO Het Avontuur, Lage Weide 2, Limmen
BSO Hogeweg, Hogeweg 55, Limmen

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

Kom kijken en kennismaken!
Kijk op www.fortekinderopvang.nl of bel 0251-658058

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN
www.ncom mandeur. nl
DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN
TELEFOON 072-505 24 24 - FAX 072-505 16 09

RIETVELD

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

Rijksweg 102, 1906 BK Limmen
T 072 505 14 64 E info@rietveldlimmen.nl
W rietveldlimmen.nl

M A K E L A A R S

Ons team!

2 Geschakelde woningen - Kapelweg te Limmen

VERKOCHT

Deze 2 woningen worden gerealiseerd aan de fraaie
Kapelweg te Limmen, een vriendelijk en landelijk
gelegen dorp onder de rook van Alkmaar. In het
dorp zijn alle voorzieningen aanwezig, van winkels,
sportverenigingen tot scholen. Binnen enkele kilometers
bevindt zich de snelweg A9. Voor de bouw is gekozen
voor duurzame en onderhoudsvrije materialen (kunststof
kozijnen, gevelpanelen, dakkapel, goten, boeidelen en
buitendeuren).
Kopers hebben inspraak in de keuzemogelijkheden
qua binnenindeling, zo kun je kiezen voor een slaapen badkamer op de begane grond of voor een ruime
living met woonkeuken. Ook een garage behoort tot de
mogelijkheden. Alsmede is cascobouw mogelijk.

Marion van Stralen

Erik Nieman

Heeft u (verkoop)plannen?
Bel dan met Rietveld Makelaars
voor een gratis waardebepaling
en Erik Nieman komt bij u langs.
Ook voor advies bij het aankopen
van een woning of als u een
taxatierapport nodig heeft.

Yvonne van Dijk

Nieuwbouw:

• sanitair
• riolering

Rietveld Makelaars, de makelaar van Limmen! Wij danken alle verkopers voor het vertrouwen!
Kapelweg
20 ligt
in helemaal
het groen op
een
En voor iedereen die zijn woning nog niet heeft verkocht: ook in
2013 gaan
wijbeschut
er weer
voor!

perceel
grond van 259 m2. Er is weinig autoverkeer voor de deur
en parkeren kan op eigen terrein.
Kapelweg 20a heeft een open ligging op een kavel van
ca. 224 m2 met een fraai uitzicht. Ook hier kan op eigen
erf geparkeerd worden.

VERKOCHT

Koopsommen vanaf € 274.000,- v.o.n.

VERKOCHT

VERKOCHT

Kortom, een prima plek om te wonen, geschikt voor zowel
senioren als voor jonge gezinnen of een combinatie
hiervan! Bouw wordt gestart als beide woningen verkocht
zijn.

VERKOCHT

VERKOCHT

