De krant van de winkeliersvereniging Limmen
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LOV
Zondag 14 november a.s., aanvang 14.00 uur

Spectaculaire intocht St. Nicolaas!

voor Limmers, door Limmers

Van de redactie...
Hier is hij dan... de vernieuwde LOV-krant! De krant heeft een ware metamorfose ondergaan en ook een handiger formaat gekregen. Wat natuurlijk het
meest in het oog springt is het kleurgebruik... De krant wordt nu geheel in
kleur gedrukt op de moderne persen van Rodi Media.
SEPTEMBER 2010

Heeft u ideeën of leuke wetenswaardigheden?
Klim achter de computer en mail ons op:
redactie@lovkrant.nl
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De gebroeders

Spullen voor de volgende krant moeten uiterlijk
13 december bij ons binnen zijn!

Kleverlaan samen

met de andere

finalisten

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

Het

vorige nummer

Sinterklaasactie 2010
van de LOVwinkeliersvereniging
Ook dit jaar is het de LOV weer
gelukt om een Sinterklaasactie te
organiseren.

LIMMEN – Hij komt, die goede Sint met vele Pieten op zondag 14 november naar Limmen. Sinterklaas komt dit
jaar weer met de boot en wil zijn Sinterklaasboek extra veilig opbergen en beschermen. Daarom heeft hij een
speciale brandkast laten bouwen om “het grote boek” veilig mee te nemen. Want daar mag natuurlijk niets mee
gebeuren! De brandkast past precies op zijn aangepaste Limmer-stoomboot maar de boot zal hierdoor waarschijnlijk
wel wat dieper in het water liggen.
Hoe de brandkast mee moet op de
wal is nog een raadsel want de kluis
is enorm zwaar en het belooft nog
een spektakel te worden hoe deze
aan land te krijgen!! Bovendien is de
sleutel-Piet druk bezig met het maken van sleutels, want het schijnt dat
het slot op de kluis nog niet gesmeerd
loopt! Kortom, komt het zien! Zondag
14 november op het Stet, de Enterij en
in de Cornelius kerk waar de ontknoping zal plaatsvinden en Sint aan de
hand van “het grote boek” zal vertellen hoe het er met de kinderen in Limmen voor staat.
Bij het Stet zal Peter Dekker samen
met de burgemeester mevrouw
Emmens-Knol de Sint en zijn Pieten
binnenhalen en toespreken. Daarna
zal de optocht door het dorp starten,
voorafgegaan door de drumband en

harmonie, die weer voor vrolijke muziek en Sinterklaasliedjes zorgen. De
Sint hoopt dat er veel mensen in de
stoet meelopen of onderweg aansluiten.
De route zal zijn: vanaf het Stet, Achterweg, Dampegheestlaan, Dusseldorperweg, Enterij, Middenweg (noordelijke richting), Nachtorchis, Rietorchis,
Zonnedauw, Dusseldorperweg. Het
zou ook extra feestelijk zijn wanneer
de mensen langs deze route de vlag
uithangen ter ere van de Sint. In het
park de Enterij gaat nog een leuk kinderspektakel plaatsvinden. Na zijn
rondrit zal de Sint met zijn Pieten om
ca. 15.40 uur bij de kerk aankomen,
alwaar de Sint en zijn Pieten officieel
welkom geheten worden. De kerk zal
om 15.30 uur precies open gaan. Voor
een veilig binnenkomen van de kin-

deren wordt er vooral gevraagd NIET
te dringen bij het naar binnen gaan.
De ouders wordt vriendelijk verzocht
in de zijbeuken plaats te nemen, zodat alleen kinderen gaan zitten in de
banken van het “Kinderland”. In de
kerk zal dit jaar de sinterklaasmuziek
en het meezingen centraal staan. Een
echte live band gaat de muziek verzorgen en laat de Pieten swingen. Rond
16.15 uur besluiten Sint en de Pieten
hun bezoek.
De intocht wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage
van de Limmen Ondernemers Vereniging (LOV), SKJL (Kerkeveiling) en de
Ontwikkelings Groep Limmen (OGL).
Mocht u deze intocht ook willen steunen, kunt u een vrijwillige bijdrage
doen achter in de kerk. Evt. informatie 072 – 5053686

Dit jaar is er bij elke weektrekking
een hoofdprijs. Trekking 22 november; Hoofdprijs beschikbaar gesteld
door Bloembinderij SUUS ; 1 jaar lang
iedere week een boeket bloemen.
Trekking 29 november; hoofdprijs
beschikbaar gesteld door Marga`s
Haarmode; Een kappersbon van
€ 500,00. Trekking 9 december;
Hoofdprijs beschikbaar gesteld door
de LOV: een iPad. De actie start op 15
november en duurt tot 5 december
2010. Bij besteding van € 5,00 aan

boodschappen (AH- € 10,00) ontvangt u een Sinterklaaslot. De loten
kunt u inleveren bij de deelnemende
winkeliers. Deze zijn herkenbaar aan
het speciale raambiljet.
Naast de eerder genoemde hoofdprijzen zijn er bij de trekkingen ook
leuke LOV –bonnen te winnen. Er
zijn 3 trekkingen van elk € 750,00
1 x LOV-bon van
2 x LOV-bon van
10 x LOV-bon van
30 x LOV-bon van

€ 100,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 10,00

Koop bij de LOV winkeliers,en maak
kans op 1 van de 132 prijzen.

27 november is het dan toch echt zover...

Welkom thuis Fietsen
voor Burkina
Nog een paar weken en dan is het
zover. De familie en organisatie van
de Stichting Fietsen voor Burkina
verwacht een deel van de fietsers en
begeleiding terug uit Afrika op 22
november en een deel op 25 november. Vooropgesteld dat alles volgens
plan verloopt. De fietsers hebben
hun tocht er dan op zitten.
Van Limmen naar Burkina Faso, het is
een monsterfietstocht en dat is in de
praktijk ook gebleken. Onderweg waren er niet alleen letterlijk hoogte- en
dieptepunten, maar ook vanuit menselijk oogpunt gezien. Belangstellenden hebben alles kunnen volgen via de
website met daarop de dagverslagen.
Ook wordt elke week een nieuwsbrief
naar o.a. de sponsors gemaild, met
daarin een samenvatting van de gebeurtenissen van die week.
Als alles goed gaat, ontvangen we de
fietsers en begeleiders op zaterdag 27
november voor een officiëel gedeelte
in De Burgerij in Limmen, hoek Kerkweg/Dusseldorperweg. Aanvang van
het programma is 13.30 uur. Tijdens
deze middag worden de fietsers en
begeleiding eerst welkom thuis ge-

heten. Daarna zal een powerpointpresentatie gehouden worden van de reis
door de fietsers en kunnen er vragen
aan de fietsers worden gesteld. Het
laatste uur is bedoeld om ongedwongen even met de fietsers en hun begeleiding te kunnen praten. Om 16.30
uur wordt de middag afgesloten.
De organisatie nodigt U van harte uit
om, met ons en de familie, de fietsers
welkom te heten, waarbij U in de gelegenheid bent om de fietsgroep en hun
begeleiding ook persoonlijk vragen te
kunnen stellen. Vriendelijke groet en
we zien u graag, Stichting Fietsen
voor Burkina
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Alle LOV-winkeliers feliciteren

KLEVERLAAN B.V.
met het behalen van de titel...

’AUTOBEDRIJF
VAN HET JAAR 2010’

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

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.

Uurtarief: ` 6,25

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

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

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

LIMMEN
Wanneer het
Ù uitkomt;

Telefoon 072 - 505 30 09

6ERKOOPKANTOOR
6UURBAAK 
 "3 ,IMMEN
4EL    
$RUKKERIJ
4EL    

"ESTEL TIJDIG UW KERSTKAARTEN

Maandag t/m Zaterdag
open van 8.00 – 21.00
en Zondag open van
16.00 – 21.00 uur.

Voor al
Ùw wensen;

HONDEN OF KATTENKALENDER 2011
in 4 uitvoeringen. Normale prijs € 4,95
NU voor slechts € 2,95

We hebben ook weer NOTITIEKALENDERS
in AFSCHEUR of OMSLAG uitvoering
www.stuifbergen.eu

...een uitgebreid
assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

7IJ HEBBEN WEER AANTAL UITLEENBOEKEN
VOOR U KLAAR STAAN MET MOOIE KERSTKAARTEN

6 dagen per week geopend

VAN ONS,
VOOR U!

/OK VOOR EIGEN ONTWERPEN

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

5 KUNT OOK BIJ ONS TERECHT VOOR "RIEFPAPIER !FSPRAKENKAARTJES ENVELOPPEN
GEBOORTEKAARTJES #ADEAUBONNEN BOEKJES FOLDERS ETIKETTEN NOTITIEBLOKS
KLANTENKAARTEN MENUKAARTEN TROUWKAARTEN STICKERS VISITEKAARTEN

LIMMEN

St. Nicolaas komt zondag 14 november
naar Limmen – 14.00 uur – plaats: ‘t Stet

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

UITNODIGING
Voor alle ouderen en gasten van De Zonnebloem Limmen
een gezellige toneelmiddag in de Burgerij
op vrijdag 19 november a.s.
door de toneelvereniging
“De Limmer Plankeniers” met de klucht:

Familie Bruinsma in de bocht: “wie van de drie”
Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur
Na afloop een verloting met prachtige prijzen!
Vervoer nodig ? bel mevr. Nel Seignette tel.no. 5051324

UW INTERIEURSPECIALIST

O

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

O

tapijten

gordijnen

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

G

O

!DMINISTRATIE
3ERVICE
0EPPING

Datanetwerken

DE schakel tussen
ondernemer en account

administratie opzetten - boekhoudkundige ondersteuning - debiteurenbeheer - crediteurenbeheer k/b/g mutaties - begrotingen - btw aangifte - opstellen
accountantdossier
periodieke
rapportages.
tel. 06 22 5484 49 of mail: jan@peppinglimmen.nl

Kijk ook op:
ker.nl
ersbedrijfjon
www.aannem

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-17-51
MOBIEL: 06 - 152 62 243

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

&

zonwering

karpetten

laminaat

vloeren

elektrische gordijnrails!
service
kwaliteit
garantie

Rijksweg 127 • Limmen • 072 505 16 02
dinsdag t/m zaterdag geopend • vrijdag avond geopend
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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 Audrey van Schaik “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.

Audrey van Schaik

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

– Geboren op 15 oktober 2010 –

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

Dochter van Jeroen en Kirsten van Schaik

Ilse Rijs

Stijn Koster

Job Vogelzang

Joni Jonker

– Geboren op 14 oktober 2010 –

– Geboren op 9 september 2010 –

– Geboren op 17 september 2010 –

– Geboren op 20 oktober 2010 –

dochter van Chloë en Rinske Rijs
zusje van Noa

Zoon van Richard Koster en Angela Admiraal
broertje van Susanne

Zoon van Ruud en Carla Vogelzang-Snel
broertje van Sem

Dochter van Jarno en Susanne Jonker
zusje van Joop en Julia

Olaf Aker

Beau Schilder

Gijs Beentjes

– Geboren op 4 november 2010 –

– Geboren op 25 oktober 2010 –

– Geboren op 5 september 2010 –

Zoon van Ard en Marije Aker
broertje van Bart en Jesper

Dochter van Jurriën Schilder & Sonja Dekker

Zoon van Barry Beentjes en Marlies Winder
en broertje van Merel

Sinterklaasfeest in de Burgerij
Op zondag 28 november a.s.
word er weer een Sinterklaasvoorstelling
gegeven
namens
Limmen Cultuur, in de Burgerij.
Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30
uur; entree € 3,-.
Piet op het dak
‘s Nachts sluipen de pieten over de
daken om cadeautjes rond te brengen

bij de kinderen. Het is al bijna licht als
twee kinderen uit het dorp een piet op
het dak zien zitten. Wat zou hij daar
doen? Zit hij daar voor zijn plezier? Zit
ie vast? Of doet hij aan schoorsteenzitten? De politie, de brandweer, de radio
en de tv, iedereen komt kijken. Niemand
weet het en dat is maar goed ook. Zwarte piet is namelijk vast blijven zitten in
de schoorsteen omdat hij te dik is. Hij

heeft veel te veel gegeten. Hij jammert
wat af daar boven. Gelukkig krijgt hij al
gauw gezelschap van een oma die hem
vanuit haar dakraam ziet zitten. De andere pieten komen kijken en proberen te
helpen. Misschien is het een oplossing
om zeep in de schoorsteen te smeren?
Of misschien wel terug in de tijddrankje? Niets helpt! Kleindochter Annabel
komt een kijkje nemen en probeert tegelijkertijd de pieten zover te krijgen
dat zij meedoen aan haar sponsorloop.
Hilariteit op het dak. Maar zwarte pieten komen altijd met oplossingen en
oma draagt ook haar steentje bij.
Deze sinterklaasvoorstelling wordt
gespeeld door Pancratius en Forento.
Twee toneelverenigingen uit Castricum. Samen maken zij al jaren een
sinterklaasproduktie die zij in de hele
omgeving op het podium brengen.
Eigengemaakte decors, kleding van
Greet Verkleedt en spelers die er ongelooflijk veel plezier in hebben.
Dat zijn de ingrediënten voor een
heerlijk middagje zwarte pieten
theater.

Het Nationaal schoolontbijt
op de Pax Christi school
Op vrijdag 5 november deed de Pax
Christi school uit Limmen weer mee
aan het Nationaal Schoolontbijt. De
school werd dit jaar vereerd met een
bezoekje van de wethouder van onderwijs van de gemeente Castricum.
Wethouder Meijer nam in alle groepen

een kijkje en maakte een praatje met
de kinderen over het belang van ontbijten. De heerlijke broodjes werden
ook dit jaar verzorgd door bakker Peter Bakker. Alle kinderen en leerkrachten hebben gezellig samen ontbeten.
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Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
Kerkweg 40a
1906 AW Limmen
tel : 072-5055950
troelvoorkids.nl

VOOR AL UW SINTCADEAUTJES
GROOT EN KLEIN

Heeft u thuis iets te vieren?
De Burgerij kan het voor u versieren!

EN 20% KORTING OP
DE WINTERJASSEN IS OOK HEEL FIJN
• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

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

Satébuffet
• sanitair
• riolering

●

met huzaren-aardappelsalade
en stokbrood met kruidenboter

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

7,50 p.p.*

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

(*deze prijs geldt vanaf 15 personen)
Brugstraat 35, 1906 WT Limmen - Tel. (072) 505 55 40 - Mobiel: 06 53-28 52 93

Gratis bezorging in Limmen
Dusseldorperweg 103, Limmen
t. 072 505 1519 • m. 06 2074 1511
info@deburgerijlimmen.nl
www.deburgerijlimmen.nl

Uitsluitend op afspraak:
woensdag t/m zaterdag
van 08.00 tot 12.30 uur
en vrijdagmiddag
van 13.30 tot 18.00 uur

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

nd
Informeer vrijblijve en
raties
naar wanddeco
ieken
decoratieve techn

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

ZORGVULDIG
GESELEC TEERD
VERKOOP NIEUW EN GEBRUIK T
R E PA R AT I E E N O N D E R H O U D
APK KEURINGEN
A I R CO S E R V I C E

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

Brood- en Banketbakkerij

P.-COMMANDEUR
Rijksweg 150, Limmen. Telefoon (072) 505-12 79

Sint Nicolaas is in aantocht. Tijd voor:

Roomboter letters en staven
Speculaas: klein, groot, dik of gevuld
Taai-Taai stukken of figuren
Marsepein: leuke figuren
Luxe Chocolade letters

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

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

...Voor een vrijblijvend
en objectief
hypotheekadvies!

www.rotteveel.org

Reclame van 15 t/m 20 november

1 zak taaitaai moppen 250 gram
1 Brok Speculaas 250 gram
Samen

+

5.00

Wij doen ook mee met de st. Nicolaas aktie!
Onze st. Nicolaas folder is in de winkel verkrijgbaar

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org
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Kees de Jong nieuwe voorzitter LIMMEN LUDIEK

Jort heeft de
Ludieke filmavond
Kampioenswimpel te pakken vol verrassingen
Het is alweer 2 jaar geleden dat er
een mooi en uitgebreid artikel in
LOV-krant stond over Jort Min. Ik
ben reuze benieuwd hoe het met
Jort is vergaan de afgelopen 2 jaar,
hoe het nu is en wat we van hem
kunnen verwachten.
Hallo Jort mag ik je een aantal vragen stellen? Natuurlijk, vraag maar.
Ben je nog bezig met je hobby, windsurfen?
Ja zeker, eigenlijk alleen maar meer.
Je zat toen net in de selectie van de
jeugdklasse, hoe is dat toen gegaan?
Inderdaad, ik was toen net geslecteerd
en stapte over naar de leeftijdsklasse
onder 17 jr. Dat is in de Technoklasse,
de jeugd eenheidsklasse. Iedereen
vaart dan op eenzelfde board met
eenzelfde zeil. We kregen intensieve
training, dat wilde zeggen, vier weken
en 5 dagen in het jaar. Gezamenlijk
gingen we naar grote wedstrijden en
kregen dan begeleiding. Dat was fijn,
want dan was er een coachboot op
het water en kon je tussen de races
wat vragen aan de coach en wat eten
en drinken.
Wat noem je grote wedstrijden?
De North Seacup, toen nog drie
weekenden, een in Oostende, op de
Brouwersdam en een In Wimereux,
Frankrijk. Dit jaar is Folkstone erbij gekomen. Maar ook het NK, EK
en WK. Het EK was dat eerste jaar in
Lacanau, Frankrijk en het WK in Weymouth. Dit jaar was dat met Kerst
in Cadiz en in de zomervakantie in
Martigues, Zuid Frankrijk.
Dat is wel heel bijzonder, hoe ging
dat daar?
Ja, dat is echt gaaf om mee te maken.
Dat eerste evenement was wel even
wennen. In Nederland sta je meestal
met 20 a 30 surfers op de startlijn, nu
in eens met 75 en dan met de beste
van Europa. Dat gaat er dan best ruig
aan toe, want iedereen wil het beste
plekje hebben. Het was vooral heel
leerzaam. In Weymouth ging het al
beter en werd ik zelf ook wat brutaler. De regels kende ik al beter en kon
daar dan mijn voordeel uit halen. Op
dat WK werd ik 45e van de 100 deelnemers. Daarmee had ik een talentenstatus van het NOC/NSF verdiend
en daarmee mijn doel bereikt. In 2010
waren er nog meer deelnemers, op het
EK werd ik 21 van 100. In Martigues 35e
van de 160 beste surfers uit de wereld.
Daarover was ik niet tevreden, tot
de laatste dag stond ik rond de 20e
plaats. De laatste dag was er heel weinig wind en dat is niet mijn ding.
En in Nederland?
Daar werd ik vice kampioen, haha,
dat klinkt hè. Maar dat is dus tweede.
Kiran, mijn trainingsmaatje was echt
sterker. Maar de Hollandwindsurfserie, dat is een competitie van 9 wedstrijden heb ik dat jaar gewonnen.
Dat was dus in 2009?
Klopt, dit jaar ben ik Nederlands Kampioen geworden.
Van harte gefeliciteerd!
Dank je wel, de finale was 26 september. 20 Juni hadden we de eerste wedstrijddag in Almere. Daar had ik een
topdag. Een lekker windje, die alleen
maar toenam. Dat vind ik echt top. De
eerste race kwam ik met een minuut
voorsprong op nr.2 over de finish.
Dat bouwde ik elke race uit, in heat
vijf was ik 3 min. voor nr.2 en 4 min.
voor nr. 3 binnen, dat was wel kicken
hoor. Tijdens de finale op 26 sept. was

er bijna geen wind, gelukkig kwam ik
nu beter weg dan op het WK en liep ik
zelfs 13 pnt. uit op de nummer twee
en zo kreeg ik de Kampioenswimpel
omgehangen.
En ook weer internationaal?
Ja, ze zijn thuis wel jaloers. Dit jaar
was ik in Spanje, Frankrijk, Italië, België en Engeland. En dat is nog niet alles, want 21 oktober ga ik naar Cyprus.
Daar vaar ik het Jeugd WK op de RS:X.
RS:X?
Ja, na dit jaar ben ik te oud voor de
Technoklasse, volgend jaar wordt ik 17
en dan kom je in de open klasse, dat is
onder 19 maar dat stelt niet veel voor.
Daarom stap ik over op de RS:X, dat is
de Olympische Klasse. 17/19 September heb ik al met het Open NK meegedaan en werd vierde. Daarmee ben ik
geselecteerd voor het Toptalentplan
van het Watersportverbond. Daarnaast heeft het Verbond mij gevraagd
mee te doen aan het WJK en daar zeg
je natuurlijk geen nee tegen.
Wat verwacht je daar dan van?
Het is allereerst om veel te leren en te
kijken wat mijn leerdoelen voor het
komende jaar zijn. Maar natuurlijk ga
ik er vol voor om te zien hoe ik er internationaal voor sta.

Dat is nogal intensief allemaal, hoe
doe je dat met school?
Dat wordt wel heftig, want nu gaan
we 3 dagen per week trainen in Medemblik. Daarnaast train ik nu nog 3
à 4 keer per week bij Full of Life. En
dat wordt dus lastig, misschien moet
ik over naar een school met Loot afdeling, dat is voor Topsporters. Ik zal
het wel jammer vinden, als ik van het
Bonhoeffer moet, want dat vind ik
een hele fijne school. Ze hebben al
best veel rekening met me gehouden.
Maar dat zijn de keuzes die je moet
maken.

En hoe is dat met virenden en uitgaan?
Uitgaan ... nee, ik ben alle weekenden
weg, trainen of wedstrijden. Soms is
er een feest met een wedstrijd, dat is
dan echt gezellig, wel alcoholvrij natuurlijk. Vrienden uit de buurt spreek
ik eigenlijk alleen op school, of op de
sportschool want ik moet of huiswerk
maken of trainen en op tijd naar bed.
Heb je dat er allemaal voor over?
Je krijgt er ook veel voor terug. Je
komt nog eens ergens. Daardoor heb
ik vrienden gemaakt over de hele wereld en dat is ook gaaf. Van de zomer
waren we in Frankrijk en dan is het
zo chill je vrienden uit Engeland, Israël, de VS en Singapore weer te zien.
Geen van mijn Nederlandse vrienden
kan zich dat voorstellen, hoe dat dan
gaat.

Maar al die reisjes, wie betaalt dat?
Ja, dat is weer een van die nadelen,
dat moet je dus zelf betalen. Nou, ja
in mijn geval is dat mijn moeder dus.
Zelf heb ik wel een folderwijk, maar 6
euro in de week, daar kom je niet zo
ver mee. Wat ondersteuning daarin,
zou super zijn. Dus als er bedrijven of
personen zijn, die mij willen steunen
OP WEG NAAR DE TOP. Neem dan contact, dan kunnen we kijken wat we
voor elkaar kunnen betekenen. Niets
hoeft voor niets, ook al is mijn tijd
beperkt. Maar reklame maken voor
uw bedrijf op de bus of trailer, of eens
wat vertellen over windsurfen op een
personeelsavond, of op het bedrijf, is
natuurlijk mogelijk.
Nou Jort, ik vond het heel interessant te horen hoe je bezig bent
en heb er respekt voor, want je
doet er echt veel voor als ik dat zo
hoor. Ik wens je heel veel succes in
Cyprus en daarna en hoop weer eens
wat van je te horen.
Albertine

v.l.n.r. Filmer Kees Bos, Inge Bakker, Wilmer Kaandorp, Andre Koopman, Joke de Kruijf,
Jack Burgering en de nieuwe voorzitter Kees de Jong.

LIMMEN – De Vredeburg in Limmen
was afgeladen vol zaterdag 9 oktober voor de première van de Dvd
Limmen Ludiek LEGO 2010, gemaakt
door Kees Bos. Ruim 120 Ludieke
vrijwilligers waren afgekomen op
deze unieke filmavond. Want uniek
zou deze avond zeker worden, er gebeurde namelijk van alles.
Voorzitter Andre Koopman nam aan
het begin van de filmavond het woord
om samen met de aanwezigen terug
te blikken op het zeer succesvolle
LEGO event. Want het hele evenement
is op verschillende vlakken echt een
groot succes geworden. Twee records
(Limbonita en de LEGO toren), ruim
30.000 bezoekers over 4 dagen, vlekkeloos verlopen samenwerking met
de gemeente, sponsoren en scholen,
ruim 1.800 vrijwilligers jong en oud en
niet onbelangrijk: een zeer positieve
financiële eindbalans. Zo positief zelfs
dat Limmen Ludiek nu al kan melden
dat ze in 2015 weer iets spectaculairs
zullen gaan organiseren.
Koopman maakte van de gelegenheid
gebruik om zijn eigen afscheid als
voorzitter aan te kondigen. Na 10 jaar
voorzitterschap met 3 record evenementen - grootste cocktail van de Benelux in 2001, De grootste kratten piramide in 2005 en natuurlijk de LEGO
toren in 2010 - werd het tijd om zijn
rieten hoedje aan de wilgen te hangen. Symbolisch gaf Koopman zijn
rieten hoedje door aan Kees de Jong,
de nieuwe voorzitter. Kees de Jong is
geen onbekende binnen Limmen Ludiek. De Jong heeft 10 jaar met precisie en passie het Penningmeesterschap van Limmen Ludiek onder zijn
hoede gehad. Koopman blijft wel zeer
nauw betrokken bij Limmen Ludiek

want hij zal de rol van vicevoorzitter
gaan vervullen binnen het bestuur.
Toen was het tijd voor de Limmen Ludiek 2010 ‘the Movie’. Het hele LEGO
evenement kwam in kleurige beelden
voorbij in een prachtig gemonteerde
film gemaakt door Kees Bos. Een ieder genoot met volle teugen. Onder
het genot van een natje en een droogje ging een ieder weer even terug in
de tijd. Voor slechts € 5,- vlogen de
gelimiteerde DVD’s van Limmen Ludiek over de toonbank deze avond. Er
zijn nog enkele Limmen Ludiek 2010
DVD’s beschikbaar voor de vrije verkoop. Mail andre@limmenludiek.nl
wanneer je 1 van deze laatste DVD’s
wilt scoren.
Na de film nam Kees de Jong het
woord. In zijn nieuwe functie als voorzitter mocht hij namens ARKE REIZEN
een 4 daags verblijf voor 4 personen
naar Denemarken verloten. Vanuit het
rieten hoedje werd vrijwilligster Nicole
Groentjes getrokken als winnaar. Nicole was als vrijwilligerster heel nauw
betrokken bij de bouw van Limbonita.
Zij gaat samen met haar gezin in 2011
lekker genieten in Denemarken.
Het was een zeer gezellige en geslaagde filmavond waar veel mensen van
genoten hebben. Nu gaat de organisatie van Limmen Ludiek in een lange
winterslaap, tot in 2015!
Andre Koopman

Veiling voor
Kerk en Jeugd succes
De vrijdag 5 november jl., gehouden veiling in Limmen heeft het
mooie bedrag opgebracht van ruim
€ 30.000,00. Dat was niet alleen te
danken aan alle schenkers die de
goederen en diensten kosteloos ter
beschikking hadden gesteld, maar
vooral door de kooplust bij de aanwezigen.
De ervaren veilingmeesters wisten er
met gemak 420 kavels “door te jagen”
tussen 19.45 en 01.50 uur. Wijnen, diners, wandeltochten door het Ilperveld en het Monnikenpad gingen grif
van de hand voor beste prijzen. Zo ook
de “mannentochten” o.l.v. ervaren
gidsen over de Amsterdamse Wallen.

Een shirt van Maarten Stekelenburg
haalde € 375,00, een diner voor 2 personen bij Cees Smit (Keurslager Snel),
haalde maar liefst € 575,00. Ook de
diverse AZ wedstrijdkaarten, compleet
met snertmaaltijd en 3e helft vonden
gretig aftrek. Kisten (sinaas)appels en
mandarijnen werden gekocht voor de
a.s. Sint Maarten, trapauto’s voor Sinterklaas. Er was ook veel animo voor
de loterij “Rad van Avontuur”. In “De
Burgerij” was een gezellige sfeer, die
verhoogd werd door de kwinkslagen
en de verkooppraat van de veilingmeesters.
Limmen heeft zich opnieuw van haar
beste kant laten zien.
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Automobilisten en experts bewijzen het:

Bosch Car Service Kleverlaan
staat voor kwaliteit

Bloembollen . . . . .
ze zijn er weer !!

Vele soorten
Tulpen, Narcissen,
Hyacinten en
groot assortiment
bijzondere
bolgewassen

Plant ze nu!!

@A:K:GA66C7#K#

‘Autobedrijf van het Jaar 2010’
Achterweg 15
1906 AG Limmen
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl

> Verkoop nieuwe auto’s, occasions en brommobielen > Reparatie, onderhoud en
service alle merken (lease)auto’s > Verhuur, leasing, carwash en poetsservice

)VOIRH-RWXEPPEXIYV

www.kleverlaan.nl

Compleet, goed, betaalbaar

7)-KIVIKMWXVIIVH

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

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

KIJK OOK EENS OP
ONZE INTERNETSITE

WWW. STUIFBERGEN.EU
VOOR DE
NIEUWSTE FOLDERS!!!

DIERVOEDERS

ADMIRAAL
Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
MEZENBOLLEN
5 stuks € 1,25 • 10 stuks € 2,25

P IN D A N E T J E S

St. Nicolaas komt zondag
14 november naar Limmen!
• aanvang 14.00 uur • plaats: ‘t Stet
Vanwege de geboorte van mijn
zoon, deze leuke actie!

Herôme handverzorgingsproducten
1 + 1 gratis
van ma 15 tot zat. 27 november!
®

GEZONDHEIDS
DROG ST

8kg € 4,50 • 25kg € 7,95
Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00-18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur / vrijdagavond open tot 20.00 uur

D
Dusseldorperweg
75 1906 AJ
Limmen tel: 072 - 5051360

Aanbieding:
1 hele kist Aardappelen
slechts

€ 15,-

10 Mandarijnen € 1.98
• Verse kant & klaar Maaltijden

1kg € 1,95 • 5kg € 5,50

STROOIZOUT

Echte Smaak beleef je bij
René Groente & Fruit !!!

• Ambachtelijk bereide soepen

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

• Nieuwe oogst Bonen & Erwten
• Natuurlijk verzorgen wij Uw fruitmand voor 5 december !!!

Ook bij René kunt u Pinnen !!!

NOVEMBER 2010
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Einde in zicht voor monstertocht ‘Zwembad
Damphegeest blijft!’
limmen – burkina faso
De website: www.fietsenvoor-burkina.reismee.nl geeft op 4 november, als dit artikel wordt geschreven, de reisverslagen van de laatste
dagen 01 en 02 november weer. Onder “erbarmelijke” omstandigheden en in tropische hitte fietst men
door Senegal, op weg naar het einddoel in Burkina Faso. De volgwagens
reizen mee, “hotsend en knotsend”
over wegen die wij in Nederland niet
meer kennen. Men ontmoet onderweg nieuwsgierige lokale bewoners,
maakt heel veel foto’s, die ook op
de website te zien zijn. De website
geeft ook dagverslagen van alles
wat er onderweg gebeurd en gezien
is vanaf het moment van vertrek.
Wie de website regelmatig heeft
gevolgd kent de taalproblemen, de
grenscontroles, veel ambtenaren, allemaal in een “gewichtig” pak om de
auto’s en de fietsers heen, heel veel

cratie, onnodige werkverschaffing
door het invullen van papieren die
voor eens en altijd in de onderste lade
verdwijnen, controles van personen,
goederen documenten etc. En dat alles moet je gelaten over je heen laten
komen en vooral niet tegensputteren.
Je wordt dan gewoon weer achteraan
in de wachtrij geplaatst. De man met
de grote pet op het hoofd bepaalt
naar willekeur wat er gebeurt en het
is ook niet vreemd als hij zijn hand
“ophoudt”. Heb je dan kleine weggeef artikelen, dan heeft hij ook vaak
plotsklaps een heel grote familie…..
De fietsers moeten onder uiterst primitieve omstandigheden de was doen
en vervolgens drogen. Er moet voor
eten worden gezorgd, drinkwater worden ingenomen, een slaapplaats worden gezocht. Met elkaar eten, rusten,
zingen, stilte, alles hoort erbij. Ook de
veiligheid van mensen en goederen
moet in de gaten worden gehouden.
Het is voor velen echt “afzien”.

al die indrukken moeten verteld worden, maar ook zelf verwerkt. De terugkeer van de fietsers gaat uiteraard
in Limmen niet ongemerkt voorbij.
Daar is Limmen uniek in.
Reeds bij de uittocht in augustus was
er een volle kerk om iedereen uit te
zwaaien.
Op zaterdag 27 november a.s. om
13.30 uur zal er een ontvangst in “De
Burgerij” zijn. De fietsers zullen in de
schijnwerpers worden geplaatst en
welkom worden geheten. Er zal bovendien een Powerpointpresentatie
worden gehouden waarin de aanwezigen de tocht zullen kunnen volgen
in “levende” beelden. Ook kan men
de fietsers vragen stellen en is er tijd
voor persoonlijke ontmoeting. De
middag sluit om 16.30 uur. De Stichting Fietsen voor Burkina organiseert
deze middag en nodigt belangstellenden uit om de fietsers een hartelijk
welkom toe te roepen.
Kees G. Kroone

gepraat, weinig actie en aan tijd bij de
lokalen geen gebrek. Wie Noord Afrika
wel eens bereisd heeft ken de bureau-

Maar de website geeft ook heel reacties vanuit het thuisland die de fietsers de nodige inspiratie en kracht
geven om door te gaan. Ondanks de
tegenslagen die er geweest zijn, met
als dieptepunt de dood van Co Kerssens (61) in Spanje, zal er een feestelijk onthaal zijn in Burkina Faso als de
groep arriveert. Daarna keert de groep
op 22 en 25 november per vliegtuig
terug in ons land. Hen wacht vanzelfsprekend een emotioneel weerzien
met allen die zij achterlieten.
Zij hebben gezamenlijk een ongekende prestatie geleverd. Hoogte- en
dieptepunten met elkaar beleefd en

Na afloop van de brainstorm informatie avond van de stichting Bloemendagen verleden maand is het bestuur
van Limmen Ludiek op het ludieke
bloemen idee gekomen. Binnen een
week waren alle partijen op de hoogte
en was een ieder ook super enthousiast. GP Groot (Jessica Groentjes), NTI
NLP (Bouke de Boer), de Gemeente
Castricum (Bert Meijer en Flip Markowski) en natuurlijk ook de stichting Bloemendagen zelf omarmen dit
initiatief van Limmen Ludiek. “Want
zeg nu zelf; Een oer bloemendorp als
Limmen moet toch eigenlijk vol met

Brandwonden
collecte
Hierbij bedanken wij de inwoners
van Limmen voor hun gift aan
de collecte. Zonder u gift zou de
Brandwonden Stichting niet bestaan. De collecte heeft dit jaar in

bloemen staan tijdens de Bloemendagen”, zegt Kees v.d. Berg voorzitter
van stichting Bloemendagen.
“Het culturele erfgoed van Limmen
en evenement van het jaar moet haar
glans weer terug krijgen. Wij hopen
met deze fleurige actie de rest van
Limmen ook in beweging te krijgen
om de schouders samen onder de
Bloemendagen te zetten. Met elkaar
moet het toch mogelijk zijn om de
bloemendagen weer 300% op de
kaart te krijgen. Die duizenden bezoekers moeten weer enthousiast en blij
door ons dorp rijden komende jaren.
Er zit creativiteit zat in dit knotsgekke
dorp. Maak een mozaïek of versier je
straat met de buurt en / of vrienden.
Als we niets doen dan hebben we daar
over een paar jaar allemaal spijt van”,
zegt Kees de Jong.
De Hobaho uit Lisse stelt tegen een
zeer ludiek tarief 15.000 narcissen
bollen ter beschikking om Limmen
voor en tijdens de Bloemendagen
tiptop in bloei te zetten.
Afgelopen zaterdag 13 november zijn
tientallen vrijwilligers met elkaar

Limmen 2.637,17 euro opgebracht.
Dit door de inzet van vele trouwe vrijwilligers, collectanten die elk jaar bij
u aanbellen. Zonder de hulp van deze
collectanten zou het leven er voor
mensen met brandwonden er heel anders uitzien.
Nogmaals onze hartelijke dank
voor u inzet en tijd. Hopelijk mogen

Nog op dezelfde dag kregen we veel
teleurgestelde reacties betreffende
dit besluit. Dit heeft ons zoveel positieve energie gegeven dat we vol
goede moed het zwemseizoen zijn
begonnen en daarbij een handtekeningenactie zijn gestart voor het behoud van het zwembad. Wij kunnen
vol trots melden dat wij in het bezit
zijn van ruim vierduizend handtekeningen voor deze actie en deze zijn
niet alleen van de inwoners uit Limmen. Al deze meelevende reacties stimuleren ons om nu al toe te werken
naar een spetterend en vernieuwend
zwemseizoen. Zo zijn er zeven nieuwe
buitenkleedkamers geplaatst en zijn
we alweer volop bezig met het herindelen van de gehele accommodatie.
Afgelopen seizoen hadden wij de intentie om het zwembad optimaal te
benutten door open te zijn van 1 mei
tot en met eind september. Mede

door het aanhoudende slecht weer en
het niet tijdig leveren van de zwembadafdekking hebben wij niet aan deze
behoefte kunnen voldoen. Inmiddels
is de nieuwe zwembadafdekking gemonteerd en behoort koud water tot
het verleden. Wij vinden dat Zwembad Dampegheest meer is dan alleen
een zwembad en inmiddels behoort
tot de cultuur van Limmen, waardoor
wij, ODI Sportactieve Recreatie, zoeken naar een oplossing om het zwembad te behouden.
Om ondersteuning te bieden aan deze
oplossing hebben wij onderzoek gedaan middels een enquête. Zo bleek
uit de enquête en alle tips en adviezen van bezoekers van het afgelopen
zwemseizoen, dat er onder andere
vraag was naar familieuitjes, bedrijfsdagen, kinderpartijtjes en barbecues.
We hebben nog steeds geloof in het
behoud van het zwembad. We zullen hier met zijn allen voor strijden
en hebben uw steun hard nodig! We
geven het cadeautje van Sinterklaas
toch niet zómaar weg?
Met sportieve groet,
Team ODI

Troel Voor Kids,
De Schatkamer van
Limmen

Bloeien, bloeien, bloeien,
Limmen gaat weer bloeien
LIMMEN – De Limmer Rijksstraatweg gaat 1 gele bloemenzee worden
tijdens de 59ste Bloemendagen van
Limmen in 2011. Dit bloemrijke initiatief komt, zeer verrassend, van
stichting Limmen Ludiek en is tot
stand gekomen i.s.m. GP Groot, NTI
NLP, Gemeente Castricum en de Hobaho uit Lisse. “Hiermee willen we
een positief signaal afgeven richting heel Limmen en het bestuur
van de stichting Bloemendagen”,
zegt Kees de Jong de nieuwe voorzitter van Limmen Ludiek.

Vorig seizoen zijn wij de uitdaging
aangegaan om het beheer van het
zwembad op ons te nemen. Zoals
jullie allemaal weten, kregen wij het
bericht dat het zwembad eind 2012
zal sluiten wegens gemeentelijke
bezuinigingen.

de bollen onder begeleiding van het
professionele groen team van de gemeente Castricum gaan planten. Om
08.00 verzamelden een ieder in Café
De Lantaarn en rond de klok van 13.00
zat iedereen alweer aan een heerlijke
kom erwtensoep ter afsluiting. Alles
zat in de grond. We moeten nu nog
wel een paar maanden wachten om
het schitterende resultaat te kunnen
aanschouwen. Limmen heeft er een
fleurig visitekaartje extra bij gekregen tijdens de Bloemendagen van
2011 door het initiatief van Limmen
Ludiek.

Limmen Ludiek zet Limmen in bloei

wij nog lang op uw gift en steun
rekenen.

Het is weer bijna zover en dan komt
Sinterklaas weer feest vieren in ons
dorp. Hij doet dit samen met alle
lieve kinderen van Limmen en met
behulp van Troel.
In overleg met Sinterklaas heeft Troel
besloten om dit jaar eens flink uit te
pakken. Naast de vele (schoen)cadeautjes in de winkel en de (feestelijke) kleding gaat Troel samen met Sinterklaas mooie cadeaus uitdelen. Daar
moeten jullie uiteraard wel wat voor
doen. Kom snel naar de winkel en kom
de Sinterklaas kleurplaat halen. Lever
deze in voor woensdag 24 november
en de winnaar krijgt van Sinterklaas
persoonlijk de prijs uitgereikt. Krijg
je onze nieuwsbrief, dan krijg je automatisch ook de kleurplaat. Wil je de
nieuwsbrief ontvangen, laat het ons
weten op kinderwinkel@troelvoorkids.nl of in de winkel. Je bent dan als
eerste op de hoogte van nieuwtjes,
aanbiedingen, uitverkoop en word je
bijvoorbeeld uitgenodigd voor een
speciale uitverkoop koopavond alleen
voor nieuwsbriefontvangers.
Ook de liefhebbers van pepernoten
moeten beslist langs komen bij Troel.
Bij de kassa staan voor iedere klant de
pepernoten klaar maar tevens kun je
raden hoeveel pepernoten er passen
in de pot op de toonbank. Degene
die het dichts bij het juiste aantal
pepernoten zit krijgt een waardebon
van € 10,-. Om de inkopen bij Troel,
naast de al scherp geprijsde cadeaus,
nog aantrekkelijker te maken hebben we nog een aantal speciale aanbiedingen!! Echt koud moet het nog
worden maar de winterjassen mogen
alvast de deur uit met 20% korting.
Daarnaast zijn ook de poppen van
Fashion Angels en al hun kleding en
knutselpakketjes ook in de aanbieding (op = op ). Voor de winkel hebben
we standaard ons rek staan met afgeprijsde winterkleding. Heb je het snel
koud, dan zijn de magnetronknuffels

en magnetronsloffen een uitkomst.
Na 1 ½ minuut in de magnetron en je
hebt een heerlijke warme knuffel bij
je en behoren koude voeten tot het
verleden. De magnetronsloffen zijn
verkrijgbaar t/m maat 45. Voor trendbewuste kinds en ouders heeft I-Dare
weer ondergoed met nieuwe prints.
Bovendien zijn ze in prijs verlaagd. De
jongens boxers kosten nu € 7,95. De
meisjesboxers per 2 voor € 14,95 en
de hemdjes voor € 12,95. Dus ook erg
leuk om van de Sint te krijgen.
Heb je het deze periode druk als hulppiet, dan heeft Troel voor jou waterafstotende schmink van Grimas. Er
wil immers nog wel eens een Piet te
water gaan in Limmen. Ook dit jaar
komt Sinterklaas met 2 Pieten weer
op bezoek in de winkel bij Troel op
woensdag 24 november. De precieze tijd laten we u later weten via de
nieuwsbrief en op het bord voor de
winkel. Sint vindt het heel leuk als er
veel kindjes een handje komen geven.
Rest ons nog alle kinderen, ouders en
opa’s + oma’s dit jaar weer heeeeel
veeeeeel plezier te wensen met het
leukste kinderfeest van het jaar. En
misschien heeft Sinterklaas zijn ring
met lieveheersbeestjes dit jaar wel
weer om……
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Aannemingsbedrijf
N. Commandeur b.v.
viert gouden jubileum!
“Beursgenoteerde bedrijven geven winstwaarschuwingen af, de koersen dalen...”
“Grote en middelgrote bouwbedrijven in zwaar weer, faillissementen aan de orde van de dag...”
“Invasie van Poolse, Roemeense en Bulgaarse bouwvakkers verwacht...”
“Tekort aan vakmensen en opleidingen in Nederland...”
Deze en andere alarmerende berichten als: “Banken geven geen geld meer voor hypotheken”.
“Grote bouwprojecten worden stilgelegd”. “Grote leegstand in kantoorgebouwen”, zijn aan de
orde van de dag in de radio- en tv-rubrieken, alsmede in de kranten. Ondanks deze negatieve berichtgeving zien we in Limmen een grote bedrijvigheid in de bouw- en aanverwante sectoren.
Aannemingsbedrijf N. Commandeur b.v. aan de Dusseldorperweg viert binnenkort het 50-jarig
jubileum. Een mijlpaal om even bij stil te staan. Wij spraken met de huidige directieleden, de
broers Pierre (48 jaar) en John (19 november 50 jaar) Commandeur, over het verleden, het heden
en de toekomst.
Wij legden ze de volgende vragen voor:
John (links) en Pierre Commandeur.

Jullie Vader, Nic. Commandeur begon 50 jaar geleden voor zichzelf. Was dit toen reeds in Limmen?
Hij is begonnen vanuit Alkmaar aan de Kennemerstraatweg 102, in februari 1962 zijn onze ouders verhuisd naar Hogeweg 10 in Limmen. In 1965, op 20 december werd het bedrijf gevestigd bij het woonadres
aan de Middenweg in Limmen waar moeder Nel nog steeds woont. Van 1978 tot 1983 heeft het bedrijf
nog kantoor gehouden op het adres Hogeweg 3 in Limmen, waarna het is verhuisd naar het huidige
adres aan de Dusseldorperweg en dus gehuisvest bleef in Limmen.
Was het bedrijf op dat moment ook al een all-round aannemingsbedrijf?
Het bedrijf is gestart als onderaannemer van timmerwerken, op dat moment werd er namelijk nog
heel veel op de bouw “uitgetimmerd”. Denk aan vloeren en kappen, tegenwoordig is dat prefab of van
beton. In de loop der tijd zijn wij ons dan ook gaan specialiseren in timmer- en betonwerken, wat wij tot
op de dag van vandaag ook hoofdzakelijk voor de professionele opdrachtgevers verrichten.
Vader was een fervent Alkmaar ’54 aanhanger en sloeg geen wedstrijd over. Is dit voetbalgevoel ook
overgeslagen op zijn zoons? Zo ja wat zijn jullie favoriete clubs?
Van zijn zoons is John (AZ aanhanger) de meest enthousiaste voetbal liefhebber. Pierre zijn enthousiasme gaat meer uit naar het kijken bij twee van zijn fanatiek voetballende zoons i.p.v. betaald voetbal.
Is er veel administratie en/of documentatie bewaard gebleven van de beginjaren van het bedrijf?
Wat de administratie betreft hebben we afgelopen winter rigoureus opgeruimd en het hoognodige bewaard, wat inhoudt dat we van de beginjaren niets meer hebben. Documentatie is er bijna niet van de
beginjaren, wel hebben we een aantal jaren terug een website laten maken waar aardig wat van onze
gemaakte werken op vertoond worden(www.ncommandeur.nl).
Wat werd in de beginjaren gebouwd of verbouwd?
Hoofdzakelijk grote nieuwbouw projecten in de woningbouw.
Er is uiteraard in de loop der jaren veel veranderd in de bedrijfsvoering en de aangenomen werken.
Wat is in de tijd van vader het grootste werk geweest?
Eind jaren ‘60 zijn er ±1.500 woningen in IJmuiden gemaakt en ±800 in Huiswaard 1.
Jullie Vader kreeg in 1963 een zeer ernstig ongeval op de Afsluitdijk. Wie heeft in die tijd het bedrijf
kunnen besturen en wanneer is vader teruggetreden?
Jan Bax uit Velsen-Noord, heeft tijdelijk de taken van onze vader overgenomen en heeft dat echt prima
gedaan. Hij was dan wel vanaf het begin bij hem in dienst, maar het is toch heel anders om plotseling
de volle verantwoordelijkheid voor een op volle toeren draaiend bedrijf op je schouders te nemen.
Vader Nic is teruggetreden op 18 juni 1992 en helaas veel te jong op 4 juni 1998 overleden.
Wordt alles in eigen beheer uitgevoerd, of werken jullie regelmatig met (vaste) onderaannemers?
Alle werken die we aannemen maken we hoofdzakelijk in eigen beheer, het gebeurt niet vaak dat we
werken weer uitbesteden. Wel werken we de laatste jaren wat meer met ZZP-ers, die samen met onze
eigen mensen de klussen klaren.
In welk jaar zijn de zoons in het bedrijf gekomen?
John op 5 juni 1978 en Pierre op 31 maart 1982. Vanaf 25 juni 1988 voeren wij ofﬁcieel de directie.
Welke vakopleidingen hebben jullie gevolgd?
Pierre: Middelbare Technische School en Aannemersdiploma. John: Uitvoerderdiploma. Beide hebben we
ook nog diversen bouwtechnische cursussen gevolgd.

Foto: Peter van Renen

Wat is de taakverdeling binnen het bedrijf?
Pierre doet de calculatie, werkvoorbereiding en algemene zaken. John begeleidt samen met Hennie Liefting de onderhanden werken.
Met hoeveel mensen werken jullie nu? Is het aantal medewerkers, veroorzaakt door de ﬁnanciële
crisis, de laatste jaren gedaald?
Op dit moment werken we met 16 medewerkers in loondienst, wel proberen we voor 20 à 25 timmerlieden werk aan te nemen. Wat inhoudt dat er ook continu timmerlieden (ZZP-ers) en leerling timmerlieden (van het samenwerkingsverband) worden ingehuurd. Het komt niet direct door de ﬁnanciële crisis
dat wij wat minder mensen in loondienst hebben dan voorheen, maar eerder door de tendens van het
fenomeen ZZP-er. De mensen die voor zichzelf zijn begonnen of met prepensioen zijn gegaan zijn de
laatste jaren dus niet meer vervangen.
Wat is de gemiddelde leeftijd van jullie medewerkers? Hebben jullie regelmatig jubilarissen bij de
medewerkers, oftewel zijn ze “honkvast”? Is er voldoende aanbod van jonge(re) vaklieden op de
arbeidsmarkt?
De gemiddelde leeftijd van onze mensen is op dit moment wel iets aan de hoge kant, namelijk 45 jaar.
Het komt regelmatig voor dat onze mensen 12½ of 25 jaar bij de zaak zitten, er is er zelfs één die op
dit moment ruim 38 jaar bij ons werkzaam is. We kunnen dus wel stellen dat onze mensen redelijk
honkvast zijn. Het aanbod van jonge vaklieden wordt met de jaren minder, de crisis doet hier ook geen
goed aan. Het leerlingwezen kan op dit moment voor de jongeren niet genoeg stageplaatsen vinden,
waardoor ze toch maar een ander vak kiezen en ze voor de toekomst verloren gaan voor de bouw.
Waar ligt jullie kracht om in deze roerige tijden “het hoofd boven water te houden”? Hoe groot is
jullie actieradius voor het aannemen van bouwwerken?
Wij proberen ons in een vroeg stadium te mengen in het werk van de opdrachtgever, voor zover we
daar natuurlijk de gelegenheid voor krijgen. Als dat lukt kunnen we onze expertise gebruiken om de
opdrachtgever te behoeden voor verkeerde beslissingen, waardoor ze goedkoper en makkelijker kunnen
werken. Maar wat voor de meeste opdrachtgevers heel belangrijk is, en waar wij ons altijd redelijk goed
aan kunnen houden is de planning. Dit geeft ons in veel gevallen toch een voorsprong op een ander.
Van huis uit werken wij in de driehoek van Den Helder tot Leiden en Utrecht, maar de laatste jaren zitten
we gelukkig meestal wat dichter bij huis.
Ervaren jullie, onder de huidige omstandigheden, een moordende concurrentie? Vragen jullie je wel
eens af: “Hoe kan bedrijf X het voor dit bedrag doen?” en ga je dan nog eens extra rekenen als je een
werk niet gegund krijgt?
Op dit moment staan de prijzen nog steeds behoorlijk onder druk en zijn de prijzen waar wij de werken
voor maken, niet op het niveau zoals wij dat graag zouden zien. Het gebeurt inderdaad wel eens dat
er bedrijven zijn die behoorlijk onder onze prijzen zitten. Dat is jammer voor ons, maar als we hier in
meegaan dan brengen we ons mooie bedrijf op langere termijn in de problemen en dat lijkt ons niet
de bedoeling. Gelukkig komt er dan meestal wel weer wat nieuws op ons pad wat méér verantwoord is
om aan te nemen.
Heeft het bedrijf Commandeur op dit moment een volle orderportefeuille?
Wij hebben op dit moment, voor deze tijd, een redelijke ordeportefeuille en er komen nog steeds voldoende aanvragen binnen.

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN
w w w. n commandeur.nl
DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN
TELEFOON 072-505 24 24 - FAX 072-505 16 09
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Staan er al “jonge Commandeurtjes” in de startblokken om in de toekomst het bedrijf samen met
jullie voort te zetten?
Er staan op dit moment nog geen “jonge Commandeurtjes” in de startblokken, wel is er één met een
middelbare opleiding in de bouw bezig. Op dit moment is het nog te vroeg om hem te bombarderen tot
opvolger, hij moet zich eerst maar goed oriënteren in de bouwwereld en dan zien we wel. Wij zijn nog
“jong” en hebben voorlopig nog wel even de tijd.
Hoe kijken jullie naar de toekomst?
De toekomst zien wij rooskleurig tegemoet, ongetwijfeld komt er weer eens een eind aan deze crisis en
dan zullen wij net als nu zorgen dat we er klaar voor zijn om onze vaste opdrachtgevers bij te staan met
het realiseren van nog meer mooie werken.
Zijn er grootse plannen voor de komende tien jaar?
Er zijn géén grootse plannen voor de toekomst, graag willen we verder gaan met het stabiele bedrijf wat
we nu hebben. Naar het enthousiasme van onze medewerkers kijkende moet dat géén probleem zijn.

Oprichter Nic Commandeur poseert hier op een foto uit 1963, genomen aan de Hogeweg in Limmen.

Wat en waar is het grootste werk geweest onder jullie directievoering?
Het werk op Park De Meer (voormalig AJAX complex) met ±700 woningen en diverse parkeergarages, is
wel het grootste werk geweest onder onze leiding.
Wat zou de overheid moeten doen om de bouw te stimuleren?
Grondprijzen laten zakken, overdrachtbelasting afschaffen en misschien wel weer gesubsidieerde woningen bouwen voor de starters.
En welke rol zien jullie daarvoor weggelegd bij de banken?
Hier kan je hele discussies over voeren, maar ik weet niet of we daar uitkomen. In ieder geval moeten
ze de hypotheekrentes zo laag mogelijk houden. In combinatie met de antwoorden van de vorige vraag
kunnen de starters zich in ieder geval makkelijker op de huizenmarkt begeven.

Als het plan “Zandzoom” in het gebied Heiloo/Limmen gerealiseerd gaat worden, zal dat een gunstige uitwerking hebben op de in Limmen gevestigde bedrijven, zoals aannemers, timmerfabrieken,
loodgieters e.d.?
Wij hopen inderdaad dat het zo werkt, maar hebben daar toch wat vraagtekens bij. Dit kan alleen maar
als de gemeente aangeeft dat de hoofdaannemers verplicht zijn om de onderaannemers in Limmen een
kans te geven om prijs te maken voor deze projecten.
Ongetwijfeld gaan jullie het gouden jubileum vieren, is al bekend hoe, of kunnen jullie nog geen
“tipje van de sluier” oplichten?
1 December 2010 bestaan we inderdaad 50 jaar en dat laten we uiteraard niet zomaar voorbij gaan. We
hebben besloten om samen met onze medewerkers en hun partners een lang weekend naar Londen te
gaan om ons jubileum te vieren. Dit zijn namelijk toch de mensen die samen met ons het bedrijf maken,
want zonder elkaar redden we het niet.
Van harte wenst heel Limmen, en naar wij aannemen de wijde omgeving waar jullie werken, het
bedrijf Commandeur, haar directie en medewerkers proﬁciat met het bereiken van deze mijlpaal.
Een feit om echt even bij stil te staan. Alle goeds voor een zonnige toekomst samen met jullie
gemotiveerde medewerkers. Geniet met elkaar van het mooie en gezellige London en let op bij
het rijden: KEEP LEFT en bij het oversteken van de straat: LOOK LEFT, maar daarna ook rechts!

Ervaren jullie wet- en regelgeving als een grote kostenpost en een administratieve last?
Voor ons bedrijf valt dat op dit moment wel mee.

Kees G. Kroone

Sinterklaasliedjes... Kent u ze nog?
Daar wordt aan de deur geklopt
Daar wordt aan de deur geklopt,
hard geklopt, zacht geklopt.
Daar wordt aan de deur geklopt.
Wie zou dat zijn?
Wees maar gerust mijn kind.
Ik ben een goede vrind.
Want al ben ik zwart als roet,
‘k Meen het toch goed.
Want ik kom van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas.
‘k Heb voor jou, m’n kleine baas,
moois in mijn zak.
Ben je wel zoet geweest?
Wees dan maar niet bevreesd!
Kijk, hier zendt Sint Nicolaas
ﬁjn speculaas!
Zwarte Piet, wees wel bedankt;
wel bedankt, wel bedankt!
Nu zal ik aan ‘t leren gaan,
daar kan j’ op aan.

Hij is voor groot en klein,
groot en klein, groot en klein,
Hij is voor groot en klein
voorzien van taai en marsepein.
En bergen, en bergen,
En bergen suikergoed,
Zo lekker, zo lekker,
Zo lekker en zo zoet.
Hij is voor groot en klein,
groot en klein, groot en klein,
Hij is voor groot en klein
voorzien van taai en marsepein.
Maar onder in die zak,
in die zak, in die zak,
Maar onder in die zak
daar ligt het hele grote pak,
Voor ‘t lieve, voor ‘t zoete,
voor ‘t lieve zoete kind.
Zeg was jij, zeg was jij,
dit jaar gehoorzaam vrind?
Maar onder in die zak,
in die zak, in die zak,
Maar onder in die zak
daar ligt het hele grote pak.
*****

Borstplaatjes, groot in tal,
‘k deel ze vanavond al
met mijn lieve zusje klein.
Blij zal ze zijn!

Hoor de wind waait door de bomen
Hoor de wind waait door de bomen.
Hier in huis zelfs waait de wind.

*****
De zak van Sinterklaas
De zak van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas,
De zak van Sinterklaas,
o jongens, jongens
‘t is zo’n baas!
Daar stopt hij, daar stopt hij,
daar stopt hij blij van zin.
De hele, de hele,
de hele wereld in!
De zak van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas,
De zak van Sinterklaas,
o jongens, jongens
‘t is zo’n baas!

Zou de goede Sint nog komen,
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt.
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt.
Ja, hij rijdt in donk’re nachten
Op zijn paardje, oh zo snel.
Als hij wist hoe zeer wij wachten,
Ja gewis, dan kwam hij wel.
Ja gewis, dan kwam hij wel!
*****
O, kom er eens kijken
O, kom er eens kijken wat ik in mijn
schoentje vind,
Alles gekregen van die beste Sint.

Een pop met vlechtjes in het haar,
Een snoezig jurkje kant en klaar,
Twee kaatseballen in een net,
Een letter van banket
O, kom er eens kijken wat ik in mijn
schoentje vind,
Alles gekregen van die beste Sint.
Een bromtol met een zweep er bij,
Een doos met blokken, ook voor mij!
En schaatsen en een nieuwe pet,
Een letter van banket
O, kom er eens kijken wat ik in mijn
schoentje vind,
Alles gekregen van die beste Sint.
*****

✃

Zie ginds komt de stoomboot
Zie ginds komt de stoomboot
uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas
ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje
het dek op en neer,
hoe waaien de wimpels
al heen en al weer.
Zijn knecht staat te lachen
en roept ons reeds toe:
Wie zoet is krijgt lekkers;
wie stout is de roe!
Oh, lieve Sint Nicolaas
kom ook eens bij mij
en rijd toch niet stilletjes
ons huisje voorbij!

Sinterklaas is jarig
*****
Sinterklaas is jarig!
‘k Zet mijn schoen vast klaar.
Wellicht dat hij hem vol doet met,
ja wist ik het maar.
Hier zet ik wat water
en wat hooi voor ‘t paard.
Want dat trouwe beestje
is dat heus wel waard.
Als de kleintjes slapen,
komt de goede Sint;
die de brave kind’ren
‘t allermeest bemint.
‘t Paardje, zwaar beladen,
voert hij met zich voort
en zijn knecht vertelt hem
wat hij heeft gehoord.
Toos is ongehoorzaam;
Jantje wel eens lui
en de kleine Piet heeft
vaak een boze bui
‘k Was laatst ook ondeugend
Of hij dat ook weet?
‘k Mag warempel hopen
dat hij het maar vergeet!
*****

Dag Sinterklaasje
Dag Sinterklaasje dag dag
Dag dag Zwarte Piet
Dag Sinterklaasje dag dag
Luister naar ons afscheidslied
Dag Sinterklaasje dag dag
Dag dag Zwarte Piet
Dag Sinterklaasje dag dag
Luister naar ons afscheidslied
Dag Sinterklaasje dag dag
Dag dag Zwarte Piet
Dag Sinterklaasje dag dag
Luister naar ons afscheidslied
Dag Sinterklaasje dag dag
Dag dag Zwarte Piet
Dag Sinterklaasje dag dag
Luister naar ons afscheidslied
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Cadeaubon Winkeliersvereniging Limmen:

Een leuk geschenk!
Een verrassend geschenk is de winkelierscadeaubon.

stellen geen limiet voor de inleveringsdatum, zodat u

De bon schrijven we voor u uit en is inwisselbaar bij

zelf het tijdstip van uitgave kunt bepalen. De bon is

elke winkelier in Limmen. Het gemak van dit geschenk

te koop voor een waarde van 10 en 20 euro. De bon is

is iets leuks naar keuze aan te kunnen schaffen. Lim-

alleen verkrijgbaar bij de SNS-regiobank in het Univé

men heeft voor een ieder een gevarieerd aanbod. Wij

kantoor.

BOEUF BOURGUIGNON
Benodigdheden:
750 gr. riblapjes aan blokken van uw slager; zout en peper;
2 lepels bloem; 100 gr. boter; 1eetlepel Cognac;
150 gr. mager rookspek in blokjes; 2 teentjes knoflook
gepeld en fijn gesneden; 150 gr. sjalotjes gepeld;
150 gr. worteltjes in stukjes gesneden; 1 kleine koolrabi
geschild en in blokjes gesneden; 150 gr. kleine
champignons; 1 dl. rode wijn; 2 takjes peterselie;
1 takje marjolein; 1 takje tijm; 1 takje laurierblad.

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 150 gr. Vet een ovenschaal in.
Wrijf de Riblapjes in met mengsel van zout, peper en bloem.
Verhit de boter en bak het vlees snel rondom bruin. Leg het
in de ovenschaal en sprenkel er cognac over.
Doe de spekblokjes in het bakvet en bak ze lichtbruin. Voeg
knoflook en sjalotjes toe. Voeg als de uitjes gaan kleuren,
wortel, koolrabi en champignons toe. Schep alles goed om.
Doe de deksel op de pan en laat alles ca.5 min. pruttelen.
Voeg rode wijn toe en schep het garnituur bij het vlees in
de ovenschaal. Bind de kruiden samen en leg die ook in
de ovenschaal. Dek de schaal af en zet deze iets onder het
midden in de oven en laat het gerecht in ca.1,5 a 2 uur gaar
worden. Verwijder het kruidenboeket.

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

howroom op:
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Serveer er gekookte aardappel en rode kool en
stoofpeertjes bij en uiteraard een stevig glas rode wijn.

Eet
!
k
j
i
l
e
k
sma

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505-33-77
06-531 22 858
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud
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De Limmer Plankiers geven
voorstellingen in november

Bloemendagen
gaan door !

Volgend jaar zal Toneelvereniging
“De Limmer Plankeniers haar 7e lustrum vieren. Ons mooie dorp kent
een rijk verenigingsleven, met heel
veel hardwerkende vrijwilligers, die
naast hun vaak drukke baan, toch
tijd vrij maken om anderen te plezieren. De Toneelvereniging is daar
een uitstekend voorbeeld van.

De discussie avond die plaatsvond
op maandag 11 oktober is een succes geweest! Het heeft weer goede
moed gegeven aan het Stichtingsbestuur.

De acteurs, allen amateurs, maar met
grote kwaliteiten en talenten, doen
dit niet alleen met heel veel plezier,
maar ook met een ongekende “drive”
om elk jaar opnieuw een grotere
prestatie neer te zetten. Onze eigen
“Plankeniers” komen ook dit jaar met
een heel gezellig blijspel, een klucht,
genaamd: “Familie Bruinsma in de
bocht: wie van de drie?”. De auteur
van dit stuk is Carl Slotboom. Dit is
een zeer bekende Nederlandse schrijver, die al heel veel toneelstukken op
zijn naam heeft staan. Diverse stukken van zijn hand hebben betrekking
op de Familie Bruinsma. Zie ook: www.

carlslotboom.nl. Het stuk dat nu opgevoerd gaat worden is een komedie
in vier scènes en wordt gespeeld door
5 dames en 5 heren. Het is een avondvullend programma, met dolle pret.
Een korte beschrijving van de inhoud:
Als Annelies ter Velde weigert van
haar korte vakantie terug te komen,
om haar man Thomas te vergezellen
bij een diner, waarbij ook de minister van cultuur aanwezig zal zijn, is
goede raad duur. Alex, de overbuurman van hotel “De Roskam”, komt
tenslotte met het voorstel een tafeldame in te huren. Dan verschijnt de
familie Bruinsma en wordt alles heel
erg ingewikkeld. Een rasechte klucht,
met veel vaart geschreven! De regie is
in handen van Stina Hof.
De voorstellingen worden gegeven in
“De Burgerij” op: zaterdag 20 november, vrijdag 26 november en zaterdag
27 november. Voor elke avond is de
aanvang 20.00 uur. Een voorstelling,

alleen bestemd voor leden van “De
Zonnebloem” afd. Limmen, is op vrijdag 19 november, aanvang 14.00 uur.
Kaarten bestellen voor de avondvoorstellingen kan bij de secretaris Mary
Winder. Dit kan telefonisch via het
nummer 5 05 27 26 (na 17.00uur) of
via de mail: kaarten@limmerplankeniers.nl. De entree is slechts € 8,50
per kaart en tegen inlevering van uw
entreebewijs kunt u een kopje koffie/
thee halen bij de koffiebar in “De Burgerij”, vóór aanvang van het stuk of in
de pauze. Zie ook de website: www.
limmerplankeniers.nl voor meer details omtrent b.v. het donateurschap
en andere uitgebreide informatie.
Wilt U met eigen ogen talent uit Limmen aanschouwen dan mag u deze
voorstelling niet missen. Bestel uw
kaarten snel om teleurstelling te
voorkomen. Een gezellig avondje uit:
“De Limmer Plankeniers” staan er
borg voor. Al bijna 35 jaar!
Kees G. Kroone

Kerst-dubbelconcert op zondag 12 december in de Protestantse Kerk te Limmen

Brothers-4-Tune en Cigale:
twee concerten in één
Muziekliefhebbers die tevens a capellamuziek waarderen moeten beslist een kaartje reserveren voor het kerstconcert van Brothers-4-Tune (Castricum) en Cigale (Velsen). Zij kunnen een prachtige en zeer afwisselende, muzikale
middag tegemoet zien. Fraaie kerstcarols, up-tempo stukken, schitterende close harmony, met humor gebracht, zijn
onderdelen van het programma van de twee zanggroepen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend in het Nederlandse amateur a capellacircuit. Brothers-4-Tune werd vorig jaar tweemaal eerste op een regionaal en een landelijk
festival en Cigale won eveneens in het verleden diverse prijzen op concoursen en festivals. Beide groepen organiseren
al enkele jaren samen dubbelconcerten tijdens de kerstperiode en oogsten daarmee steeds grote waardering.
Brothers-4-Tune
20 Jaar geleden startten drie broers
Klut uit Castricum en twee broers
Warns uit Velsen een a capella kwintet met de naam ‘Brothershop’. Dit
lijkt veel op barbershop en dat vormde in de beginjaren een groot deel
van het repertoire. Het plezier van het
samen zingen staat voorop en dat is
merkbaar op het podium. De uitstra-

thers4tune.com.
Cigale
Vocaal Ensemble Cigale werd in 1981
door acht enthousiaste amateurzangers uit de gemeente Velsen opgericht.Van een bescheiden regionale
groep werd Cigale meer en meer een
zeer gewaardeerde en prijswinnende
gast tijdens vele nationale en internationale festivals en concoursen waar
publieksprijzen en eervolle vermeldingen het ensemble ten deel vielen.
Cigale heeft altijd een breed repertoire gepresenteerd, van klassiek tot
licht, maar centraal in het repertoire
staan de stukken uit het lichte genre,

Brothers-4-Tune

ling is een van de sterke punten van
het vijfmanschap, maar ook de samenklank van de heren mag er zijn.
Tweemaal sleepten zij vorig jaar een
eerste prijs in de wacht tijdens het Totaal Vokaal West Festival in Castricum
in juni en in oktober op het landelijke
Vocal Light TOP Festival in Theater
Orpheus in Apeldoorn. Vorig jaar verscheen hun tweede CD ‘Two Brothers,
three others’, een afwisselend album
met veertien Nederlandse, Engelse
en Duitse composities. www.bro-

Nationaal
schoolontbijt
Afgelopen woensdag hadden we het
nationaal schoolontbijt. We willen
hiermee het belang van een goed en
gezond ontbijt onderschrijven.
We zijn Bakker Peter Bakker heel
dankbaar voor zijn gulle gaven. Behalve heerlijk brood, kregen de kinderen
ook allemaal een prachtige broodtrommel van Peter uitgereikt.

soms begeleid maar overwegend a capella. De groep staat vanaf het eerste
uur onder de bezielende leiding van
Han Bruinenberg. Hij maakte van Cigale een zanggroep met een repertoirekeuze en klankkleur die alom waardering oogst. www.cigalevelsen.nl
Het concert is op zondagmiddag
12 december in de Protestantse Kerk
aan de Zuidkerkenlaan, aanvang
15.00 uur, entree € 10,00. Reserveringen telefonisch: 072-5052235. via
e-mail: limmencultuur@hotmail.com
de website: www.limmencultuur.nl
Vocaal Ensemble Cigale

Met meer dan 50 mensen uit ongeveer 17 verschillende prikploegen is
er de hele avond druk gediscussieerd.
Per tafel ging men brainstormen om
uiteindelijk met een aantal punten
naar voren te komen waarvan men
dacht dat die van belang konden zijn.
Na alle groepen gehoord te hebben
werden hieruit de 10 belangrijkste
actiepunten gekozen. Deze actiepunten zijn begin november besproken
door het Stichtingsbestuur. Van enkele punten staat al vast dat ze door
gaan:
1) Bloemendagen gaan door!
2) Vaste datum, Bloemendagen 2011
van zaterdag 30 april t/m donderdag 5 mei
3) Bloemen bewaren in gaasbakken,
is al met de diverse partijen geregeld
4) Route aanpassen aan de mozaïeken en opvullen, zie ook de stellingen hieronder.
Tijdens de avond is ook een vraag
geweest om alle mozaïeken te centreren. Hier werd wisselend over gedacht. Stichting Bloemdagen Limmen
vond dit een goed idee en heeft voor
het komende jaar 2 stellingen:
Stelling A
Bij 25 (volwassen) stukken of meer
wordt de route gehandhaafd (evtueel

met wat inkortingen)
Stelling B
Bij minder dan 25 (volwassen) stukken
worden de mozaïeken gecentraliseerd,
bijvoorbeeld aan het Koningsdam.
Om op tijd te weten hoeveel mozaieken er komen te liggen komt er
een voorinschrijving in januari. Hierbij hoeft alleen maar aangegeven te
worden of men een mozaïek maakt.
Onderwerp, legadres, enz. is niet nodig. Na deze voorinschrijving komt
er weer een discussie avond om alles
nogmaals te bespreken en conclusies
te trekken.
Als laatste willen we nog melden dat
de vraag of Stichting Bloemendagen
Limmen niet de Rijksweg wil opsieren met Narcissen ook gehonoreerd
wordt. In deze uitgave van de LOV
krant is hier meer over te lezen. Met
hulp van Stichting Limmen Ludiek is
dit gerealiseerd en worden er 15.000
Narcissen op zaterdag 13 november
geplant door o.a. deelnemers van de
Bloemendagen. Met z’n allen wordt
Limmen volgend voorjaar weer een
kleurrijk geheel.
We hebben er weer zin in! De nieuwsbrief (Prikbordnieuws) van de Stichting Bloemendagen wordt diverse
malen voor het evenement gestuurd
naar de deelnemers. Wie deze brieven
ook wil ontvangen kan een mailtje
sturen naar: info@bloemendagenlimmen.nl

De Limmer
Taaltest 2010
Limmen Cultuur organiseert dit
jaar al weer de achtste editie van De
Limmer Taaltest. De ultieme, speelse uitdaging voor de liefhebbers van
onze moedertaal. Er is een nieuwe
sponsor voor dit evenement gevonden, t.w. De Huisdrukker Limmen.
Op dinsdag 14 december worden de
deelnemers om 19.45 uur verwacht
in de bovenzaal van Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg
64. De entree bedraagt € 6,00.

De test doet een beroep op kennis,
vernuft, taalgevoel en creativiteit
op het gebied van het Nederlands
en bestaat uit vier onderdelen.
Allereerst moeten de deelnemers een goed Nederlands woord
vinden voor een aantal regelmatig
voorkomende “moeilijke” woorden
(b.v. anoniem=naamloos). Vervolgens wordt de kennis van spreekwoorden en gezegden getoetst aan
de hand van zinnen die elk zijn
samengesteld uit gedeelten van twee
spreekwoorden of gezegden die dus
moeten worden achterhaald (b.v. een
koekje uit eigen doos). Het derde onderdeel bestaat uit een aantal zinnen
waarvan moet worden vastgesteld
of ze goed of fout zijn (b.v. Hij doet
stinkend zijn best om een voldoende
te halen). Tenslotte wordt het vernuft
en de creativiteit van de kandidaten

op de proef gesteld bij het oplossen van cryptische omschrijvingen
(b.v.clubspook=teamgeest). In de opgaven zelf zitten wat hulpmiddelen
om tot de oplossing te komen.
Uiteraard worden de winnaars beloond met een prijs en de beste ontvangt bovendien de Huisdrukker
Limmen-trofee alsmede een set visitekaartjes waarop, behalve de personalia, vermeld staat dat hij of zij
de winnaar van de Limmer Taaltest
is. Ook dit jaar is er de mogelijkheid
om per team deel te nemen. Dat kan
een bedrijfsteam, een familieteam,
een buurtteam of een vriendenteam
zijn. Zo’n team bestaat uit drie of vier
personen die individueel aan de test
meedoen waarna het resultaat gemiddeld wordt. Het beste team ontvangt de wisselbeker en een geldprijs
die door het autobedrijf Dirk van der
Steen beschikbaar is gesteld.
Deelnemers kunnen zich aanmelden
bij Henk Brandsma, telefoon 072
5052052, e-mail tibra@quicknet.nl
of per e-mail limmencultuur@hotmail.com. Zij dienen om kwart vóór
acht aanwezig te zijn. Het inschrijfgeld bedraagt zes euro per persoon.
Het maximale aantal deelnemers is
50. Als dit aantal bereikt is kan niet
meer worden ingeschreven.
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KLEDING
OUTLET
ALLES VOOR EEN PRIKKIE..!
ZATERDAG 20 NOVEMBER
VAN 10.00-16.00 UUR
SPORTKANTINE ‘DE ENTERIJ’
LAATSTE WINTERRESTANTEN
PINEAPPLES-KLEDING:
GEISHA, YAYA, PEPPERCORN, OXMO,
TRAMONTANA ENZ.

TEVENS LEUKE WINTERACCESSOIRES VAN
WHEELS FOR FASHION!

KOMT ALLEN!
Kerstexpositie
Keramisch Atellier ““Zonne
Zonne Wende
Wende”
Kerkweg 48 Limmen
U bent welkom in ons atelier voor een inloop
workshop vanaf 10.00 tot 17.00 uur op
Zaterdag 27 november
Zaterdag 4, 11 en 18 december
Voor informatie: 072 505 1717
Voor het maken van
bijzondere kerstkaarten
kunt u bellen naar 072 505 1559

Met DSH-Schuifwanden creëert
u een zee aan

De Wintertijd gaat beginnen
dus...
Loop gezellig bij Anastasia binnen.

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

•

Een kado met een persoonlijk tintje

•

Woonaccessoires in
Romantische / Landelijke stijl

•

Workshops; sieraden, kransen,
zeepkettingen

Extra openings dagen:

JE MAAKT HET MET FIXET

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

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

:
:
:
:
:
:

25 november
19 en 26 november
20 en 27 november
2, 9 en 16 december
3, 10 en 17 december
4, 11 en 18 december

Elke Vrijdag geopend van 10.00 tot 17.30 uur
Dusseldorperweg 97, tel. 06 - 21 65 83 65
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100e geslaagde motorrijder bij
DICX motorrijschool
5 oktober j.l. was het groot feest bij
DICX auto- & motorrijschool. Op die
leverde Dick Sassen als motorrij-instructeur bij DICX rijschool, de 100e
geslaagde motorrijder af in de persoon van Peter Jonker uit Limmen.
Peter die uiteraard zeer blij was met
het behaalde motorrijbewijs werd
hiervoor gefeliciteerd door Dick Sas-

sen, die hem tevens in de feestvreugde
van de behaalde mijlpaal betrok middels het overhandigen van een kadobon en een fraai boeket bloemen, die
door Peter graag in ontvangst werden
genomen.
Het is na de start van DICX auto- &
motorrijschool in 2005 dan ook snel
gegaan Hierdoor was deze behaalde
mijlpaal voor DICX auto- motorrij-

school dan ook zeker reden voor een
feestje. Te meer omdat de rijschool
nog steeds groeit en onlangs zelfs
is uitgebreidt met een 3e auto-rijinstructeur in de persoon van de in Limmen zeer bekende heer Bart Lieferink,
waardoor er geen wachttijden meer
zijn.
Kijk voor meer info en aanmelden op
de website www.dicxrijschool.nl.
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bij de JAZZ SESSION CLUB ‘VREDEBURG’

‘Ray’s Initiative
Bigband’ en ‘Arti Shock’
Limmen - op zondag 14 november
2010 vanaf 16.00 uur in de VREDEBURG te Limmen. Na de fantastische sessie in oktober met het gastoptreden van The Swingmasters
nu maar liefst twee orkesten, die
een gastoptreden zullen verzorgen
tijdens de Jazz Session op zondag
14 november. Twee verschillende
orkesten, die een totaal verschillende stijl van jazz spelen, hetgeen
inhoudt, dat er tezamen met de sessiemuzikanten een verrassende en
zeer afwisselende sessie zal plaatsvinden.
‘Ray’s Initiative Bigband’ is in 2009
vol enthousiasme een nieuw avontuur aangegaan. De roots van dit
orkest dateren uit de jaren negentig
van de vorige eeuw, toen de band nog
Triple E heette. Op initiatief van René
Zaal is er een herstart gekomen met
veel oudgedienden, maar ook met
een nieuwe generatie jonge honden.
Succesvolle optredens in Uitgeest en
Heerhugowaard volgden. Het orkest

speelt muziek in verschillende stijlen van swing tot funk en jazzrock,
waarbij er veel ruimte wordt gegeven
aan solisten. Het geheel staat onder
leiding van René Breetveld en het zal
swingen.
‘Arti Shock’ is een heel ander verhaal.
Het is een combo van vier saxen eerlijk verdeeld over de seksen (dus twee
heren en twee dames). Zij spelen zeer
prettig in het gehoor liggende jazzmuziek, o.a. uit het Great American
Songbook. Zoals de naam al zegt: het
wordt kruidige muziek, die naar meer
smaakt. Kortom, een zeer afwisselende, verrassende middag, waar de
swing voorop staat. NB: de komende
sessiedata: 14 november, 12 december,
16 januari, 20 februari, 20 maart, 17
april De toegang is vrij, maar U kunt
ons steunen door lid te worden voor
€ 7,- per persoon voor het gehele jaar.
Inlichtingen: Fred Timmer tel/fax:
072-5053414e-mail: timmer.limmen@
worldonline.nl

Breakdanceleraar sportvereniging
TIOS Limmen: Falko de Graaf
Voor de zomer ben ik gevraagd of ik
een workshop Breakdance wilde geven voor Tios. De workshop pakte
erg leuk uit vanwege de grote groep
enthousiaste kinderen. Aan de hand
daarvan ben ik ook twee maal per
week les gaan geven bij TIOS.
Nu we een aantal maanden verder
zijn, zijn de kinderen nog steeds erg
gemotiveerd. Zoals het er nu uit ziet
zou ik het erg leuk vinden om met
deze kids door te gaan. Ze bewegen
over het algemeen erg makkelijk, ze
gaan echt met sprongen vooruit. De
zaal die ik tot mijn beschikking heb
is lekker groot zodat de kinderen alle
ruimte hebben om te trainen. Daarnaast heb ik daar ook een mooie geluidsinstallatie staan. Breakdance is
tegenwoordig helemaal in de picture,
en het is erg leuk om op deze manier
mijn favoriete bezigheid te kunnen

uitdragen. Falko de Graaf breakdanceleraar TIOS
Wil je ook een keer meedoen. Dat kan
in sporthal de Hogeweg in Limmen

woensdag van 17.00-18.00 uur jongens
en meisjes van 8 tot 16 jaar.
zaterdag van 10.00-11.00 uur jongens
en meisjes van 8 tot 16 jaar.

De wintertijd gaat beginnen
dus…
loop gezellig bij Anastasia binnen
Zelfs poseren lukt de TIOS breakdance groep van Falko de Graaf

Beautyavond bij Drogisterij Aker
Op 23 november wordt er bij Drogisterij Aker te Limmen, een beautyavond georganiseerd van 14.00 ‘smiddags tot +/- 21.30 uur ‘s-avonds.
Op deze dag/avond kun je je heerlijk
laten verwennen als je voor alle drie
de activiteiten inschrijft. Uiteraard
kun je ook voor één van de acties
kiezen.
Op deze avond is er de mogelijkheid
voor een huidanalyse verzorgd door
een specialiste van het Dermatologisch Laboratorium Plante System.
Dit doet zij met behulp van een geavanceerde huidanalyse computer
waardoor zij een gedegen advies
geeft over de verzorging van uw huidtype. Plante System is de nieuwste
huidverzorgingtrend op basis van
zuiver plantaardige ingrediënten die
in samenwerking met dermatologen
is ontwikkeld. Plante System combineert als eerste geneeskrachtige

planten met dermatologische huidverzorging en wordt om die reden in
het vakjargon ook wel fyto-dermocosmetica genoemd. Alle Plante System producten zijn dermatologisch
getest, vrij van proteïnen, hypoallergeen, niet comedogeen, dierproefvrij,
bevatten geen toegevoegd parfum
en worden perfect getolereerd. Door
een specialiste van Herôme hand- en
nagelverzorging kunt u zich laten adviseren over de verschillende mogelijkheden die het merk biedt omtrent
hand- en nagelproblemen. Daarnaast
biedt Herôme een diversiteit aan trendy nagellaken, welke de specialiste
graag bij u aanbrengt!
Als afronding voor de avond kunt u
zich laten adviseren over het kiezen
van de juiste make-up en het toepassen hiervan. Dit gebeurt door een
specialiste van het merk John van G.
U kunt zich helemaal laten opmaken

naar de laatste trend en u krijgt dit
bovendien mee op papier, zodat u dit
thuis rustig nogmaals kunt proberen.
De avond is geheel vrijblijvend. De
huidanalyse duurt gemiddeld 20 minuten, een hand- en nagelverzorging
10-15 minuten en een make-up advies
ongeveer 30 minuten. Wilt u zeker zijn
van één of meerdere behandelingen,
dan kunt u zich inschrijven. Inschrijven gaat heel eenvoudig, u belt naar
telefoonnummer (072-505 3138) of bezoekt u Drogisterij Aker te Limmen en
schrijft u ter plekke in.
Voor al deze merken wordt er een leuke actie aangeboden op de producten
in de vorm van korting of gratis artikelen. Bovendien is er voor alle klanten van deze avond een klein hapje en
een drankje beschikbaar.
We zien u graag op deze gezellige
avond! Maar wees er op tijd bij want
vol is vol!

Zodra je bij Anastasia binnenkomt
wordt je verwelkomt door warme
geuren van kaneel, vanille en lavendel. In een ontspannen sfeer kun je
rustig rondkijken in de winkel die
warmte uitstraalt en overal om je
heen vind je leuke “kleine” en “grote” cadeaus.
Mooie handgemaakte kettingen en
andere sieraden in diverse kleuren
en modellen. Het is ook mogelijk om
een ketting of sieraad naar uw eigen
wens te laten maken. Alle onderdelen
voor sierraden zijn los verkrijgbaar in
de winkel. Er zijn laden vol met zeer
mooie en en kleurige kralen tegen een
zeer betaalbare prijs.
Romantische zeepkettingen, gemaakt van geurige zeep afkomstig
uit de Provence geven kleur en geur
aan uw kamer, op uw toilet of aan een
kastdeur. In de sombere decembermaand kan een krans in herfstkleuren
of met mooie kerstkleuren uw deur
of muur opfleuren. Een tafelstuk met
windlicht en een kaars met geur geeft
gezelligheid aan uw Interieur. Ook
voor workshops kun je bij Anastasia

terecht. Gezellig met familie, vriendinnen, collega’s of voor een speciale
gelegenheid een sieraad, zeepketting
of krans maken. Er zijn veel mogelijkheden en samen kunnen we een passende oplossing vinden.
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom
gezellig neuzen in de dorpswinkel
waar altijd tijd is voor een praatje in
een warme sfeer waar gezelligheid
voorop staat. En heeft u iets leuks gevonden, dan wordt het speciaal ingepakt en wordt er een mooie strik met
decoratie omheen gebonden.
Zie voor openingstijden onze advertentie op de pagina hiernaast.
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Vanwege de geboorte van mijn
zoon, deze leuke actie!

25% korting op
make-up van
Max factor

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

van ma 15 tot zat. 27 november!
®

GEZONDHEIDS
DROG ST

St. Nicolaas komt zondag
14 november naar Limmen!

DROGISTERIJ AKER

• aanvang 14.00 uur • plaats: ‘t Stet

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

llen!
Komt a

VA L K E R I N G

Administratie- en Belastingadviseurs

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

Nieuw een Prefab Toegangspoort
Deze worden bij ons in de werkplaats te alkmaar geheel prefab
gemaakt en dan in 1 dag geplaatst bij onze opdrachtgevers

Stichting Oud Limmen vraagt uw medewerking:
Om ons archief zo kompleet mogelijk te maken zoeken wij de namen
van de personen bij wie Sinterklaas hier een bezoek brengt,
waarschijnlijk in het oude Mariaoord te Limmen.
Weet u één of meerdere namen neem dan even contact op met
Gré Metselaar-Krom of Ank Blankendaal-Krom
van de Stichting Oud Limmen.
Voor bereikbaarheid en verdere informatie zie www.oudlimmen.nl

Voor meer informatie: Siersmederij Beentjes BV
Fluorietweg 25 B, 1812 RR Alkmaar
Tel. 072 505 1202 - Fax 072 505 3825
Ind. Terrein “Boekelermeer Zuid”

WWW.SMEDERIJBEENTJES.NL
Achterweg 52a
1906 AG LIMMEN
Tel: 06-53382706
072 5053211
Fax: 0847552225

NIEUWBOUW - VERBOUW
www.bouwbedrijfnicom.nl

Marga's Haarmode
Limmen 072 505 2456
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Verbouwing oefenruimte
muziekvereniging
‘we zijn nog nooit zover geweest’
In één van de vorige edities van het
LOV hebben wij u kunnen meedelen
dat bij de verbouwing van de oefenruimte van de muziekvereniging Excelsior de “kop eraf was”. Zoals onderstaande foto wel weergeeft is er
door de leden sindsdien een unieke
prestatie geleverd en is de prachtige nieuwe oefenruimte op een paar
kleine puntjes na helemaal gereed en
wordt er inmiddels ook druk in gerepeteerd.
We zijn nu begonnen aan de 2e fase
van de verbouwing waarbij ondermeer een nieuwe lesruimte wordt
gecreëerd. Doordat we in de gelukkige omstandigheid verkeren dat ons
leden- en leerlingenaantal nog steeds
groeit, waren vergroting van de oefenruimte en het maken van een nieuwe
lesruimte belangrijke aspecten in
onze aanvraag om meer ruimte en de
ruimte anders te benutten.
Natuurlijk zijn wij als vereniging niet
in staat om al deze plannen te realiseren zonder steun van heel veel
mensen en bedrijven. In de aller eerste fase waren wij heel erg blij met
de steun van Cees Admiraal en wijlen
Jan Bos die ons hebben begeleid bij de
tot stand koming van de plannen. Natuurlijk moest dit verder uitgewerkt

worden waarbij heel veel support
werd gegeven door Architect Gerard
Min en Jan Admiraal van Calcu Bouw
Management.
Na al die voorbereidende werkzaamheden kon dan eindelijk met de verbouwing worden gestart waarbij
wij ons gelukkig mogen prijzen dat
René Levering de uitvoering ter hand
heeft genomen want zonder zijn vak-

kundige leiding hadden de amateur
bouwvakkers van de vereniging weinig klaar gemaakt. Maar ook krijgen
deze amateurbouwvakkers hulp van
de vakmensen want in de bouwfase is
ondermeer steun verleend door Timmerfabriek Molenaar - Jan Lammers
- Dibo Installatie – ROES inspectie
service – G. Weijers – Kösters Electra.
We zijn nog lang niet klaar met de verbouwing en kunnen dus best nog veel
hulp gebruiken. Voor de afwerkfase
hebben we gelukkig al enkele steun
toegezegd gekregen. Erkamp Projectservice heeft geholpen bij het leggen
van vloerbedekking terwijl Zijlsta Collection de gordijnen voor zijn rekening
neemt. Het schilderwerk gaat onder
leiding van Kuilman meesterschilders
uitgevoerd worden door leerlingen
van Espeq opleidingscentrum. Hiermee kan Espeq een groep werkloze
jongeren aan het werk zetten wat in
deze moeilijke economische tijden
toch een goed initiatief is.
René en diverse leden van de vereniging offeren hun vrij tijd op om iedere
zaterdag in het clubgebouw van de
muziekvereniging om weer een gedeelte van de verbouwing te realiseren. We zeggen dan met een positieve
inslag tegen elkaar “We zijn nog nooit

zover geweest!”
Als u eens wilt zien hoe onze verbouwing vordert bent u op een zaterdag
van harte welkom. Mocht u wat tijd
over hebben zijn wij hartstikke blij als
u belangeloos uw hulp aan biedt.
Ook kunt u een kijkje nemen op onze
website
www.excelsiorlimmen.nl
waar we wat foto’s van het verbouwingsproces laten zien.
Een van de belangrijkste zorgen blijft

natuurlijk de financiering van al deze
mooie plannen en ondanks dat er
door zelfwerkzaamheid van de leden
heel veel geld uitgespaard wordt komen we natuurlijk altijd te kort en
hebben we nog steeds veel geld nodig. In het verleden hebben we al een
beroep op u gedaan met de bouwstenen actie die redelijk geslaagd was
terwijl Zandbergen Transport, Valkering & de Graaf Accountants, Van de
Bult G.W.W. Heerhugowaard en NTINLP ons in die tijd een eenmalige bijdrage hebben gegeven. Verder hebben
wij vanuit Meeus Assurantiën steun
gekregen doordat zij de benodigde
CAR-verzekering voor hun rekening
nemen.
Hiernaast mogen we ons gelukkig
prijzen dat we recentelijk ook een
aantal financiële toezeggingen mochten ontvangen. Zo hebben wij met
een actie van de Telefoongids-Gouden
gids voor een bedrag van € 3.500 aan
materialen mogen kopen. Ook van
Stichting Krijt Hulpfonds en van het
Rabofonds
Noord-Kennemerland
hebben wij financiële toezeggingen
gekregen voor de realisering van deze
ingrijpende verbouwing.
Maar hiermee zijn we er nog niet! Als
we in de toekomst nog eens een beroep op u mogen doen, hopen we van
harte dat u ons blijft steunen! Binnenkort worden de donateurs weer aangeschreven om hun jaarlijkse bijdrage
aan ons over te maken. Als u nog geen
donateur van onze vereniging bent,
maar ons wel een warm hart toedraagt, kunt u zich opgeven bij het
secretariaat van onze vereniging p.a.
Hogeweg 114 te Limmen. Als u tijdens
dit lezen bedenkt: ‘Dat u meteen een
donatie wilt overmaken’, dan kan dat
natuurlijk ook op het volgende rekening nummer: 3364.04.980 t.n.v. Muziekvereniging Excelsior Limmen.
We zouden dat zeer op prijs stellen!
We zijn nog nooit zover geweest, maar
met uw hulp komen we verder!

Jongensgym bij
sportvereniging TIOS
in Limmen
Wil jij net zo goed worden als Jeffrey
Wammes en Epke Zonderland? Doe
je niets liever dan rennen, klimmen,
springen… Kom dan lekker meedoen!
Misschien kan jij straks wel een radslag, overslag of zelfs een SALTO!

meer weg. De eerste 2 lessen zijn gratis. Dus kom lekker meedoen op:

De les wordt altijd in drie delen gesplitst. We beginnen met een leuk
spel als opwarming. Daarna zullen we
elke week weer nieuwe dingen leren
en ook komt klimmen in de touwen,
handstand in de ringen, springen op
de trampoline en zwaaien aan de brug
aan bod. Het laatste kwartiertje zullen
we elke les weer een nieuw spel doen
en op een andere manier bewegen, je
kunt hier denken aan handbal, basketbal, tikkertje en noem maar op.

Voor vragen kan je altijd terecht bij
onze ledenadministatie: Sportvereniging TIOS, Ageeth Mous, Schoolweg
10, 1906 AD Limmen, tel. 072 –5053738,
fam.mous@quicknet.nl

maandag 16:00 tot 17:00 uur jongensgym voor groep 3+4+5+6 in sporthal
de Enterij te Limmen.

We trainen met een gezellige groep.
Maar er zijn zeker nog plekken over.
Na de eerste les wil je uiteraard niet

Jubilea bij
Excelsior Limmen
In een gezellig vol Vredeburg, was
op zondagmiddag 7 november heel
wat te vieren. Ten eerste viert Harmonie Excelsior dit jaar haar 85 jarig
bestaan. Tijdens het Herfstconcert
werd daar wel even bij stil gestaan,
maar door de drukte van de verbouwing van het repetitiegebouw, blijft
het grootse feest nog even uit.
Naast dit 85 jarig jubileum heeft de
vereniging ook drie jubilarissen gehuldigd. Berno Snijder en zijn zus

Ryanne Smeman zijn al 25 jaar lid van
de Harmonie en Arjan Welboren maar
liefst 40 jaar. De voorzitter sprak zijn
waardering uit en speldde de jubilarissen de ere-speld op. Excelsior hoopt
dat er in de toekomst nog veel meer
jubilea gevierd kunnen worden. De
muzikale omlijsting van deze feestelijkheden werd verzorgd door Harmonie Excelsior o.l.v. Liesbeth Zonneveld
en Slagwerkgroep Excelsior o.l.v. Floris
van Tol.

Univé verkozen tot
‘Klantvriendelijkste verzekeraar’
Een panel van 2.500 willekeurige
klanten heeft Univé - net als in 2009
- verkozen tot klantvriendelijkste verzekeraar. Dat blijkt uit een
recent onderzoek van MarketResponse. Vooral de beschikbaarheid
voor de klant en het nakomen van
afspraken sprongen er positief uit.
Landal GreenParks werd eerste met
een score van 8,55. Univé eindigde met
een score van 8,24 als zesde. Daarmee
is ze de enige financiële dienstverlener in de top10 van meest klantvriendelijke bedrijven. Richard Bloedjes
van Univé Noord-Kennemerland: “We
zijn er trots op dat we andermaal tot
klantvriendelijkste financiële dienstverlener van Nederland benoemd zijn.
Vooral omdat de klant dit vindt. Ik
denk inderdaad dat bereikbaarheid,
betrouwbare producten met een be-

taalbare premie en het nakomen van
afspraken belangrijk zijn. Dat in combinatie met herkenning door onze
sponsoractiviteiten en lokale betrokkenheid versterkt het goede gevoel
van mensen bij Univé.”
“We staan echt midden in de samenleving”
De verkiezing richt zich op positieve
klantervaringen. De vijf belangrijkste
factoren die klantvriendelijkheid –
ook in het onderzoek – bepalen, zijn
volgens de consument het tijdig oplossen van fouten, een goede bereikbaarheid, het nakomen van beloftes,
flexibiliteit en het ontvangen van
relevante informatie. “Dat we als financiële instelling zo hoog geëindigd
zijn, is ook bijzonder”, vindt Richard
Bloedjes. “De beleving van klanten is
immers bij vakantieparken en super-

markten heel anders dan bij verzekeraars. Juist daarom hebben we het
heel goed gedaan. We staan dus echt
midden in de samenleving.”
Heeft u vragen over uw verzekeringen, neem dan contact op met
Univé Noord-Kennemerland, tel. 0725053581, De Drie Linden 1 in Limmen
of Maerelaan 6 in Heemskerk.

v.l.n.r. Berno Snijder, Ryanne Smeman en Arjan Welboren

Kerst Workshops
In onze workshopruimte aan de Dusseldorperweg geven wij workshops
voor de Kerst. Kaarten maken, kerstversiering, fotoboekjes en zo meer.

woensdagavond, donderdagavond en
vrijdagmiddag. Kijk voor onze speciale acties en meer informatie op www.
liekhier.nl. Bel of mail snel voor een afspraak: 06- 00 58 219 / info@liekhier.nl.

‘LIEK Creatieve Ideeën’ heeft ruimte
voor 8 personen aan de workshop- U bent van harte welkom, want voor u
tafel en is open op dinsdagmiddag, het weet is het al weer Kerst!!!
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10% korting op uw
zorgverzekering!
Kom bij ons langs om een zorg-

DO
RKLAAS KA

UW SINTE

ro’s
nderden eu
Bespaar ho
g
verzekerin
op uw zorg

verzekering aan te vragen, de
korting zal voor u 10%* bedragen.
Heeft u al bij ons een zorgverzekering? Ook dan heeft u recht
op deze honderden euro’s korting.

Univé Noord-Kennemerland
Heemskerk, Maerelaan 6
Tel. (0251) 65 70 75
Limmen, De Drie Linden 1
Tel. (072) 505 35 81
www.unive-noordkennemerland.nl

Daar plukt ú de vruchten van!

St. Nicolaas
komt zondag
14 november
naar Limmen..!

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Smakelijk voordeel bij Keurslagerij Snel!
DINSDAG WORSTDAG

MAANDAG VLUGKLAARDAG

Diverse soorten

Elke 4e

GRATIS

3 kogel
biefstukken

695

250 gram

2

49

Erwtensoep

per liter

Voortaan op
zaterdag op
en
tot 17.00 uu
r!

595
95
4

rundergehakt

VRIJDAG ERWTENSOEPDAG

6QHO keurslager
Kerkweg 18, Limmen
Tel. 072-5051263
www.snel.keurslager.nl

2x 500 gram

Grillworst en
metworst

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

van eigen rundvee

WOENSDAG GEHAKTDAG

450

2x 500 gram

half-om-half
gehakt

ZATERDAG GRILLDAG

4 kippenpoten

500

* vraag naar de voorwaarden

Een kadootje van de Sint:

