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Interview met Alexandra en Eva, de medewerksters
van reisbureau Toerkoop Zonvaart

‘We willen de muur
helemaal vol hebben!’
Veel ondernemers uit Limmen adverteren in de LOV-krant. Niet raar, het is immers de krant van de
Limmerse Ondernemersvereniging. Zo stond er in de vorige uitgave een advertentie voor een Middellandse Zee Cruise; “exclusief bij Toerkoop Zonvaart”.
Ik ga op zoek naar het verhaal achter deze advertentie. Wat is Toerkoop Zonvaart? Hoe is het om in een
reisbureau te werken? Wat zijn de nieuwste trends op vakantiegebied? Gaan ze zelf nog wel eens op
vakantie als vakantie je werk is? Voor een interview heb ik afgesproken met de twee medewerksters
van Toerkoop Zonvaart Limmen, Eva van den Berg en Alexandra van Borkulo.
Toerkoop Zonvaart
Laat in de middag stap ik binnen bij reisbureau
Toerkoop Zonvaart. De felle kleuren van het interieur en foto’s van tropische oorden met palmbomen, witte stranden en een diepblauwe zee
zorgen ervoor dat ik mezelf al bijna op vakantie
waan. Een stukje buitenland in Limmen. Als ik
doorloop zie ik twee dames zitten achter hun bureau. Eva van den Berg en Alexandra van Borkulo,
begroeten mij enthousiast. Als een klant, neem ik
plaats aan de andere kant van het bureau. Alleen
stellen nu Eva en Alexandra niet de vragen, maar
ik.
Eerst wil ik graag weten wat Toerkoop precies is.
“Toerkoop is een landelijke keten,” vertelt Eva.
Toerkoop is het grootste samenwerkingsverband
van onafhankelijke, zelfstandige reisbureaueigenaren in Nederland. “Zonvaart is van de gebroeders Michel en Pieter Kuijs,” voegt Alexandra
daaraan toe, “zij hebben reisbureaus verspreid
over heel Noord-Holland.” Zonvaart valt dus onder Toerkoop. Eva: “Een jaar of acht geleden zijn
Alexandra en ik hier komen werken in Limmen.
Toen was het nog geen Zonvaart.” Ongeveer drie
jaar geleden hebben de gebroeders Kuijs het reisbureau overgenomen en werd het Toerkoop Zonvaart.
Aanbod
Als ik naar een eiland wil, ergens ver weg, in de
Stille Oceaan, kunnen jullie dat voor mij regelen?
Alexandra: ”Wij bieden alles aan, maakt niet uit
waar je heen wilt.” “Vanaf standaard pakketten
tot zelf samengesteld, van één persoon tot groepen,” voegt Eva daaraan toe. Natuurlijk hangt het
wel af van wat de touroperators op de planken
leggen. Eva: “Een land waar oorlog is of waar net
een natuurramp is geweest kunnen we niet aanbieden.”
Waar gaan Limmerse mensen graag heen op vakantie? Alexandra: “Dat is een heel verschillend,
vanaf de Canarische eilanden tot het Caribische

gebied. Afrika, Indonesië en Australië.” “Amerika
en Canada. Maar ook een bungalow in Limburg of
een weekend weg in Antwerpen, de camping, de
overtocht naar Ierland,” zegt Eva. Maar de trend
is vooral verre bestemmingen omdat de vliegtickets steeds goedkoper worden en de vliegtijden
steeds korter.
Concurrentie
Er komt een klant binnen, de hakken van de
vrouw zijn duidelijk te horen op de houten vloer
van het bureau. Ik ben nog druk aan het schrijven, een kleine onderbreking komt mij dus goed
uit. Nadat de klant weer vertrokken is, snijd ik
een gevoelig onderwerp aan: het internet. Steeds
meer mensen boeken via het internet hun reis,
het wordt steeds gemakkelijker en het gaat
steeds sneller. Is er nog wel toekomst voor reisbureaus in Nederland? Eva: “We kunnen er niets
aan doen.” “Het enige wat wij kunnen doen is een
stukje service verlenen,” zegt Alexandra. Eva: “wij
kunnen voor mensen gemakkelijk contact leggen met bijvoorbeeld hotels, als de mensen nog
speciale wensen hebben.” Via het internet kan dit
niet. Ook als er iets fout gaat bij een boeking op
internet, is het lastig om dit op te lossen. Bij een
reisbureau word je direct geholpen en wordt het
probleem snel verholpen.

Studio Welgraven is een klein full-service communicatiebureau met een grote
diversiteit aan opdrachtgevers. Wij verzorgen de creatieve vormgeving van o.a.
huisstijlen, periodieken, jaarverslagen, boekproducties, reclamefolders en websites. Tot onze opdrachtgevers behoren regionale bedrijven en instellingen maar
ook instanties als het Reumafonds en Stichting KiKa.
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een ervaren

part-time

creatief
vormgever/dtp-er
Wij zoeken een creatieve vrouw/man voor twee tot drie dagen per week. Heb jij
ervaring met Adobe Illustrator, Indesign en Photoshop en kan je goed communiceren dan bieden wij een uitdagende functie in een informele sfeer.
Kijk voor meer informatie op onze website www.studiowelgraven.nl of neem contact op met Michel Welgraven, tel. 072 505 5166.
Sollicitaties vergezeld van c.v. en eigen werk graag sturen naar Studio Welgraven,
Schipperslaan 9, 1906 bg Limmen.

studio

welgraven

Ervaringsdeskundigen
Alexandra en Eva zitten zelf al lang in het vak.
Eva: “Ik ben begonnen op Schiphol, bij de KLM.
Daarna ben ik bij een touroperator gaan werken
in Amsterdam, Alexandra werkte daar ook.” “We
werken al heel lang samen,” vertelt Alexandra.
De twee zijn al bijna twintig jaar vriendinnen en
werken al vijftien jaar met elkaar.
Naast hun werkervaring binnen de reisbranche
hebben de twee al heel wat plaatsen op de wereld gezien. Alexandra heeft als kind in Mexico
en Amerika gewoond, waar haar vader ook in de
reisbranche werkte: “Ik ben in de voetsporen van

De muur met vakantiekaarten van tevreden klanten.

De enthousiaste medewerksters van Toerkoop Zonvaart Limmen (v.l.n.r. Alexandra van Borkulo en Eva van
den Berg).

mijn vader getreden.” Ook Eva heeft veel van de
wereld gezien, ze noemt een aantal plaatsen op:
“Indonesië, Thailand, Afrika, Florida, de Bahama’s,
ik weet het niet eens meer, zoveel,” eindigt ze.
Ik vraag me af of ze nooit genoeg hebben van “vakantie”. De bakker eet vaak zijn eigen gebak ook
niet en de schilder verft nooit zijn eigen huis. Als
je in je werk altijd te maken hebt met vakantie,
wat doe je dan in je eigen vakantie? Deze vraag is
snel beantwoord: zelf op vakantie natuurlijk! Eva:
“Het lastige van werken in de reisbranche, is dat
je zelf ook overal naartoe wilt.” Eva en Alexandra
vertellen dat zij ook niet snel twee keer naar de
zelfde plaats op vakantie zouden gaan. Eva: “Dat
is zonde, er is nog zoveel te zien.”

aan de muur: de vakantiekaarten die Alexandra
en Eva van hun klanten ontvangen hebben. Trots
laat Eva de kaart zien die als laatste is binnen
gekomen. Een tevreden klant schrijft over de prima accommodatie en het zonnige warme weer.
Alexandra: “We willen de muur helemaal vol
hebben.” Als ik vraag wat de dames tot slot nog
willen zeggen, zegt Eva enthousiast: “We vinden
het leuk om voor mensen dingen uit te zoeken,
ze zijn van harte welkom. De koffie staat klaar!”
Een mooie zin om het interview mee af te sluiten.
Het verhaal achter de advertentie is mij duidelijk
geworden. Dus adverteerders, opgelet, want misschien kom ik binnenkort wel langs om het verhaal achter uw advertentie te zoeken!

Dorps karakter
Zelf zijn Eva en Alexandra geen Limmersen, ze komen uit Alkmaar. Alexandra: “Toch voelen we ons
steeds meer Limmer. We kennen onderhand het
halve dorp.” “We weten inmiddels wat de mensen leuk vinden,” voegt Eva daar aan toe. De twee
zijn het erover eens dat het een heel dorps reisbureau is waar vooral het persoonlijke contact
met de klanten voorop staat. Het bewijs hangt

Lucia Valkering

Toerkoop Zonvaart
Kerkweg 2
Tel: 072-5053456
e-mail: limmen@zonvaart.nl
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Met een
accountant
draait u beter..!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Rijksweg 141, 1906 BG Limmen
Telefoon (072) 505 32 66
Fax (072) 505 12 31
E-mail: info@dirkvandersteen.nl
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internet:

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

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

WWW.SMEDERIJHAGEMAN.NL

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

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

Met DSH-Schuifwanden creëert
u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden exact
op maat gemaakt, waar u maar
oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92

wilt in huis of op kantoor. In de
slaap- en
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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

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

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

Heidy

Tip: Geef iemand eens een heerlijke
voetenbehandeling cadeau!!

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

Telefoon 072 - 505-30-09
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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 Tess Nijman “Baby van de maand” geworden. Voor de “Baby van de
maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze
kan de winnaar op vertoon van deze krant in ontvangst nemen in de winkel aan de
Rijksweg 137 in Limmen.

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

Tess Nijman
– Geboren op 26 januari 2007 –
Dochter van Joost en Ilona Nijman

Leon Kerssens

Amber Mors

Isa Meijer

Ferona Könst

– Geboren op 28 januari 2007 –

– Geboren op 8 februari 2007 –

– Geboren op 18 januari 2007 –

– Geboren op 8 februari 2007 –

Zoon van Barry Kerssens en Petra Castricum

Dochter van Pieter en Miranda Mors

Dochter van Antoinee Meijer en Linda Hoebe

Dochter van Toon Könst en
Georgina Könst-van der Wagen

Schrijf in uw agenda! De volgende LOV-krant
verschijnt 21 april a.s.
...aanleveren kopij tot maandag 16 april 2007!

Handgemaakte Chocolade Paaseieren
bij Bakkerij Putter!
Mevrouw Putter van de gelijknamige bakkerij
met zaken in Uitgeest, Limmen en Akersloot, mag
best een kunstenares genoemd worden….!
Want vanaf het begin van de Vastentijd, is ze dagelijks actief in het op-maken van Handgemaakte Chocolade Paaseieren. En dit doet ze al bijna 40
jaar met zoveel zorg en liefde, dat het een lust is
haar bezig te zien.
Eerst wordt de helft van het grote ei (eigen fabrikaat) omwikkeld met Staniol, dat is een speciaal
soort zilverpapier wat een speels effect geeft.
Vervolgens worden kleine gekleurde eitjes, écht
stuk voor stuk, geplakt aan de binnenzijde. De
tweede helft ondergaat dezelfde behandeling,
waarbij ieder eitje een uitgekiend plekje krijgt.
Aan de bovenzijde wordt daarna fijn gedecoreerde chocolade aangebracht.

En dan begint het inpakwerk, waarbij een engelengeduld onontbeerlijk is.
Eerst wordt het ei voorzichtig omgeven met
schitterend gekleurd zilver-papier, en vervolgens
komen naald en draad uitgebreid aan bod. Want
het sfeervolle lint wordt zó gedrapeerd, dat er
een heel aparte strik ontstaat. En in de daar ontstane plooitjes worden kleurrijke eitjes gelegd. Zo
wordt ieder ei een kunstwerk op zich, én….. geen
ei is hetzelfde !
Dat Mevr. Putter met veel creativiteit ‘haar’ eieren alle aandacht geeft, mag ook blijken uit het
feit, dat ze op deze ambachtelijke wijze ca. 75
stuks vervaardigt.
Werkelijk ’n uniek stukje handwerk, en eigenlijk
veel te mooi om op te eten….!
Dick Borst

Vredeburgers succesvol in
Corneliuskerk te Limmen
Het gemengd koor De Vredeburgers heeft vrijdag
j.l. een bijzonder geslaagd concert gegeven. Het
talrijke publiek heeft genoten van koor en solisten die in een gezamenlijke uitvoering prachtige
operamuziek ten gehore brachten. Solistische
medewerking werd verleend door de sopraan
Ivera Musch, de tenor Ralph Beckers en de bas Gerard Rookers. In hun vocale verrichtingen werden

Ken uw dorp
De fotowerkgroep van Stichting Oud Limmen is bezig om het bestaande fotoarchief digitaal te archiveren. Regelmatig komen zij een foto tegen waar zij meer van willen weten. Dit maal een foto van R.K. zangvereniging
“In Pace Nata” . De foto is in een kasboek geplakt uit de periode 1945 tot 1949. Wie herkent de mensen op deze
foto? Of weet U misschien waar de foto genomen kan zijn.
U kunt ons via mail, oudlimmen@hotmail.com of telefonisch op 5054491 bereiken.
Langskomen op Schoolweg 1 mag natuurlijk ook. Dit kan op de maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur of
maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur.

koor en solisten op perfecte wijze begeleid door
een instrumentaal ensemble bestaande uit: Janneke Koetsier, piano, Frank Rutgers, cello en Erna
Sommer , viool. De algehele leiding van het concert was in de vertrouwde handen van dirigent
Gerard Leegwater. Een daverend applaus viel de
uitvoerenden ten deel.
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Eten en genieten!
ENTRECOTE MET RODE WIJN
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Voor 2 personen:
2 entrecotes
2 theelepels peperkorrels
1 teentje knoflook
2 eetlepels goede olijfolie
1,5 dl. rode wijn
flink klont roomboter
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Kits Oonlie voor ISO en GGD
100% geslaagd!
Het is alweer een half jaar geleden dat Kits Oonlie
werd overgenomen werd door Barry en Monique
van Wijngaarden Lindhout. Zoals er in de laatste
LOV krant was te lezen, moesten ze zich nog helemaal inwerken in deze nieuwe branche. Voor
de organisatie zou er niet veel veranderen, Kits
Oonlie zou worden voortgezet op dezelfde manier. Nou en dat is gelukt ook. Kits Oonlie heeft
ondertussen weer haar jaarlijkse GGD controle
gehad, voor de eerste keer naar de normen van
de nieuwe wet. De leidsters van het kinderdagverblijf nemen nu zelf een risico inventarisatie en
evaluatie af, de GGD komt vervolgens toetsen of
het allemaal klopt. De GGD beoordeelt de organisatie, gezondheid, veiligheid en accommodatie.
Wat helemaal nieuw is is dat de GGD inspecteur
de leidsters van het kinderdagverblijf controleert
op hun pedagogisch handelen. Kits Oonlie slaagde voor 100%.
Daarnaast ging Kits Oonlie eind vorig jaar weer

op voor het ISO/HKZ keurmerk. Onder begeleiding van onze kwaliteitsmanager, heeft iedereen
hard gewerkt om zich voor te bereiden op de audit. Het resultaat mag er zijn, want Kits oonlie is
weer geslaagd voor het keurmerk. De eisen voor
het ISO/HKZ certificaat zijn opgesteld door een
breed samengestelde groep deskundigen uit de
kinderopvang, waaronder vertegenwoordigers
van ouders. Dit certificaat staat voor hoogwaardige kinderopvang, geleverd door een efficiënte
organisatie die haar kwaliteit continu bewaakt
en verbetert.
Al met al dus echt resultaten waar wij trots op
kunnen zijn. Voor vragen over kinderopvang bij
Kits Oonlie kunt u terecht op werkdagen van
08.30 tot 17.30 uur. Telefoonnummer: 072-532 35
78. Voor meer informatie kunt u ook terecht op
www.kits-oonlie.nl.

Leg de entrecotes op een bord. Pel het teentje knoflook. Pers het uit boven de olie.
Bestrijk hiermee de entrecotes. Spreid de peperkorrels uit en druk de entrecotes
hierin. Bestrijk met de rest van het knoflook-olie-mengsel em laat het 1 1⁄2 uur
intrekken. Verhit de koekenpan tot heet en nog iets laten schuimen. Bak hierin
de entrecotes bruin van buiten ± 4 minuten, afhankelijk van de dikte. Neem het
vlees uit de pan en laat het een paar minuten rusten in aluminiumfolie! Schenk
de rode wijn in de pan en breng dit al roerend aan de kook. Laat even inkoken tot
er minder dan de helft over is. Leg het vlees terug in de pan en draai het een keer
om. Haal de entrecotes uit de pan en zout het licht met zeezout! Laat het klontje
boter in de ingekookte wijn smelten en geef de saus bij het vlees.
Eet smakelijk!

Voortgezette motor rijopleiding bij DICX rijschool
Vanaf heden kunnen mensen die reeds in het bezit zijn van een motorrijbewijs, bij DICX auto- &
motorrijschool, terecht voor een bijscholingscursus. Deze RMT cursus (Regionale Motor Training)
mag alleen gegeven worden door instructeurs die
hiervoor speciaal zijn opgeleid door de KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging)
en wordt gevolgd op je eigen motor en neemt
één hele dag in beslag van 09.00 tot ca. 16.00 uur.
Tijdens deze dag worden voertuigbeheersings
technieken behandeld, zoals remmen, slalom en
uitwijken en ook wordt er uitgebreid aandacht
besteed aan kijktechniek, zichtbaarheid, plaats
op de weg, bochtentechniek en afstand houden
en inhalen, die er voor zorgen dat je je eigen
motorfiets nog beter leert kennen. Tijdens deze

leuke en zeer informatieve dag staat veiligheid
en plezier in het motorrijden voorop. De cursus
wordt gegeven in groepen van 3 motorrijders en
de kosten bedragen € 135,- hierbij in begrepen is
een lunch tussen de middag en krijg je na afloop
een deelname certificaat, waarmee je als je via de
KNMV verzekerd bent een interessante korting
krijgt op je motorfiets verzekering. Ben je bij een
ander maatschappij of tussen persoon verzekerd,
dan moet de deelnemer hier zelf navragen wat
de mogelijkheden zijn. Tevens is het mogelijk om
voor deze dag bij de KNMV een dagverzekering
voor af te sluiten á € 60,-. De motor mag dan echter niet ouder zijn dan 10 jaar. Geïnteresseerd?
Stuur een mail naar DICX auto- & motorrijschool,
of bel 0900-235 3429 (10ct/min).

Online theorie leren...
Vanaf heden is het mogelijk om via DICX auto- &
motorrijschool online theorie te gaan leren. Of
het nu gaat om de theorie voor je bromfietscertificaat, de theorie voor je auto rijbewijs of je motor theorie, het kan allemaal via de website van
DICX auto- & motorrijschool, op ieder gewenst
moment van dag, wanneer het jou maar uitkomt.
Dit voorkomt ook nog eens de aanschaf van theorieboeken en examentrainings CD roms, die je
meestal toch maar één maal gebruikt. Daar bij
vallen de kosten van de online theorie cursus ook
nog eens ontzettend mee. Je betaald slechts €
20,-, waarna je 4 maanden ongelimiteerd online

aan de slag kunt. Je krijgt dan via de mail een inlogcode en wachtwoord toegestuurd. Hier komt
bij dat je ook nog eens goedkoper uit bent, want
voor de boeken en CD rom betaal je toch al gauw
ruim € 30,-. Meer weten ? Stuur een mailtje naar
info@dicxrijschool.nl, of neem eens een kijkje op
de website ww.dicxrijschool.nl.

De ‘oude’
nummers nog
eens zien?
●
●
●
●

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

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

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

Kijk op www.lovkrant.nl

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

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

Wij weten
uw onroerend goed
te waarderen!
Tel. 072-5051464
E-mail: rietveldlimmen@era.nl

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

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

U kunt nu ook uw (vakantie)foto’s direct vanaf alle
types geheugenkaartjes bij ons inleveren om te laten afdrukken op
echt fotopapier. Ook vanaf GSM met bluetooth of infrarood. In twee
werkdagen professioneel verwerkt vanaf 16 cent per foto. Kijk voor
extra informatie op onze internetsite www.stuifbergen.eu
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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... meer
dan wij al wisten. Zo trachten wij één van onze dorpsgenoten iets beter te leren kennen
of te begrijpen.

Twintig vragen min drie aan...
Lucia Valkering
Deze keer hebben we onze interviewster van de LOV-krant gevraagd. Nog niet eerder is
zij in deze krant voorgesteld, vandaar…..
1.

Waar ben je geboren en hoe jong ben je?
Op 25 oktober 1986 ben ik geboren in Heemskerk.

2.

Je woont niet in Limmen?
Ik woon inderdaad niet in Limmen, maar in Assendelft. Toch voel ik mij heel betrokken bij
Limmen, aangezien mijn hele familie er vandaan komt. Zo blijf ik op de hoogte van achtergronden en gebeurtenissen binnen de gemeenschap. Limmen voelt een beetje als “mijn” dorp.

11.

Eigenlijk doe je deze interviews in de LOV-krant erbij…?
Ja, ik studeer Sport, Management & Ondernemen aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding
(ALO) in Amsterdam. Deze opleiding duurt vier jaar en leidt op tot manager of ondernemer in
de sportwereld. In tegenstelling tot de docentenopleiding van de ALO, studeer ik dus niet voor
sportdocent. Nu ben ik 2e jaars.

Was het vak journalist iets voor je geweest?
Journalistiek als vak is voor mij voorlopig niet aan de orde. Wat ik boeiend vind aan het schrijven, is dat ik met verschillende mensen in aanraking kom. Veel mensen die ik interview, zijn
ondernemer en dat word ik later ook! Zij kunnen mij inspireren met hun verhalen, daar leer
ik van. Daarnaast kijk ik altijd uit naar het eindresultaat in gedrukte vorm.

12.

Heb je nog getwijfeld over een andere studierichting?
Voor mij was het, na het behalen van mijn Vwo-diploma, een moeilijke keuze tussen geneeskunde en sport. Geneeskunde is een vakgebied waar mijn hart ook ligt. Sportarts zou een mooie
combinatie voor mij zijn. Wie weet?

Hoe reageren mensen op je jonge verschijning?
Als ik langskom voor een interview merk ik dat men verrast is. Waarschijnlijk verwachten
mensen voor een interview niet zo’n jonge journalist. Maar later zijn ze positief verbaasd over
de kwaliteit van het stuk.

13.

Dus sport is je passie?
Sporten is heel belangrijk voor mij. Bijna alles op sportgebied vind ik boeiend. Nu beoefen ik
voornamelijk: golfsurfen, snowboarden, wielrennen, hardlopen, skeeleren, schaatsen, tennissen
en zwemmen.

Is het een voordeel om zowel het interview als de fotografie te verzorgen?
Ik vind deze combinatie zeker een voordeel. Ik begin altijd met het interview. Daarin worden
vaak onderwerpen besproken die ik na afloop van het vraaggesprek fotografeer.

Tot slot nog een paar algemene vragen…….

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Voor zoveel sporten heb je uiteraard veel sportmateriaal nodig?
In de huiskamer staat mijn surfplank, in de hal ligt mijn snowboard, in de berging staan mijn
racefiets, skeelers, schaatsen en tennisracket. Dan heb ik het nog niet gehad over alle verschillende sportschoenen, her en der door het huis!
Heb je goede trainingsomstandigheden in je woonomgeving?
Jazeker, voor het golfsurfen woon ik vlak bij de zee, alleen zijn de surfcondities niet altijd optimaal hier in Nederland. Voor snowboarden is er aan de overkant van het Noordzeekanaal, vlak
bij mijn huis, een indoor-sneeuwhal. Als ik wil skeeleren, hardlopen of wielrennen kan ik vanuit
mijn huis aan de dijk zo de Assendelftse polder in. Binnenkort, als het mooi weer is, kan ik al
trainende op mijn racefiets naar Limmen voor een interview of een bezoek aan mijn familie.
Kijk je veel naar sport op de televisie?
Graag kijk ik naar schaatsen, tennissen en informatieve programma’s over sport. Een aardige
bijkomstigheid: voetbal is één van de weinige sporten waar ik niet zo veel mee heb.

9.

Heb je naast al deze activiteiten nog wel tijd voor de LOV-krant?
Soms moet ik schipperen met de tijd, ik wil namelijk zowel mijn studie als de interviews goed
doen. Soms is het moeilijk om een afspraak voor een interview te plannen. Aangezien de geïnterviewden veelal ook een drukke agenda hebben.

10.

Waarom ben je gaan schrijven voor de LOV-krant?
Toevallig kwam ik in contact met Michel Welgraven van Studio Welgraven, die iemand zocht
voor het schrijven van interessante artikelen in de krant. Zo is het begonnen en al doende ben
ik mij aan het ontwikkelen tot een………”heuse journaliste”.

Terugblik oer-Hollands carnaval
de Uylenspieghels
Zaterdag 10 februari was er de 45+ avond van carnavalsvereniging de Uylenspieghels. De muziek
was in vertrouwde handen van Dirk Brouwer en
hij wist er weer een zeer gezellige avond van te
maken. De sleuteloverdracht met Burgemeester
mevr. A. Emmens-Knol werd leuk omlijst d.m.v.
een duet uit de Jantjes door Peter Crandel en Gerda Burgering, oer-Hollands dus en nog wat cabaret. Ook was er deze avond een gastvereniging
namelijk de Tjibbe Tjobbers uit Heerhugowaard
en ook zij hadden erg genoten deze avond. De
volgende dag ging Tyl XII met zijn raad naar Castricum om daar het sociaal carnaval voor mensen
met een geestelijke en/of lichamelijke beperking
bij te wonen. Het was een pracht middag waar de
mensen, voor wie het werd georganiseerd, ontzettend genoten. De Uylenspieghels waren blij
dat ook zij deze middag hun steentje mochten
bijdragen. Op vrijdag 16 febr. werd het startsein
gegeven voor het grote carnavalsweekend in
Gorteldonk met het kindercarnaval voor de basisscholen. ’s Morgens was er voor de onder- en
middenbouw een optreden van clown Ellebel. In
de middag was er de playbackshow voor de bovenbouw m.m.v. dj. Harold van Specials Drive-In
Shows. Een zeer geslaagde dag voor al de basisschoolleerlingen uit Gorteldonk. Zaterdagmiddag werd er meegereden in de optocht van Pieperduin en om 19.00uur zat Prins Tyl XII en zijn
raad met vele grote en kleine Gorteldonkers in de
H. Corneliuskerk voor een gezellige kinderviering.
’s Avonds met de “foute avond” ging het dak er
af in de Burgerij met de band Bad Medicine en

bij het optreden van Jannes. Ruim 400 bezoekers,
waar van er heel wat “fout” gekleed, gingen heerlijk even lekker los. De samenwerking tussen de
Uylenspieghels, de Burgerij en café bar de Lantaarn was zeker een succes deze avond. Zondag
ochtend was het rondom het park bij de Vuurbaak heel gezellig druk. Daar startte om 13.30uur
de prachtig lang gekleurde optocht met zo’n 22
karren. De prinsenkar had zelfs live muziek met
Patrick Bouquet aan boord. Er waren een aantal
kinderen die mee rolden en ook waren er diverse
loopgroepen. Tijdens de optocht sloten er nog
vele Gorteldonkers aan en werd de stoet langer
en nog kleurrijker. Rond de klok van 14.45uur was
het eindpunt bij de leutbunker de Burgerij bereikt, kreeg een ieder een medaille en werd het
feest door jong en oud binnen voortgezet o.l.v. dj
Harold met een extra optreden van Patrick Bouquet. Natuurlijk werden er weer prijzen uitgedeeld voor de mooiste karren en dit jaar waren er
ook prijzen voor jonge “rollers” en loopgroepen.
Hierna werd Stichting het Dorpshart geridderd
met de Zilveren Gortzak omdat zij twaalf en een
half jaar geleden de Burgerij van sloop hebben
behoed. Hierdoor kunnen o.a. de Uylenspieghels
nog steeds hun feesten daar houden. Na afloop
werd de zaal klaargemaakt voor de Disco. Rond
de 400 jeugdige gasten uit Gorteldonk en ommeland bezochten dit feest waar de muziek in
handen was van dj. Harold van Special Drive-in
Shows en gast dj. Dave. Een heel aantal bezoekers
waren oer-Hollands gekleed iets wat prins Tyl XII
en zijn raad zeker waardeerden. Iedere bezoeker
genoot weer volop deze avond. Maandagmiddag
werd er een bezoek aan Camerdonk gebracht. De
mensen werden er op koffie, een borreltje en muzikaal getrakteerd. Onder andere met een optreden van een groep 8 van basisschool St. Maarten
die een Amsterdamse medley kwamen zingen,
bekende wijsjes voor de bewoners die dus ook
zelf meezongen. Tevens werd er met de bewoners

14.

Beschrijf jezelf in vijf woorden
Perfectionistisch (is soms lastig), sportief, competitief, optimistisch en ik ben een workaholic.

15.

Naar welke muziek luister je graag?
De Red Hot Chili Peppers hebben mijn interesse voor muziek aangewakkerd. Daarnaast luister
ik als surfer graag naar de “relaxte” surfmuziek van Jack Johnson. Deze muziek heeft mij in
aanraking gebracht met popiconen als Bob Dylan, Bob Marley, Neil Young, en The Beatles.

16.

Lees je veel?
Lezen in mijn vrije tijd doe ik nooit. Voor mijn studie moet ik wel heel veel lezen. Als dyslectische student niet altijd gemakkelijk. Ik ben trots dat een dyslectische journalist artikelen
schrijft voor deze krant. Dat gaat mij goed af, vind ik zelf!

17.

Wat is je doel in het leven?
De wereld leren kennen, door veel te reizen en in contact te komen met verschillende culturen.
Daarin een plek voor mijzelf vinden waar ik een sportief en gezond leven kan leiden, met een
uitdagende baan in een inspirerende werkomgeving.

Dit interview is tot stand gekomen in samenwerking met Peter Louman (beeldend kunstenaar/
grafisch vormgever/dichter/liedjeszanger/‘klein-theater aan de dijk’).
Kent u iemand waarvan u denkt dat wij hem of haar beter zouden moeten leren kennen? Stuur
uw suggestie naar: redactie@lovkrant.nl!

bingo, met leuke prijsjes, gespeeld. Dinsdag was
er het afsluitende Boerenkielenbal met Patrick
Bouquet. Al was het een rustige avond, deze artiest wist het heel gezellig te maken. Alle bezoekers waren zeer over hem te spreken en hadden
een gezellige avond gehad. De hoffotografe Esther de Wildt heeft tijdens deze festiviteiten heel
wat leuke en grappige foto’s gemaakt. Deze zijn
te bewonderen in de etalage van Bakkerij Bakker aan de Dusseldorperweg 60. Natuurlijk zijn
ze te bestellen, uw envelop met bestelling kunt

u in de bus doen op Roelat 37 of Rijksweg 44. Hoe
het precies moet worden gedaan staat bij de foto’s vermeld. Ook zijn er nog andere foto’s te zien
op de website, www.uylenspieghels.nl, van de
vereniging. Prins Tyl XII kan in zijn 1e jaar, samen
met zijn raad, terugkijken op een zeer geslaagd
seizoen. Op de datum 10 november 2007 kan u
alvast het Prinsenbal voor het seizoen 2007/2008
invullen. Nu gaan de Uylenspieghels even van
een welverdiende rustperiode genieten. Tot 1011-2007.

Boekenweeklezing in Limmen:
Hoe leuk is de Nederlandse literatuur?
De boekenweek 2007 staat in het teken van De
Lof der Zotheid. Daarom zal op zondag 25 maart
a.s. in Limmen een lezing gehouden worden over
humor in de Nederlandse literatuur. Hoe leuk Nederlandse literatuur kan zijn, kan men dan zelf
beoordelen aan de hand van de vele voorbeelden
die daar ten gehore gebracht zullen worden door
Dra.Hanneke Klinkert, docente Nederlands aan
het Bonhoeffercollege en aan de Volksuniversiteit in Castricum.
Eerst kunnen de toehoorders kennis maken met
De Lof der Zotheid, geschreven door de 16de
eeuwse humanist en wetenschapper Erasmus,
die spot met iedereen die zichzelf geweldig intelligent vindt. Daarna passeren vele schrijvers en
schrijfsters de revue die in de loop der eeuwen

de spot hebben gedreven met bekende en minder bekende Nederlanders, o.a. de 17de eeuwer
Bredero met zijn boertighe liederen over boerse
mensen, de 19e eeuwse romanticus Piet Paaltjens
die in Snikken en Grimlachjes vooral zichzelf bespot.
Na de pauze zullen de schijnwerpers gericht worden op het cabaret met Annie M.G. Schmidt en
Drs. P, in de hoofdrollen, maar ook op pikante verzen van de dichters des vaderlands: Gerrit Komrij
en Driek van Wissen. De lezing zal eindigen met
een Vlaamse verrassing. Zondagmiddag 25 maart
in de NH Kerk, Zuidkerkenlaan Limmen, aanvang
15.00 uur, toegang € 4.Reserveren www.limmencultuur.nl
of telefonisch 072 5052235

TIOS bloembollenactie
Op woensdag 18 april zullen kinderen van sportvereniging TIOS in Limmen langs de deur komen
met potjes narcissen. Alweer voor het vierde jaar
wordt deze actie door TIOS georganiseerd. De opbrengst van voorgaande jaren is goed besteed,
in sporthal ‘d Enterij moesten een aantal matten
nodig vervangen worden en de geluidsinstallatie
voor de jazzdance was ook niet meer van deze

tijd. Er blijven natuurlijk altijd wensen en met het 50 jarig bestaan in
2008 wil TIOS nog wat extra showkleding voor de jazzdance en turnmateriaal aanschaffen. De prijzen
van de potjes zijn net als voorgaande jaren laag
en kwaliteit goed. Als U ze na de bloei in de tuin
plant heeft U er nog jaren plezier van.
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OOK ZOʼN ZIN IN PASEN…..??
Eerst een uitgebreid feestelijk Paasontbijt met heerlijke
specialiteiten, en daarna iets lekkers bij koffie en thee…..
• Moscovische- en Krententulbanden • Broodhaantjes • Luxe opgemaakte
Paasspijsbroden • Duivekaters • Paasbrood • Oudhollandse Putter Tulband
• Paas- en Krentenhaantjes • Paas-advocaat-snit
• Duo-boltaartje • Crêmerol • Paastaarten • Schuimkuikens
• Petit-fours • Paasbonbons én…. heel veel Handgemaakte
Chocolade Paashazen, kippen en eieren….!!
Wij wensen u vrolijke Paasdagen !!
.
Internet: www.bakkerijputter.nl

Putter’s Specialiteiten
Bakkerij

Uitgeest,
tel. 0251-312342
Akersloot,
tel. 0251-320166

Limmen, Hogeweg 159,
tel. 072-5051562

CMB Tummers
Samen winst boeken

Tevens vestigingen te Amstelveen en Den Haag

‘Nog meer heerlijke
grillproducten’
Een echte specialiteit van het huis
zijn onze grillspecialiteiten. Onze grill
draait de hele dag op volle toeren.
Wat te denken van onze spareribs,
kippenpoten en Zeeuws spek. Maar
natuurlijk ook diverse soorten grillworst en gehaktballen. Het wordt allemaal vers in onze eigen keuken en
grill bereid. Als u geluk heeft, kunt u
het zelfs nog warm meenemen.
Pas maar op dat u uw vingers er niet
bij op eet.

DIERVOEDERS

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

www.cmbtummers.nl
Haarlem
Wateringweg 133
2031 EG Haarlem

Limmen
Rijksweg 103
1906 BG Limmen

T
E

T
E

023 - 541 06 00
info@cmbtummers.nl

Het adres voor echt lekkere specialiteiten!

Gegrilde kippenpoten

500

5 stuks

L AMMERENMELKPOEDER
1,5 kg € 7,50 – 10 kg € 21,75

K O NIJNENREN MET AAL 6 X 60 X 63 CM

Spareribs

van € 27,00 NU € 19,75

ST AY WEL L K ATTENLUIKEN

072 - 505 70 00
info@cmbtummers.nl

diverse maten vanaf € 14,50

395

500 gram

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

CHATEAU
DE VALLAGON v.a. € 7,LIMMEN
Wanneer het
Ù uitkomt;
...dagelijks geopend
van 8.00 tot 21.00 uur

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid
assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!

Gegrilde Zeeuwsspek

100

150 gram

Voordelig verblijf in kasteelhotel
in Franse Loirestreek!
• exclusief bij Toerkoop Zonvaart!
• Nederlandse eigenaar
• keuze uit verschillende
kamers/mobile homes
• ook geschikt voor gezinnen
met kinderen
• voor een korte vakantie of als
tussenovernachting
• prachtige, romantische omgeving

Gegrilde achterham

165

100 gram

Gebraden gehaktballen
4 stuks

Wees er snel bij, want vol = vol!

550

Met gratis receptenboekje
voor gehakt

Kom langs of neem contact met ons op:
Kerkweg 2
Limmen
072-5053456 limmen@zonvaart.nl

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

KEURSLAGER

Visweg 31, 1906 CN Limmen

NFPN

Tel. (072) 505-16-57

Lid van de Beroepsorganisatie voor
Paranormaal Therapeuten NFPN

Fax (072) 505-16-89
L L AT I E S
A
T
S
N
I
T
H
N KRAC
ILIGING
E
V
E
B
L I C H T- E
K
AA
EN INBR
BRAND-

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

Brood- en banketbakkerij

Bakker

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902
BRU
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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.

Rode Kruis zoekt vrijwilligers...
Het Rode Kruis wil starten met groepsactiviteiten
in het verzorgingshuis De Cameren. Daarom zijn
wij op zoek naar enthousiaste mensen, die het
leuk vinden om met ouderen om te gaan. Tot nu
toe hebben zich al een aantal mensen aangemeld,
maar wij zijn uiteraard blij met iedere uitbreiding
van de groep. In dit stadium is nog alles open. De
vrijwilligers en gasten hebben nog inspraak over
de tijd, de frequentie en de invulling van de activiteiten. Dit alles gaat in samenspraak met de activiteitenbegeleidster van de Cameren.
Bewoners of dorpsgenoten boven de 70 jaar, die
graag een praatje maken, een kopje koffie drinken
of met anderen actief bezig willen zijn, kunnen

deelnemen aan deze bijeenkomsten. De activiteiten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit gezelschapsspelletjes spelen, (voor-) lezen van een boek of de
krant, bloemschikken of anders creatief bezig zijn.
Ook een wandeling zou bij mooi weer tot de mogelijkheden kunnen behoren. Dit alles gebeurt
in overleg met de begeleiders en de deelnemers.
Rond de feestdagen en andere bijzondere dagen
zal er iets extra’s worden georganiseerd. Deelnemers kunnen door de vrijwilligers opgehaald worden en ook weer teruggebracht naar hun kamer.
Belangstellenden kunnen inlichtingen inwinnen bij: Angelika Korving (072) 5053045 of Netty
Osendarp (072) 5020074.
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Extra bonusmunt in week 12
bij aankoop van een
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Interview met Arina van Damme, eigenaresse van Fit4Lady Limmen

‘Ik heb de ambitie om vrouwen
in beweging te krijgen’
Let op dames van Limmen! Voordat u begint met lezen wil ik u waarschuwen. Want na het lezen van
dit artikel is er geen excuus meer om onder het sporten uit te komen. Ik ben voor deze uitgave van
de LOV-krant langs gegaan bij Fit4Lady, een sportschool speciaal voor vrouwen. Onlangs is in Limmen
een nieuw filiaal van deze landelijke keten geopend. Voor een sportief gesprek ga ik langs bij Arina
van Damme die nu Fit4Lady Volendam én Fit4Lady Limmen onder haar hoede heeft.
Lekker druk
“Kom maar langs op een maandagochtend,”
mailde Arina van Damme mij voor het prikken
van een datum, “dan is het lekker druk.” Druk is
het zeker, als ik op maandagmorgen 9.00 uur
binnenstap. Direct sta ik te midden van zeker
tien sportende vrouwen, druk bezig met hun
kracht- en conditieoefeningen. De club heeft een
gezellige en frisse uitstraling. Ik maak kennis met
Arina, een vrouw die er sportief gekleed bijloopt.
Voor het interview nemen we plaats in de koffiecorner. “Het is wel een beetje druk hier voor het
interview,” waarschuwt Arina. Maar we zijn het
er samen over eens dat dat juist wel gezellig is.
Tussen de sportende vrouwen beginnen we aan
het vraaggesprek. “Fit4Lady is een training speciaal voor vrouwen, waarbij je in een halfuur tijd je
lichaam een complete work-out geeft,” legt Arina
uit. Het concept Fit4Lady is overgewaaid vanuit
Amerika. Inmiddels zijn er in Nederland 14 filialen. Fit4Lady is een circuittraining. Dit houdt in
dat er 18 verschillende oefeningen te doen zijn
(waarbij de oefeningen op de stepplankjes iedere
week veranderen). Om de 45 seconden schuiven
de sportsters een oefening op. “De 18 oefeningen
doe je in 15 minuten.” Voor een volledige workout doorloop je het circuit dus twee keer. “In het
circuit worden alle grote spiergroepen getraind
en tegelijkertijd ook de conditie.”
Volgende oefening alstublieft
Tijdens het interview hoor ik op de achtergrond
de stevige muziek waarop de dames aan het
sporten zijn. Om de 45 seconden klinkt tussen
de muziek door een stem: “volgende oefening alstublieft”. Zo wordt bij Fit4Lady aangegeven dat
het tijd is om verder te draaien naar de volgende
schakel in het circuit.
Maar waarom een training speciaal voor vrouwen? Direct komt er uit de krant een paginagrote
foto van twee sportende naakte mannen op ta-

fel. Het nieuws van Nudifit, de eerste sportschool
voor nudisten, was de avond daarvoor volop in
het nieuws. “Dit willen vrouwen niet,” zegt Arina
stellig, “vrouwen houden er niet van om bekeken
te worden.” Uit onderzoek is gebleken dat 85%
van de vrouwen zich onprettig voelt als ze fitnesst
met mannen om haar heen. “Daarnaast houden
dames van een snelle, effectieve en afwisselende
manier van trainen.” Een laatste punt, waar wij
als vrouwen misschien minder trots op zijn, is
dat dames vaak moeite hebben met het instellen
van fitnessapparaten, die toch veelal bestaan uit
losse gewichten en onderdelen die op maat ingesteld moeten worden. “Bij Fit4Lady is met al deze
aspecten rekening gehouden,” vertelt Arina, “bij
ons hoeven de apparaten bijvoorbeeld niet ingesteld te worden met losse gewichten.” Er blijven
zo weinig excuses over voor dames om niet naar
een sportschool te gaan.
Persoonlijke missie
Het interview wordt vaak kort onderbroken door
in- en uitlopende vrouwen die ons en elkaar vriendelijk gedag zeggen. De sfeer binnen Fit4Lady is
heel persoonlijk. “Dat vinden we het belangrijkst,
goed omgaan met de mensen. We proberen iedereen echt bij naam te kennen.” Het concept is
gericht op het sporten in een kleine, besloten en
gezellige sfeer. Echt iets voor Limmen dus. “In januari vorig jaar ben ik begonnen met Fit4Lady in
Volendam, een tweede filiaal leek me erg leuk.”
De ondernemer vertelt dat ze tijdens het wielrennen in Limmen terecht kwam, waarna ze is binnengestapt bij Carla Bakker, een oud-collega van
Arina, en Jos de Winter. “Jos en Carla runden toen
Fitcentrum de Winter.” Na enig overleg vonden
Jos en Carla het idee van Arina om hier een Fit4Lady op te starten erg leuk. Jos besloot zijn pand
te verhuren. “Nu werkt Carla hier zelf ook, samen
met een derde collega Marjoka Groot.”
Arina legt uit dat ze alle aspecten van Fit4Lady

Dansers Dansschool Griffioen
finalisten in Badhoevedorp

Aan de start van de op één na hoogste klasse van
Nederland bij de amateurs stond het paar Maurice Philipoom en Marieke van Londen aan de start,
in een bijzonder drukke klasse wisten Maurice en

heel leuk vindt om mee te werken; de vrouwen,
het ondernemen, het sporten, de marketing en
het opbouwen van een netwerk. “Ik heb de ambitie om vrouwen in beweging te krijgen. Ik merk
zelf hoe goed het is en voelt om te sporten.”
Jong en oud
Jong of oud, sportief of niet-sportief, gezond of
sporters met een kwaal of beperking, alle vrouwen zijn welkom bij Fit4Lady. “De jongste die hier
traint is 17 en de oudste is eind 70,” vertelt Arina
trots. De eigenaresse legt uit dat je hier heel fanatiek kunt trainen, voor mensen die echt conditie
willen opbouwen. Maar er komen ook mensen
die iets minder fanatiek sporten. Iedereen kan
hier zijn doel bereiken. “We hebben ook sporters
met diabetes, of iemand die herstelt van ME, ook
zij kunnen hier prima terecht.” Het leuke is dat
Fit4Lady nu twee maanden in Limmen zit en dat
de resultaten al zichtbaar zijn. “De eerste kilo’s
zijn eraf, vrouwen worden al strakker, de kleding
is een maatje kleiner, ze voelen zich fitter en kunnen de trap weer goed oplopen.” Beweging leidt
meteen al tot positieve effecten.
Zelf sporten?
Arina is blij dat ze hier in Limmen terecht geko-

men is. “Limmen is heel leuk om te ondernemen.
Ondanks dat ik geen Limmerse ben, voelde ik mij
hier wel heel snel thuis.” Tijdens het opstarten van
de club is iedereen in Limmen heel behulpzaam
geweest. “Ik hoop nog lang een leuke club te hebben hier en nog te blijven groeien.” Fit4Lady heeft
nu 200 leden in Limmen, maar dat kunnen er natuurlijk nog veel meer worden, dus voelt u zich na
het lezen van dit artikel geroepen om ook te gaan
bewegen? Lijkt het u ook fijn om de trappen weer
te kunnen beklimmen zonder hijgend boven te
komen? Loop eens binnen bij Fit4Lady en maak
kennis met Arina, Carla of Marjoka. Zij kunnen u
alles vertellen over deze nieuwe trainingsmethode voor vrouwen. Deze vorm van fitness heeft mij
enthousiast gemaakt. Dames doen!
Lucia Valkering
Fit4Lady
De Drie Linden 2
072-5054605
www.fit4lady.nl
Openingstijden:
Ma t/m za van 8:30 tot 12:30 uur
Ma t/m do ook van 16:30 tot 20:30 uur

Het was Bingo in de Burgerij...

Dansers Philipoomvan Londen en van
den Braber-Groenewegen met hun bokalen.

Castricum: Afgelopen zondag 11 maart was het
dan zover, de Henk en Wies Ponne Trophy oftewel “de Danser” georganiseerd onder auspiciën
van de NADB ( Nederlandse Algemene Danssport
Bond ).
De wedstrijddansers van de Castricumse Dansschool Griffioen gingen er weer in grote getale
heen, en schreven zich in voor zowel de Latinamerican als de Ballroom discipline.
`s morgens aan de start van de debutanten 2
klasse Ballroom stond het paar Eric Minneboo en
Jacomien van Zon, nadat zij zich goed wisten te
presenteren behaalden zij uiteindelijk de 3e ronde in zowel de Ballroom als de Latin-american.
`s middags was het de beurt aan de wedstrijdklasse (kledingklasse), aan de start van de nieuwelinge klasse kwam het paar Niels van den
Braber en Patricia Groenewegen ten toneel, zij
wisten na goed dansen zich steeds door te plaatsen en zo dus uit eindelijk in de finale te staan,
waar zij een prachtige 4e prijs wisten te behalen
met weer 1 promotiepuntje erbij.

De drie sportieve dames van Fit4Lady (v.l.n.r. Marjoka Groot, Arina van Damme en Carla Bakker).

Marieke zich kranig te verzetten en zo dus ook
die grote finale te bereiken, uiteindelijk wisten
zij een geweldige 3e prijs binnen te slepen en ook
zij kregen 1 promotiepunt voor weer een hogere
dansklasse in de Ballroom discipline.
Danssporttrainers Luut Griffioen en Mariska Tauber, beide ook op de wedstrijd om hun paren aan
te moedigen kijken tevreden terug op een geslaagd kampioenschap.
De eerst volgende wedstrijd voor de dansers van
Griffioen zal weer zijn op 25 maart welke wordt
gedanst in Dalfsen en georganiseerd door het
Dans Domein Drenth.

Een opgeluchte muziekvereniging Excelsior
speelde voor haar leden, ouders, bekenden en donateurs zaterdagavond 10 maart een bingoconcert in De Burgerij. Opgelucht omdat bekend was
geworden dat de proefboringen achter het repetitiegebouw aan de Schoolweg geen redenen tot
uitstel van de bouw behoefde te geven. Nu nog
een geluidsonderzoek en de vergunning kan worden aangevraagd. Dit jaarlijkse concert moet ook
weer in financiële zin bijdragen aan de groei van
de vereniging. Dat de vereniging is gegroeid hebben ze laten zien deze avond.
De jeugdslagwerkgroep o.l.v. Floris van Tol zette
de toon van de avond: fanatieke blikken, meetellende voeten, geconcentreerde houding en een
enthousiaste instructeur brachten de ouders in
vervoering.
Daarna het werk van de ‘groten’. De slagwerkgroep o.l.v. Harold Versteege bracht de stemming
erin met het nummer Rock Around the Clock, een
werk wat voor zichzelf spreekt.
Dat slagwerk ook melodieus kan zijn werd niet
allen in dit nummer ten gehore gebracht maar
ook in de drie ritmische werken daarna. Bongo’s,
pauken,bekkens en alle ander percussie instrumenten maakten van Bongo Solero, Played-A-Live
en To the Japanese Drummers een melodieus
geheel, waarin de solisten hun kunnen konden
laten horen.
Tussen de optredens door werden een drietal bingospelen gedaan met schitterende prijzen, bijeen
gebracht door de leden en welwillend afgestaan
door lokale ondernemers.
Slavonic Rock March was het eerste nummer van
het opleidingsorkest o.l.v. Liesbeth Zonneveld.
Enthousiast werd gemusiceerd door 20 jeugdige

leden, hier en daar aangevuld met een lid uit het
grote orkest. Dit orkest en de nog vele leerlingen
die op de ledenlijst staan zijn o.a. de aanleiding
tot de verbouw/nieuwbouw van het verenigingsgebouw.
Na nummers als Lazy Robots, Hongarian Robots
en Chester’s Chase was er een geweldig applaus
op zijn plaats. Wie de jeugd heeft, heeft ook toekomst liet Excelsior ook hier weer zien.
Liesbeth Zonneveld stond voor het grote harmonieorkest na weer een bingotrekking. Lekker in
het gehoor liggende werken als een compilatie
van Charles Chaplin nummers zoals Limelight
Theme, This is my Song, Mandolin Serenade en
Napoli March deden de zaal wegzwijmelen naar
vervlogen tijden. Gezelligheid kende geen tijd en
dat was ook het credo van deze avond,want laat
werd het. Na drie Spaanse dansen onder de naam
Paso Flamenco, schoven een grote groep jeugdleden bij om de avond af te ronden. Na het liefdesliedje Caro Mio Ben, de filmmuziek van Pirates of
the Caribbean en het vrolijke Showbones werd
met een geweldig applaus de dirigent bedankt,
wat haar tot haar slotvraag aan de jeugdige leden bracht: ”Heb je wel eens om kwart over elf ’savonds muziek gemaakt ?” Maar ja, gezelligheid
kent toch geen tijd.
Deze avond was geslaagd, maar nu de bouw nog:
U kunt ze nog kopen de bouwstenen/loten bij de
leden en de secretaris Mevr. A.Levering Hoogeweg 114 Limmen. 072-5054175 en bij bakkerij Bakker aan de Vuurbaak en Slagerij Snel aan de Kerkweg. Nog drie trekkingen :
Koninginnedag, Pinksteren en na de vakantie 27
augustus. Prijs € 5,- en natuurlijk zijn er schitterende prijzen te winnen.

Open tafeltennisweek bij TTV Limmen
Tafeltennisvereniging Limmen houdt in de week
van 19 maart t/m 23 maart een open tafeltennisweek. In deze week kunnen nieuwkomers kennismaken met de sport tafeltennis bij de vereniging
TTV Limmen. De jeugd kan op 2 dagen een kennismakingstraining volgen, dinsdag 20 maart
van 18:00 tot 19:00 en vrijdag 23 maart van 18:45
tot 19:45. Op deze trainingsuren zijn er extra
jeugdtrainers aanwezig. Tijdens deze trainingen

zijn er batjes en balletjes aanwezig, eveneens is
er op de training de mogelijkheid om tegen een
tafeltennisrobot te spelen. Deze jeugdtrainingen zijn bedoeld voor jongeren van 7 t/m 17 jaar
oud. Hierbij wordt er tijdens de training op leeftijd ingedeeld, zodat je met eigen leeftijdsgenoten kan trainen. De tafeltennisvereniging biedt
trainingsmogelijkheden voor zowel recreanten
als jongeren die competitie willen spelen. Voor

geïnteresseerde volwassenen is er de mogelijkheid om gezellig een balletje te komen slaan. De
volwassenen houden een open tafeltennisavond
voor nieuwsgierigen op maandag 19 maart en 23
vrijdag maart, beiden vanaf 20:00 uur. Maandagavond is de trainingsavond van de recreanten. Er
wordt getafeltennist in de sportzaal aan de Hogeweg 61 te Limmen. Dus kom deze week kennismaken met de tafeltennissport.
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in persoonlijke dienstverlening

Containerservice
072 541 35 00

Aanneming
072 505 77 77

Brandstoffen
072 531 13 11

Schoonheidssalon

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

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

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

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

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

LIMMEN

ALLEEN NU VOOR:

2499
KORTING

OP=OP!!!

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

[En nog vele andere behandelingen]
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.

Bel voor informatie of een AFSPRAAK,
Bianca Sijssens,
Schoolweg 17 - Limmen

48900-020

50%

OP ONZE
SHOWROOM
KEUKENS

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

DECLÉOR - BioSkinJetting BioSkinSmooting
CARAT professional peeling S
CARAT professional treatment
LOOKX make-up

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

072 505 20 21

www.haclimmen.nl
Rijksweg 47 • 1906 BD Limmen
Tel. (072) 505 29 53

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

Ze nemen gewoon
alle tijd voor een
heldere uitleg


Hogeweg 43 Limmen

072 - 505 56 05

www.hac@rotteveel.org

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

