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Lifestyle kinderwinkel Troel voor Kids sinds 1 augustus volop in bedrijf

‘Andersoortige
dingen verkopen
is een bewuste keuze’

De Kerkweg is een levendige straat waar inmiddels een groot deel van mijn artikelen hun oorsprong
vindt: goudsmid Bob Copini, reisbureau Toerkoop Zonvaart, de fietstocht naar Santiago de Compostella en het interview met onze pastor Johan Olling. Misschien een idee voor een nieuwe rubriek in de
LOV-krant; ‘het leven langs de Kerkweg’? Voor mijn volgende afspraak loop ik, nu dus voor de vijfde
keer, langs de oprijlaan van God’s huis. Vandaag ga ik op bezoek bij een lifestyle kinderwinkel. Lifestyle? Voor kinderen? zult u nu misschien denken. Men zegt dat de jeugd tegenwoordig steeds jonger
volwassen wordt. Hebben kinderen nu ook al een lifestyle? Of is dit een nieuw en verrassend concept
op het gebied van kinderspullen? Ik heb geen idee. Een goed uitgangspunt voor een journalist, want
dat betekent dat ik erg nieuwsgierig ben en dus extra veel vragen heb voor Inge Couwenberg. Zij
opende samen met haar man Arthur Couwenberg op 1 augustus jongsleden de deuren van Limmen’s
eerste lifestyle kinderwinkel ‘Troel voor Kids’.
Als ik op de stoep voor de winkel sta, zie ik direct
een rek kinderkleding buiten staan omhuld met
plastic, het regent. Een bui vindt gelukkig niet
iedereen erg. Inge kan het zelfs goed gebruiken. “Voor de kleding was het tot nu toe té mooi
weer,” vertelt ze, “dat liep nog niet zo goed”. We
nemen plaats in het keukentje achter de winkel.
Een grote mand met naar dieren gevormde paraplu’s staat vlak bij de tafel. “Leuk zijn ze, hè,” zegt
Inge enthousiast, “die heb ik gisteren met mijn
man ingekocht.” Twee en een half jaar geleden
zijn ze samen begonnen met ‘Troel’. “Toen verhuurden we themaverkleedkisten, voor kinderfeestjes.” Maar sinds twee maanden is er, naast
de nog steeds te huren kostuumkisten, de winkel
waar allerlei producten voor kinderen worden
verkocht. “Kinderkleding, speelgoed, kraamcadeautjes, kraampakketten, kinderkameraccessoires, sierraden, grimasschmink, boeken, meubels,”
somt Inge op, “eigenlijk alles wat je voor kinderen
van 0 tot 14 jaar nodig hebt”. De zaak is vijf dagen
per week geopend, een fulltime baan voor Inge
die hiervoor als kinderverpleegkundige in de
thuiszorg werkte. “Mijn baan heb ik opgezegd. Arthur heeft nog wel zijn fulltime baan, maar helpt
iedere vrije dag in de winkel.”
Tevreden klant
Na vijf minuten praten wordt het interview onderbroken. Er komt een klant binnen. De vrouw is
opzoek naar een cadeautje voor een kinderfeest-

je. “Voor wie is het,” vraagt Inge. “Een meisje van
elf,” antwoordt ze. Inge staat haar direct bij met
advies en een kleine tien minuten later verlaat de
klant tevreden de winkel. Deze startende ondernemer heeft duidelijk kennis van zaken. Niet zo
gek als moeder van vier kinderen. We hervatten
het gesprek. Hoezo lifestyle kinderwinkel? “Wij
kiezen er bewust voor om andersoortige dingen
te verkopen,” legt Inge uit, “producten die passen
binnen de levenstijl die wij voor ogen hebben;
kwalitatief goed, apart, leuk om te zien.” Arthur
en Inge hechten veel waarde aan de inrichting
van het huis. “Het is een beetje het totaalplaatje
van de manier waarop je je huis inricht, dat je dat
met zorg doet, dat je daar tijd aan besteedt en
dus óók aan de inrichting van kinderkamers.”
Kritisch
Luisterend naar de leefstijl die Inge beschrijft,
vermoed ik dat de spullen die in de winkel staan
met veel zorg worden ingekocht. De laatste tijd
stond het speelgoed dat geproduceerd wordt in
China in een negatief daglicht. Is Troel voor Kids
kritisch op dit punt? “Ja, wij zijn heel kritisch,”
bevestigt Inge, “we houden er rekening mee”.
Ze vertelt dat ze in de winkel Fairtrade artikelen verkopen en dat hun leverancier van houten
speelgoed gestart is met een project tegen zinloos geweld, waar ook Troel voor Kids aan deel
gaat nemen. Daarnaast hebben ze artikelen die
de stichting S.O.S.-Kinderdorpen ondersteund.

foto 2: Een impressie van lifestyle kinderwinkel Troel voor Kids.

“Zelf sponsor ik al S.O.S.-Kinderdorpen, maar ik
wil dit vanuit de winkel ook gaan doen. Het is een
kindgerelateerd onderwerp om andere kinderen
ook gelukkig te maken en te zorgen dat ook zij
een fijne jeugd hebben, met geborgenheid, scholing en alle basisvoorzieningen.” Het is druk in de
winkel, regelmatig snelt Inge naar een klant toe.
De kleding liep misschien nog niet zo goed, maar
voor de overige producten in de winkel is volop
aandacht.
Troel?
Drie kwartier, drie klanten en een kopje thee verder, praten we lekker door. Ik vraag Inge wat zij
zou uitkiezen als zij als kind haar eigen winkel
binnen zou lopen. “Ik was zeker gegaan voor de
‘Fashion Angels’, antwoordt ze zonder enige twijfel. “Dat zijn poppen die je aan en uit kunt kleden. Er zijn heel veel verschillende kleding, schoenen, pruiken en sierraden voor. Kinderen kunnen
ook zelf kleding, sierraden en batches maken en
make-up aanbrengen. Zo’n meisje was ik vroeger
ook, dat zou ik helemaal geweldig hebben gevonden!” Van het verleden springen we tot slot

over naar de toekomst. Wat zijn Inge en Arthur
nog van plan? “We zijn hard bezig om ook voor
jongens leuke spullen te vinden. Er wordt voor
jongentjes veel minder gemaakt dan voor meisjes. Dat is lastig. Mensen komen vaak binnen en
vragen zich af wat ze ‘hem’ toch moeten geven.”
Verder zijn er plannen voor het geven van workshops in schminken en in het maken van scrapboekjes. Voorlopig zitten Inge en Arthur dus niet
stil. De naam ‘Troel voor Kids’ komt trouwens bij
Inge thuis vandaan. “De knuffel van mijn oudste
dochter heet echt Troel. De knuffels van mijn andere kinderen noemde we daarna ook troelen.”
De domeinnaam Troel was helaas al vergeven,
vandaar dat Arthur en Inge besloten er Troel voor
Kids van te maken. Een leuk gegeven om dit interview mee af te sluiten.
Lucia Valkering
Contact:
Troel voor Kids
Kerkweg 40a
www.troelvoorkids.nl

IDEE | VORMGEVING | WEBSITES | DRUKWERK

Inge Couwenberg poseert naast haar favoriete speelgoed: de Fashion Angels.

Wilt u ook
scoren?

www.studiowelgraven.nl
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KNIP UIT! LOV-VERSCHIJNINGSDATA 2007
KERST-EDITIE
Kopij uiterlijk:
ma 10-12-2007
Verschijnt
15-12-2007

SINTERKLAAS-EDITIE
Kopij uiterlijk:
ma 12-11- 2007
Verschijnt
17-11- 2007

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

Lever bij ons uw lege cartridge in om deze te laten vullen. U bespaart zo
tot 75% op uw printkosten. Met spaarkaart, bij iedere vulling een stempel en
een volle kaart geeft recht op een gratis zwarte vulling. Ook voor het
vullen van toners voor printer of kopieerapparaat.

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
Kerkweg 40a
1906 AW Limmen
tel : 072-5055950
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 8.45 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Nu binnen :
Nieuwe partij Vingino jeans
Fashion Angels poppenkleding en knutselpakketten
Ook lekkere warme winterjassen en Robeez babyslofjes

Ken uw dorp
In januari 2008 zal de donateuravond in het kader staan van de bollenbedrijven te Limmen. Velen
zijn er verdwenen, maar gelukkig hebben wij nog wat filmbeelden en foto’s kunnen achterhalen.
Bollenvelden waar nu woonwijken zijn verrezen, bollenpelsters in de bollenschuren waarvan er velen in Limmen stonden. Een aantal staan er nog maar zijn verbouwd, denk aan GERTON en Jacob
Hooy. Hier ziet u een groepsfoto van bollenpelsters. Op de foto staan: Nel van der Peet, Nel Bakker,
Marie Molenaar, Trien Schol, Annie Tuin, Jans Min, Griet Tuin en Aal Briefjes.
De fotowerkgroep van Stichting Oud Limmen is bezig om het bestaande fotoarchief digitaal te archiveren. Heeft u nog foto’s op zolder liggen, wij zijn altijd geïnteresseerd om deze te scannen en op
te nemen in ons archief. 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.

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

Wij weten
uw onroerend goed
te waarderen!

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

Tel. 072-5051464

Heeft u wel eens gekeken
op ons ‘auto-plein’
OP:
IJK OOK NG.NL
K
áchter de garage? WW.HARRYLEVERI

E-mail: rietveldlimmen@era.nl

• Bovag-garantie • Onderhoud en reparatie alle merken
• Verkoop alle merken nieuw en gebruikt • Diverse inruilauto’s met APK

W

●
●
●
●

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
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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!

‘ BABY VAN DE MAAND’

Stef Groot

Deze maand hebben we geen 'nieuwe' baby van de maand, daarom een kleine rectificatie: in de vorige editie stond er dat Jacques Groot en Chantal Pepping een dochter hadden gekregen, maar dat moet natuurlijk een zoon zijn. Als goedmakertje
is de zoon van de auto/motorrijschoolhouder Jac Groot, Stef Groot, 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.

– Geboren op 10 augustus 2007 –
Zoon van Jacques Groot en Chantal Pepping

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

Ridder en prinsessenfeest Kinderdagverblijf
Kits Oonlie
Zondag 23 september stond voor alle kinderen
van kinderdagverblijf Kits Oonlie de ridder en
prinsessen ochtend op het programma. 200 kinderen en hun ouders werden door de ouder commissie van Kits Oonlie welkom geheten in het kabouterbos bij Johanneshof in Castricum. Om het
feest goed te beginnen kregen alle kinderen een
ridder en prinsessen t-shirts aan. En wat zagen de
kinderen er prachtig uit, van schilden tot zwaarden, de mooiste prinsessenjurken en kroontjes,
de kinderen hadden goed hun best gedaan. De
ochtend begon met een ridder en prinsessen lied,
vervolgens konden de kinderen een heel parcours

Oppas gezocht in Limmen.
Vind je het leuk om af en toe in het weekend
of door de weeks in de avond op te passen?
Bel dan 072-5340209
Onze kinderen zijn 2 en 4 jaar.

De Uylenspieghels gaan op zaterdag
10-11-2007 to Las Vega$
Op zaterdag 10 november 2007 is er de start
van het carnavalsseizoen 2007 / 2008 met
het Prinsenbal. Na de kermis is voor de leden van de Uylenspieghels het seizoen weer
gestart. Als 1e was er de jaarvergadering
waar onder andere werd gestemd voor het
motto dit seizoen van het Prinsenbal en de
Uylenbabbel. Na een aantal stemmingsronden kwam men voor dit jaar tot het motto
‘Gorteldonk goes Las Vega$’.
Na deze vergadering is er meteen gestart met
de voorbereidingen voor het Prinsenbal in november. Vorig jaar gingen we naar de set van
Baantjer, een Oer-Hollands tv stuk. Daar zagen
wij dat de raadsleden Jan Dirkson en Jack Burgering verdwenen. Ook prins Tyl XI verdween van
het toneel en werd Ronald Baars als Prins Tyl XII
uit een groot cadeau gepakt. Nu, met het motto
‘Gorteldonk go s Las Vega$’, zal het, te zien aan
de schrijfwijze, wel om casino’s en gokken gaan.
Natuurlijk gebeurt er nog veel meer in Las Vegas,
je kunt er onder andere op een leuke manier in
vele kapelletjes trouwen, er is daar natuurlijk ook
een afdeling van C.S.I.
Het wordt dus afwachten waar de Uylenspieghels ons dit jaar weer mee naar toenemen en hoe
ze het dit maal uitvoeren. Om alles goed op het
toneel neer te zetten zullen er wel weer de nodige
decorstukken gemaakt worden en er zal heel wat
gerepeteerd moeten worden om het stuk goed
te laten verlopen. De avond is zoals altijd in Leutbunker de Burgerij en begint om 21.00uur. Muziek is deze avond in handen van Specials Drive In
Shows & Evenementen met dj. Harrold.
Wie zullen dit seizoen in de raad van 11 zitten?
Zal Prins Tyl XII nog een seizoen over Gorteldonk

gaan regeren? Blijft onze secretaresse, de adjudant en maakt ook dit seizoen de hoffotografe
weer mooie foto’s?
Op deze vragen krijgt u op 10-11-2007 de antwoorden. Wel of geen lid maakt voor deze avond echt
niet uit. Een ieder is deze avond van harte welkom om alvast wat carnavalssfeer te proeven en
te zien welke veranderingen er binnen de raad
gaan plaatsvinden. Zet het daarom alvast in uw
agenda; 10-11-2007 het Prinsenbal van de Uylenspieghels om 21.00uur in de Burgerij aan de Dusseldorperweg. Ook kunt alvast zondagmiddag/
avond 9 december 2007 in uw agenda zetten, dan
is er weer de jaarlijkse Boerenkoolmiddag van de
Uylenspieghels. Alaaf.

afleggen. Het parcours bestond uit: bloem springen, schatsleutel zoeken, paardje rijden, ballengooien, bellenblazen, schat graven, de kinderen
konden als ridder of prinses geschminkt worden
en natuurlijk konden de kinderen aanschuiven
bij een verhaal over ridders en prinsessen. Het
was heerlijk weer, ouders konden ontspannen
bijkletsen en de kinderen konden na afloop wat
lekkers drinken. De ochtend was zeer geslaagd en
we weten zeker dat er nu al weer door de kinderen wordt uitgekeken naar het feest van volgend
jaar.
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Eten en genieten!

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

OSSOBUCO MILANESE
Het is koud buiten, ik heb net met Max gewandeld en begin zin in de herfst te
krijgen. Voor het eerst na de zomer ook de verwarming maar eens aangezet.
Herfst is een mooie tijd voor geurige stoofpotten, wild, zware wijnen, en lang
tafelen met veel mensen. Ik heb vandaag vrij en tijd genoeg, dus schrijf ik nu
maar het recept voor vanavond. Vandaag een stoofschotel uit Italië, het hele
huis gaat heerlijk ruiken als je dit maakt. Ossobuco Milanese (ossobuco is letterlijk vlees met een gat)

• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09

Voor 2 personen:
2 kalfsschenkels (van de achterschenkel van het kalf, ongeveer 3 cm dik),
beetje bloem, scheutje olijfolie.
De groenten fijngehakt.
1 grote ui
2 wortelen
2 stengels bleekselderij
2 eetlepels knoflook
40 gram boter
2 dl droge witte wijn
eventueel boullion
300 gram tomaten
kleingesneden takje verse tijm
1 laurierblad
zwarte peper en zout
Neem een gietijzeren braadpan met een dikke bodem waar de schenkels naast elkaar in passen, laat hierin de boter smelten en bak de groenten op een middelhoog
vuur ongeveer 6 minuten. Voeg de knoflook toe en schep alles nog 2 minuten
om. Haal de pan van het vuur. Doe in een koekenpan een beetje olie en bak hierin
de met bloem bestoven schenkels rondom bruin. Leg de schenkels in de pan met
groenten. Roer de aanbaksels in de koekenpan los met de witte wijn en giet dit in
de braadpan. Zet de pan terug op een heel zacht vuur en voeg de tomaten en de
kruiden toe. Het vlees moet voor twee-derde onderstaan, voeg af en toe, zonodig,
wat boullion toe. Laat dit ongeveer 2 uur stoven tot de schenkels gaar zijn en er
een romige saus is ontstaan.
Eet smakelijk!

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

VANAF HEDEN VINDT U BIJ
ONS OOK DE BOEKEN TOP 10!
De meest actuele boeken
van dit moment aangevuld met het boek van de maand
(op dit moment LEEF VANDAAG van CHAR).

Balthiek, speciaal voor jongens!

Vanaf heden is er weer balthiekles voor jongens van 6 t/m 9 jaar bij sportvereniging TIOS in Limmen. Wat houdt balthiek in? Het is een les waarin geturnd wordt maar waarin
ook de balsporten een plaats hebben. Kortom een zeer algemene bewegingsles waarbij de intensiteit hoog is en veel gevarieerd wordt. De lessen worden gegeven door Joey
Treurniet uit Alkmaar die in het laatste jaar van het CIOS zit. De lessen zijn op maandag van 16.00 tot 17.00 uur en vinden plaats in de gymzaal aan de Hogeweg naast de Pax
Christieschool. De eerste twee lessen zijn gratis. Wilt u meer informatie mail dan naar tios@dit.is

Elke dag van de week is sportvereniging TIOS actief in sporthal d 'Enterij of de gymzaal aan de Hogeweg.
Dansen, aerobics, recreatiegymnastiek en turnen gebeurt onder deskundige leiding. Zin om te bewegen? Kom eens kijken tijdens de les.
Hieronder ziet u een overzicht van de uren. Op onze website is veel informatie te vinden: www.dit.is/tios

Lesrooster Sportvereniging TIOS
Lesrooster sporthal d’Enterij
Maandag
16.00 – 17.00
17.00 – 19.00

Maandag
Groep7 / 8
keurploeg

Caroline Welboren
Caroline Welboren

Dinsdag
16.45 - 17.45
17.45 - 18.45

Lesrooster gymzaal Hogeweg
9.00 - 10.00
16.00 - 17.00
18.00 – 19.00
19.00 - 20.00

dames bodyfit
jongens balthiek
jazzdance sel 1 + 2
dames bodyshape

Lea Dam
Joey Treurniet
Stephanie Out
Ellen Dirkson

dames bodyfit
groep 3 + 4
dames bodyshape

Lea Dam
Saskia Knoop
Susanne Huissen

jazzdance gr 3 + 4 recr.
jazzdance gr 3 + 4 recr.
jazzdance gr 5 recr.
jazzdance + 1
jazzdance + 2
Jazzdance showgroep

Willy Könst
Willy Könst
Willy Könst
Willy Könst
Willy Könst
Willy Könst

dames bodyfit
kleuters
groep 5
jazzdance gr 7/8 recr.
jazzdance klas 1 + 2 recr.

Lea Dam
Susanne Huissen
Susanne Huissen
Stephanie Out
Stephanie Out

jazzdance gr 6 recr.
jazzdance gr 7/8 sel.

Willy Könst
Willy Könst

Dinsdag
kleuters
groep 6 + 7

Susanne Huissen
Susanne Huissen

9.00 – 10.00
17.00 – 18.00
19.15 - 20.15

Woensdag
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.30
19.30 - 21.00
21.00 – 21.30

Donderdag
16.15 - 18.00
16.15 – 18.15
17.00 - 19.30

Donderdag
selectie
keurploeg jong
keurploeg

Samantha Droog
Caroline Welboren
Caroline Welboren

Vrijdag
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

8.45 - 9.45
16.00 - 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Vrijdag
groep 3
groep 4

Susanne Huissen
Susanne Huissen

16.30 - 17.30
17.30 - 18.30

Meer info: Ledenadministratie Sitha Hollenberg 5052505 of: www.dit.is/tios
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2 Jubilarissen bij
Keurslager Snel

Het adres voor echt lekkere specialiteiten!

Uit eigen worstmakerij:
NU BIJ AANKOOP VAN EEN
HALVE METWORST:

Op 30 september hebben wij met het hele team
stilgestaan bij het feit dat Marijke Bakker en
Adrie Mul 25 jaar werkzaam zijn bij Slagerij Snel.

EEN BAKJE SALADE GRATIS!

Marijke is op haar veertiende begonnen als zaterdagkracht en is een aantal jaren later fulltime
bij Slagerij Snel gaan werken. Adrie is vanaf zijn
achttiende fulltime bij de slagerij in dienst.

100 gr.
gebraden frikando +
100 gr.
salami

Deze enhousiaste mensen horen helemaal bij de
‘inventaris’ en zijn een bekende verschijning in
de winkel!
De winkel is speciaal voor Marijke en Adrie versierd en er zijn jubileumaanbiedingen. Tevens
kregen alle klanten een kleine attentie.

samen voor maar

Bacon burgers

De feestcommissie

4 stuks

DICX auto- & motorrijschool breidt uit
Na de start van DICX auto- & motorrijschool in
Limmen medio 2005, is het aantal auto- en motorrijschool leerlingen van rijschool Dicx dusdanig toegenomen, dat auto- en motor-instructeur
en eigenaar Dick Sassen het niet meer alleen aan
kon. Om die reden is hij op zoek gegaan naar een
extra instructeur om de groeiende klantenstroom
te kunnen bedienen. Die heeft hij gevonden in de
persoon van de heer Stefan Watermulder. Hij is
de nieuwe autorij-instructeur die er samen met
Dick voor gaat zorgen dat de leerlingen een gedegen rij-opleiding zullen krijgen en klaar worden
gestoomd voor het vernieuwde rij-examen wat
er in januari 2008 gestalte zal krijgen. In dit kader
geven Dick en Stefan autorijles volgens de nieuwste door het CBR ontwikkelde lesmethoden, die
naadloos aansluiten op de nieuw eisen die aan
de leerlingen worden gesteld in het nieuwe rijexamen.
Een groot voordeel voor de nieuwe leerlingen is
dat er door deze uitbreiding géén wachttijd meer
is voor een ieder die nu of op korte termijn wil
beginnen met zijn of haar rij-opleiding. Iedereen
dus per direct aan de slag om het felbegeerde
roze pasje te behalen... Een ander groot voordeel
is volgens Dick Sassen, die naast autorij-instructeur, ook motorrij-instructeur is, dat er hierdoor
ook meer ruimte in de planning komt voor het
opleiden van meer adspirant motorrijders. Dit
biedt perspectieven voor diegenen die op korte

termijn of komend jaar hun motorrijbewijs willen gaan behalen. Volgens Dick Sassen is het, anders dan in het verleden, geen gemakkelijke opgave om het motorrijbewijs te behalen. De eisen
zijn zowel op het theoretische als het praktische
vlak, de laatste jaren zodanig opgeschroefd, dat
men er toch wel enige tijd voor uit moet trekken
voordat het motorrijbewijs een feit is. Desgevraagd stelt Dick Sassen dat er alles aan gedaan
wordt om de adspirant motorrijders zo goed en
vooral zo veilig mogelijk op te leiden. Dick heeft
hiervoor onder andere een extra aanvullende opleiding gevolgd bij de KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) en is hierdoor
KGI gecertificeerd en kan zich hierdoor scharen
onder een selecte groep hoog gekwalificeerde
motorrij-instructeurs, die jaarlijks door de KNMV
worden bijgeschoold naar de laatste inzichten en
CBR eisen, waarbij ook Dick’s eigen 29 jaar lange
motorrij-ervaring een belangrijke rol speelt.
Terugkijkend op de start van DICX auto- & motorrijschool in het begin van 2005 stelt Dick Sassen
dat aan de hand van de reacties en ervaringen van
de ex auto- en motor-leerlingen er een al maar
groeiende groep van tevreden ex-leerlingen is die
met veel plezier en voldoening terugkijkt op hun
rij-opleiding en dat geeft hoop voor de toekomst
aldus Dick Sassen, die hoge verwachtingen heeft
van de nieuw aangetrokken autorij-instructeur
Stefan Watermulder, die hij hierbij alle succes
wenst.
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KEURSLAGER

Sporthal d’ Enterij in een nieuw jasje

De Zonnebloem nodigt al haar leden, donateurs en gasten uit
voor een gezellige toneelmiddag in de Burgerij op vrijdagmiddag 16 november 2007, want we spelen een blijspel genaamd:

KNETTERGEK!

en de titel zegt het al: een KNETTERGEK toneelstuk!
Het speelt zich af in een opvanghuis voor psychiatrische patiënten. Dit opvanghuis komt zwaar onder druk te staan wanneer de overheid andere plannen heeft met het terrein. De bekakte heer Van
Ruwenhove, afgevaardigde van het ministerie, komt met grote dreigementen en de dokter van het
opvanghuis is bang dat haar patiënten hierdoor grote klappen zullen krijgen. Verpleegster Karin
heeft de situatie zelden in de hand en verpleger Erwin denkt alleen maar aan zijn eigen portemonnee en belangen; de toekomst van de patiënten kan hem bitter weinig schelen. De patiënten, Frank
(een denkbeeldige zeeman), Eugene (een krankzinnig geworden baron), Magda (een typische 'zwarte
weduwe'), Annelies (een vrouw die is blijven hangen in haar kindertijd), Fred (het gedrocht), en Sven
(een superdruk en rusteloos mannetje) leven rustig voort in hun eigen wereldje en besseffen nauwelijks welk onheil hen boven het hoofd hangt. Het is om KNETTERGEK van te worden!

Hallo inwoners van Limmen. Mag ik mij even
voorstellen, ik ben Fernand Zomerdijk, de nieuwe
beheerder van sportcentrum d’ Enterij. Menig
Limmer zal mij nog kennen vanuit de groentewinkel aan de Dusseldorperweg. 15 jaar lang ben
ik de plaatselijke groentevrouw geweest en na
verschillende omzwervingen kwam d’ Enterij op
mijn pad. Beheer van sporthal en horeca is geheel
iets anders, maar ik dacht, waarom niet? Ik hou
wel van uitdagingen, dus dan maar eens in het
diepe springen. Diploma’s halen en gaan. Lekker
soppen, boenen en nieuwe spullen aanschaffen,
want alles moest grondig aangepakt worden, met
een goed resultaat. Een dorp zonder sporthal kan
toch niet! Zonder de inzet van de OGL (Ontwikkelings Groep Limmen) was dit alles niet mogelijk
geweest. Limmen mag blij zijn dat deze mannen
hun nek uitsteken om niet alleen d’ Enterij te behouden maar ook het Limmer zwembad en cultureel centrum Vredeburg, zodat Limmen ondanks
de samenvoeging met Castricum toch zijn eigen

gezicht behoudt. Wij als Limmers mogen dan ook
trots zijn op ons dorp, waar steeds meer mensen
opstaan die zich inzetten om Limmen op de kaart
te houden. En gesport wordt er zeker in ons dorp,
vele verenigingen weten de weg naar d’ Enterij weer te vinden. Allen even blij dat alles weer
goed gaat draaien. Ik wil dan ook samen met de
sporters en de mensen die van gezelligheid houden de sporthal nieuw leven in blazen op sportief
en sociaal gebied. Even nazitten na een sportieve
inspanning, lekker bijkletsen in onze kantine die
voor iedereen open staat.
Mocht u tips hebben of u wilt gezellige dingen organiseren dan kunt u mij altijd benaderen. Kijkt
u ook eens op onze website die binnenkort live
zal zijn, om te zien wat d’ Enterij te bieden heeft.
Tot ziens in d’ Enterij,
Fernand Zomerdijk

PA G . 6

LOV-KR ANT – OKTOB ER 2007

Olifant

Graanjenever

1 liter ______________________12,19

Malibu
Coconut

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

1 liter ______________________16,99

Sonnema

9,99
14,49

Berenburger

+ blikje Sonnema Lemon Ice tea
1 liter ______________________13,48

Johnnie Walker

9,99

Scotch Whisky

+ flesje Black label

1 liter ______________________20,79

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

NFPN
Lid van de Beroepsorganisatie voor
Paranormaal Therapeuten NFPN

LIMMEN

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.

75 centiliter __________________ 4,99

3,99

Aanbiedingen geldig t/m 4 nov 07

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

A D M I N I S T R AT I E K A N T O O R B V
De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen
Tel. 072-505-20-26 Fax 072-505-35-17

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

Met een
accountant
draait u beter..!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

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

Argento (rode wijn)
Shiraz, Argentinië

17,69

Postbus 44
1906 ZG Limmen

op:
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s
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r
24-uu
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k
Kij
n.nl
e
e
t
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e
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k
www.dir

STUCADOORSBEDRIJF
Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

Jacobs & Zn
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:
• plafondwerk
• pleisterwerk
• sierpleister
• sierlijsten

Rijksweg 50A ,Limmen
Telefoon: 072 - 507 09 18
Mobiel: 06-22 89 49 80
Fax: 072 - 507 09 19

NIEUW IN LIMMEN !!!!
www.bt-administraties

Een klein administratiekantoor met persoonlijke
aandacht voor de klant en zijn onderneming.
Voor het verwerken van bijvoorbeeld uw:

• Financiële administratie
• Belastingaangiften
• Salarisadministratie
• Administratieve ondersteuning

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

Nieuwsgierig geworden?
Bel voor een vrijblijvende kennismakingsgesprek:
06-24552193, BT Administraties,
Bianca Terpstra, Kamvaren 2,1906 HH Limmen

Heidy

Tip: Geef iemand eens een heerlijke
voetenbehandeling cadeau!!

De ‘oude’ nummers
nog eens zien?

Kijk op www.lovkrant.nl

Kopy insturen?

redactie@lovkrant.nl
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Grote Reünie in café-bar ‘de Lantaarn’:

MC de Zuchtende man
viert 10 jarig bestaan...
Op vrijdagavond 9 november organiseert MC
de Zuchtende man een geheel verzorgde feestavond in café bar de Lantaarn. Deze avond is
voor iedereen die ooit met het motorweekend,
of met de 2 zondagsritten is mee geweest.
Het thema van deze avond is: MOTORWEEKEND,
daarom verzoeken wij iedereen om kleding te
dragen die bij dit thema past! Er zal een prachtige compilatie van alle films van de afgelopen 12
jaar worden vertoond, Martin ‘Ren Je Rot’ Brozius
komt langs om een spetterende quiz te presenteren en ‘’DJ Dolf’’ zal voor de muzikale omlijsting

Scouting Limmen zoekt . . .

Bevers gezocht, jongens/meisjes uit groep 2/3. Wij de bevers van scouting Limmen willen graag nog
wat meiden en jongens erbij die het leuk vinden om op zaterdagochtend van half 10 tot 11 uur leuke
dingen te doen. Zoals spelletjes, knutselen, kampvuur, tenten bouwen, vlag verstoppen en door het bos
rennen. Op onderzoek gaan en allerlei dingen te ondernemen. Houd je van afwisseling en lijkt dit je
leuk? Kom eens langs om te kijken op de kapelweg 72 of bel T Hoogeboom 0725052830.
Bij de Welpen (jongens groep 4/5) zoeken zij nog jongens die het ook leuk vinden om van alles te ondernemen. In het grote jungleboek te spelen, in het bos of op het grasveld. Of op excursie te gaan. Zij
hebben hun opkomst op dinsdagavond van kwart voor 7 tot kwart over 8 op de Kapelweg 72 in Limmen.
Voor meer informatie Rika Terluin 0725052714

Tios Wereldcicus

Voor een hoop Limmers is het nog niet zo erg
bekend, maar bij de Tiosleden al wel. Tios, de
sportvereniging die bekend is van het turnen
en jazzdansen, bestaat 50 jaar in 2008! Er is een
jubileumcomité wat al in juni begonnen is met
bedenken hoe dit jubileum te gaan vieren. Na
enig overleg is er gekozen voor het thema ‘Het
Wereldcircus’. Natuurlijk is ook de datum al bekend namelijk zondag 8 juni 2008. deze kunt u

dus al in uw agenda vrijhouden voor een groots
Tiosspektakel. Want voor een vereniging met 450
leden maken we er wat groots van natuurlijk.
Het jubileumcomité is nog druk in onderhandeling met diverse dingen en kan dus nog niet te
veel bekend maken hoe het er uit gaat zien. In
de volgende editie van deze LOVkrant hopen we
meer te kunnen vertellen over het 50 jaar Tios jubileum.

zorgen. Er is natuurlijk tussendoor voldoende
ruimte om weer eens lekker bij te praten onder
het genot van een borrel en een hap.
Het feest begint om 21.00 uur en is om 01.00 uur
afgelopen, je moet je vóór 30 oktober opgeven bij:
email: dezuchtendeman@quicknet.nl - telefoon:
06-51850353 - adres: Loek en Elles Rijs, Rijksweg 92
Limmen (ook voor info en prijs).
MC de Zuchtende Man

Limmer danspaar finalisten op
Benelux dans kampioenschap
Limmen/Antwerpen: Afgelopen zondag 30 september, was het dan zover, het jaarlijks terugkerende danskampioenschap, de Benelux Trophy
2007, welke dit jaar werd gehouden in Antwerpen in het sportcentrum de Rode Loop.
Ook dit was het weer een spannend evenement,
waar zowel dansers uit België, Luxemburg en
Nederland aan mogen deelnemen, dus een hele
druk bezochte wedstrijd.
Het Limmer danspaar Maurice Philipoom en
Marieke van Londen hadden zich ook weer ingeschreven voor dit grote evenement, na een periode van hard trainen waren ze er dan ook helemaal klaar voor.
`s middags om twee uur begon het kampioenschap, aan de start van de op één na hoogste
klasse in de Ballroom discipline bij de amateurs
kwamen Maurice en Marieke in actie.

Nadat het paar zich kranig staande wist te houden tijdens alle voorrondes, behaalden zij wederom, net als de voorgaande jaren, de grote finale.
Daar werd het spannend, ze moesten nog net
even extra hun best doen, om zo de jury een nog
beter beeld te geven.
Niet geheel onverdienstelijk, Maurice Philipoom
en Marieke van Londen behaalden een podiumplaats, en eindigden op een hele knappe 3e plaats,
en namen dus het brons mee naar huis.
Voor de trainers, Luut Griffioen en Mariska Tauber, een wel verdiend resultaat, op 13 en 14 oktober wordt er in Arnhem, op nationaal sportpark
Papendal weer het jaarlijkse kampioenschap georganiseerd namelijk, het Holland Masters Gala
2007, ook hier zullen Maurice en Marieke weer
aan deelnemen, en uitkomen voor de Castricumse dansschool Griffioen.

Behaal je tafeltennisdiploma..!
Iedereen heeft wel eens getafeltennist op de
camping of op het schoolplein. Tafeltennisvereniging Limmen biedt de jeugd van Limmen de mogelijkheid om in 6 weken een tafeltennisdiploma
te behalen. Op vrijdag 19 oktober zal de eerste les
starten. Er wordt bij dit diploma de belangrijkste
tafeltennisslagen aangeleerd, waarbij je speelt
met je eigen leeftijdsgenoten. De trainingen
hiervoor worden wekelijks gegeven op de vrijdag-

avond van 18:45 tot 19:45. Aan de eerste trainingen zijn geen kosten verbonden. Extra informatie
is ook op de trainingen te verkrijgen.
Ook de geïnteresseerden senioren kunnen ook op
vrijdag na 20:00 uur langskomen en kennismaken met de tafeltennisvereniging. De vereniging
is gevestigd in de sporthal aan de Hogeweg 61 te
Limmen.

Nieuwe EHBO-cursus in Limmen
Ook dit winterseizoen zal het Rode Kruis
Castricum, afdeling Limmen, weer een nieuwe
cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken voor beginners verzorgen. Bij voldoende belangstelling gaat
de cursus in januari 2008 van start in de brandweerkazerne in Limmen aan de Rijksstraatweg.
De lessen zullen wekelijks gegeven worden op
dinsdagavond. In 12 tot 14 lessen van 2 uur leren

Bella Cantara

Zondag 18 november 2007 zal Bella Cantara een
bijzonder concert geven in de NH Kerk aan de
Zuidkerkenlaan,
Bella Cantara is een vocaal kwartet bestaande uit:
Ivera Musch, sopraan, Joke Oud, alt, Ralph Beckers,
tenor en bariton Hans van Niekerk.
Bella Cantara streeft ernaar schitterende melodieën uit bekende opera’s, operettes en musicals
ten gehore te brengen. Het programma is zeer
afwisselend door de keuze van solo’s, duetten en
kwartetten van o.a. Verdi, Mozart, Bizet, Rossini
en Saint Saëns. De solisten kunnen bogen op een

Whisky Proeverij

en oefenen de deelnemers de theorie en de praktijk van de Eerste Hulp Bij Ongelukken.

Maurice Philipoom en Marieke van Londen met hun welverdiende bokaal in Antwerpen

De kosten bedragen e 130, inclusief lesmateriaal.
Voor nadere informatie en aanmelding kunt u
contact opnemen met mevr. N. Valkering, tel. 0725051413 of mevr. A. Korving, tel. 072-5053045.

brede concertervaring en vertolkten rollen in diverse opera’s, operettes en oratoria in binnen- en
buitenland.
Het muzikale fundament berust bij pianist Hans
Weenink. Hij heeft een ruime ervaring als begeleider van koren en solistisch optredende zangers
en zangeressen.
Tijdens het concert in Limmen zult u verrast worden met een scala aan bekende en minder bekende liederen. Het concert begint om 15.00 uur, de
entree is e 10.-. Reserveren kan via www.limmencultuur.nl of telefonisch: 072 5052235

13 November is er weer een Whisky proeverij van GAll&Gall. De proeverij wordt gehouden in
de Vredeburg. U krijgt bij binnenkomdt een kopje koffie met een de nieuwste whisky likeur
"Bruadar" Daarna laten we 6 verschillende whisky's proeven o.a. een Port Ellen 27 years old (Single
Islay malt) van 150 euro per fles. Tijdens het proeven krijgt u lekkere hapjes en wordt er uitgelegt
hoe whisky wordt gemaakt door Marcel Bol. Hij heeft de hoogste Schotse onderscheiding op whisky gebied ‘Keeper of the Quaich’. Aanvang proeverij 19.15 tot ± 21.45 uur.
Kaarten kunt u kopen bij Gall&Gall, ze zijn Euro 12,50 per stuk OP=OP.

CMB Tummers
Samen winst boeken
www.cmbtummers.nl

Tevens vestigingen te Amstelveen en Den Haag

Haarlem
Wateringweg 133
2031 EG Haarlem

Limmen
Rijksweg 103
1906 BG Limmen

T
E

T
E

023 - 541 06 00
info@cmbtummers.nl

072 - 505 70 00
info@cmbtummers.nl
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Bakker Bakker Nieuwsbrief 2

Muntjesactie:
De muntjesactie die we in maart begonnen zijn blijft een succes. Regelmatig hebben we nieuwe muntjes aan moeten kopen om aan de vraag te blijven voldoen. Er wordt toch wel regelmatig ingeleverd.
Telkens veranderen we de aanbiedingen of de producten. We krijgen weer vraag naar een pakkettenactie.Daarom doen wij nu een herfstpakket: Bij inlevering van 40 muntjes ontvangt u tas gevuld met
een speculaasstaaf, een eigen gemaakte ontbijtkoek, een pakje crackers en gesorteerde bolletjes.
Als u ideeën of suggesties heeft over de muntjesactie kunt u die vertellen aan de winkeldames.
Schoolontbijt:
In de week van het brood die gehouden wordt van maandag 29 oktober tot 3 november is er nog een
leuke actie in Limmen. Samen met de stichting nationaal schoolontbijt is er op de twee basisscholen
een ontbijt. Voor de Pax Christie school op woensdag 31 oktober en voor de Sint maarten op 1 november.
Dat betekent dat de kinderen die ochtend niet thuis hoeven te ontbijten, want dat doen ze op school.
Dit ontbijt is geheel verzorgd door uw bakker Bakkerij P. Bakker, en geheel gratis!
Alles zit er bij; van verse broodjes tot drinken, beleg, bordjes en wat er al niet bij hoort voor een geslaagd ontbijt.

Op donderdag 1 november wordt het eerst ontbijt aangeboden aan de kinderen, door de wethouder van onderwijs de heer B. Hes. Mogelijk is dit een goede
stap naar een goed ontbijt elke dag thuis. Want een lekker boterham hoort erbij. Vooral als je in de groei bent!
Voor meer info zie www.schoolontbijt.nl
Fototaart:
Weet u dat je nu ook bij Bakkerij P. Bakker fototaarten kan bestellen. Sinds een
paar maanden hebben wij nu ook de mogelijkheid om uw favoriete foto van uw
kind of geliefde op eetbare 'icing' te zetten.
Als je ongeveer 3 dagen van te voren je taart bestelt, dan maakt de banketbakker er iets moois van.
Ook themataarten met verschillende figuurtjes zijn in onze zaak aanwezig.
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Vraag voor info bij de winkeldames.

Brood- en banketbakkerij

Bakker

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

BONUSMUNTJES-ACTIE!
HERFSTPAKKET VOOR 40 MUNTJES

Pepernotenbrood € 2,95
50,<>)01
Sinds kort verkopen wij
CARLTON
reiskoffers in diverse soorten en kleuren.

De kapsalon is wegens vakantie gesloten
van 22 september t/m 2 oktober.

Boekt u een reis bij ons dan ontvangt u
een korting op een koffer van 25 % !!
A,A015>,,9)055,5+,50,<>,
2(47,,9.0+:,5
Kom langs of neem contact met ons op:
Kerkweg 2 - Limmen - 072-5053456
limmen@zonvaart.nl

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

4 Kaiserbolletjes

€ 1,00

R.B. Amandelstaaf € 2,95
Speculaasvlaai

Ook halve!

€ 4,50

Deze actie is geldig van 15 oktober t/m 20 oktober

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

Kijk ook eens op onze webwinkel!
www.SMEDERIJHAGEMAN.nl/SHOP
Molenlei 1i – 1921 CX Akersloot – Tel. 072 505 12 02 – Fax 072 505 3825
E-mail: info@smederijhageman.nl
Thalia 35, 1906 XZ Limmen - Tel. (072) 505 55 40 - Mobiel: 06 53-28 52 93

WIJ GAAN MEDIO DECEMBER 2007 VERHUIZEN NAAR:
FLUORIETWEG 25 ALKMAAR BOEKELMEER ZUID

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen
Tel. (072) 505-30-72 • Fax (072) 505-34-00
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w
Onze
vernieuwd!
:
Kijk eens op
ker.nl
ersbedrijfjon
m
e
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n
a
www.a

2007

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-17-51
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Paranormaal therapeute Marijke Laan vertelt over haar specialisme

‘Je kiest het vak niet,
het vak kiest jou’
De kermiseditie van de LOV-krant doorbladerend, valt mijn oog op een kleine advertentie
bovenaan in het midden van pagina 12. Het is de
advertentie van een paranormaal therapeute
en haar praktijk voor energetische heelkunde.
Het klinkt interessant, maar tegelijkertijd heb
ik geen idee wat ik me erbij voor moet stellen.
Nieuwsgierig als ik ben als journalist, wil ik er
graag het fijne van weten. Dit betekent dat het
tijd wordt om op bezoek te gaan bij de ondernemer achter deze advertentie: Marijke Laan.
Twee trappen lopen we op voordat we uitkomen
in de nok van het huis, waar de praktijkruimte van
Marijke Laan is gevestigd. De kamer is licht, zowel
door de lichtinval als door de kleuren waarmee
de ruimte is ingericht. Het tegenovergestelde van
het donkere en mysterieuze beeld dat ik voor ogen
had. De thee staat al klaar op het tafeltje midden
in de kamer. “Welkom in mijn praktijk,” zegt Marijke met trots. Sinds 2005, het jaar waarin ze afstudeerde in energetische heelkunde, behandelt
deze therapeute hier haar patiënten. Voordat ik
Marijke het hemd van het lijf ga vragen over haar
beroep, begin ik met een algemenere vraag: wat
is paranormaal?
“Paranormaal is buiten het gewone,” antwoordt
ze, “of anders dan het normale”. Ze legt me uit dat
er verschillende paranormale gaven zijn: “je hebt
helderzienden, helderhorenden en helderwetenden. Ikzelf ben vooral heldervoelend.” Heldervoelend houdt in dat je de gave hebt om met je
handen te voelen waar bij mensen verstoringen
zitten in de energiehuishouding en deze vervolgens te repareren met energie. “In je lichaam lopen energiecentra: chakra’s,” legt Marijke me uit.
“Er zijn zeven grote chakra’s, aan de hand daarvan voel ik hoe het met jouw energiehuishouding
gesteld is.” Het sleutelwoord van de energetische
heelkunde is balans. De energiehuishouding van
een mens moet in balans zijn om zich goed te
kunnen voelen. Bij mensen kan door een ingrijpende gebeurtenis, stress, een burn-out of overspannenheid die energie uit balans raken. “Dan
word je ziek.”
Zolderkamertjespraktijk
Een grote regenbui drijft over, de regendruppels
klinken hard op de ramen van deze zolderkamer.

Het maakt de sfeer er extra gezellig door, wij zitten immers lekker droog. Marijke vertelt dat ze
een divers patiëntenbestand heeft. Van huilbaby’s, peuters en drukke kinderen tot oudere mensen met rugklachten. “Maar deze mensen zijn wel
eerst bij een arts geweest, dat is een voorwaarde,”
zegt deze therapeute stellig, “dit is echt een ondersteunende behandeling.” Het is bijna onoverkomelijk dat haar beroep vergeleken wordt met
iemand als Jomanda en het welbekende verhaal
rondom Sylvia Millekamp. “Het is jammer dat
juist de foute mensen in het voetlicht gezet worden. Daarom ben ik in 2002 een opleiding gaan
volgen. Ik wil mijn beroep erkend uitvoeren.” Marijke is duidelijk: geen zolderkamertjespraktijk.
“Al is dit natuurlijk wel een zolderkamer,” voegt
ze daar lachend aan toe, “maar ik doe het op een
officiële manier.” Van klanten krijgt Marijke dan
ook positieve reacties. “Natuurlijk kan ik niet alles
oplossen. Een wervel die versleten is bijvoorbeeld,
dat is iets medisch. Maar ik kan wel mensen helpen die last hebben van medische problemen. Ik
kan hun kwaliteit van leven beter maken, door ze
te ondersteunen en te zorgen dat ze bijvoorbeeld
minder pijn hebben.”
Rijke geschiedenis
Hoe is de relatie eigenlijk tussen de paranormale
heelkunde en de reguliere geneeskunde. Staan
deze twee beroepstakken op gespannen voet met
elkaar? “De medische wereld is nog één weg en de
paranormale wereld is een andere weg. De brug
tussen de twee is nog niet geslagen.” Dit houdt
in dat reguliere artsen nog geen patiënten doorverwijzen naar paranormale geneeswijzen. “De
openheid is er al wel naar elkaar toe,” vervolgt
Marijke, “Een samenwerking zou goed zijn, uiteindelijk hebben we een gezamenlijk doel: mensen beter maken.” De paranormale geneeskunde
heeft een heel rijke geschiedenis. “Al zolang als
er mensen zijn, wordt er al op natuurlijke wijze
genezen. Heel vroeger hoorden lichaam, ziel en
geest bij elkaar, dat was één. Door de uitvinding
van de microscoop, werd het stukje ‘lichaam’ daar
uitgesplitst. De wetenschap is veel onderzoek
gaan doen naar het menselijke lichaam. Heel
goed, want dat heeft ons gebracht naar waar we
nu zijn. In onze tak van genezen kijken we echter
anders tegen ziekte en gezondheid aan. Wij gaan

ervan uit dat oorzaken gevolgen hebben in het lichaam. Dus dat klachten ergens vandaan komen,
vanuit bijvoorbeeld een gebeurtenis in het leven
van iemand.”
Helderziende oma
Aan het hoofd van de behandeltafel zie ik de diploma’s van Marijke ingelijst aan de muur hangen.
Na drie jaar hard studeren heeft ze iets om trots
op te zijn. Natuurlijk kan niet zomaar iedereen
een opleiding energetische heelkunde gaan doen,
toch? “Nee, zeker niet,” zegt Marijke, “je kiest het
vak niet, het vak kiest jou. Je moet natuurlijk de
gave hebben, maar ook de kwaliteiten om het in
een beroep te kunnen stroomlijnen. Veel mensen
kunnen tekenen, maar niet alle mensen worden
tekenaar.” Om voor de opleiding in aanmerking
te komen meld je je aan bij de vakvereniging, de
NFPN. Als je daar lid van wilt worden moet je voor
een commissie verschijnen. Zij testen dan of je
‘het’ ook hebt. Hier wordt het kaf van het koren
gescheiden. Zodra je geschikt bent voor het vak
word je toegelaten op de opleiding. Marijke behoort tot het ‘koren’. Met haar helderziende oma
zit het paranormale in de familie. Pas toen ze een
jaar of dertig was, is ze zich gaan interesseren

voor het paranormale. Nu, twintig jaar later, mag
zij zich paranormaal therapeute noemen.
Trucje
Langzamerhand wordt het me steeds duidelijker
wat voor soort beroep Marijke heeft. Ze vindt het
leuk om mensen uit te leggen wat haar vak inhoudt, zodat het begrijpelijk wordt. “Het is niet zo
dat ik een trucje ken en dat anderen niet mogen
weten wat dat is. Dit is gewoon een aanvulling
op medische zaken, zonder dat het hocus pocus
wordt. Ik ben zelf heel nuchter, heel aards, niet
zweverig. Zo ga ik er ook mee om. Het is er en we
kunnen het gebruiken, we kunnen er ons voordeel mee doen.”
Lucia Valkering
Contact
Marijke Laan
Het Achtkant 4, 1906 GD Limmen
06-40222338
Spreekuur: maandag, dinsdag en donderdag vanaf 15.00 uur
Bellen tussen 17.00 en 18.00 uur
Voor wie twee trappen beklimmen te veel is:
Marijke kan ook bij u thuis langskomen.

Paranormaal therapeute Marijke Laan achter haar behandeltafel met op de achtergrond haar diploma’s.

Resultaten van de opgraving De Krocht:

Menno Dijkstra en Lia Vriend:
Limmen in de Middeleeuwen
Limmen Cultuur en Stichting Oud-Limmen in
samenwerking met de archeologische werkgroep Oer-IJ verzorgen een avond over Limmen
in de Middeleeuwen. Lia Vriend zal spreken over
het landschap: kort wordt beschreven hoe het
landschap waar Limmen is gelegen is ontstaan,
waarbij ook de rol van het Oer-IJ aan de orde zal
komen, wetend dat de monding van deze Rijnarm al honderd jaar voor het begin van onze
jaartelling was dichtgeslibd. De bewoning en de
akkers waren geconcentreerd op de hoger gelegen zandrug in het landschap, de strandwal.

Slagwerkers van Excelsior geven
mobiel concert door Limmen
Deze ludieke acties is door de leden van Slagwerkgroep op kermiszaterdag ondernomen, vanwege
het komende 50-jarige jubileum van de verenging. Dat het leeft in Limmen is wel duidelijk
gezien de reactie van de omstanders die de Slagwerkgroep vol enthousiastme zagen spelen.
Als dit een voorproefje is voor de concerten in het
weekend van 13 en 14 oktober aanstaande dan,
dan kunt u zeker kaarten gaan halen, want dit
klinkt als een klok en is verrassend te noemen.
Omdat er een muzikaal weekend arrangement
wordt gegeven op 13 en 14 oktober aanstaande,
hebben zij diversen sponsoren uit Limmen aangedaan en hebben zij voor het winkelend publiek
veel melodische werken ten gehore gebracht.
Inmiddels is het programmaboekje van dit muzikaal weekend arrangement huis aan huis ver-

spreid. Dus heeft u zin in hoogstaand slagwerk,
gezellig avondje uit, een leuke show met veel
mooie momenten, dan bent u van harte welkom op zaterdagavond 13 oktober a.s. Of wilt u
de oud leden nog een keer samen zien spelen, en
de Jeugd slagwerkers, maar ook de Harmonie Excelsior met hun mooiste nummers? Als u dit niet
wilt missen dan kunt u zondag het middag-matinee bijwonen. Toegang is gratis.
Afsluitend verzorgt DJ Harold, van Event 4 All, op
beide dagen de muziek om nog even de goede
sfeer vast te houden tot in de latere uurtjes.
Kaarten voor zaterdagavond (á 10 euro) kunt u
kopen bij Albert Heijn Limmen -servicebalie en
bij André Dekker, Koningsdam 25 (072 5052212) en
Arjan Kaandorp, Dusseldorperweg 112.

Menno Dijkstra, archeoloog van de Universiteit
van Amsterdam en verantwoordelijk coördinator van de opgraving De Krocht zal een aantal
bijzondere resultaten van deze opgraving nader
toelichten.

lingische periode (825-900) een centrumfunctie
heeft vervuld.
De vroegste sporen dateren uit de IJzertijd en de
Romeinse tijd. In de middeleeuwen is sprake van
voortdurende bewoning. Op het terrein zijn wel
73 waterputten uit verschillende perioden en van
uiteenlopende constructie gevonden.
De vondst van opvallend grote paalsporen van
een afwijkend gebouwtype wijst op oogstopslag
voor een belangrijke grootgrondbezitter. Gedacht
kan worden aan de graven van Holland.
In totaal is 1,3 ha opgegraven. Voor het westen
van ons land is dit een unicum te noemen, er is
tot dusver nog niet een zo groot aaneengesloten
perceel opgegraven.
Hoe belangrijk zijn de opgravingresultaten? Hoe
waren de landbouwpercelen gesitueerd? Waar
bestond men van?

Vrijwel zeker kan worden gesteld dat het middeleeuwse buurtschap Smithan is teruggevonden.
De vondsten van werktuigen van een edelsmid,
maken het waarschijnlijk dat Limmen in de Karo-

Op deze en nog meer vragen zal een antwoord
worden gegeven. De lezing vindt plaats op 19 oktober in De Burgerij, aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis.
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De nieuwe pensioenwet
Per 1 januari 2007 is de Pensioenwet (PW)
van kracht geworden. Deze wet vervangt de
Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW). Omdat diverse wijzigingen in de Pensioenwet
een ingrijpend karakter hebben, geldt voor
sommige bepalingen een overgangstermijn
tot 1 januari 2008 of zelfs 1 januari 2009.

staat niet vast welk pensioenkapitaal er op
de pensioendatum is. Ook staat niet vast
hoe hoog de pensioenuitkeringen zijn die
voor het pensioenkapitaal aangekocht kunnen worden.

In de nieuwe Pensioenwet hebben we het
over pensioen in de 2e pijler. Vanaf de volgende alinea gaan we hier verder op in. Er
zijn in totaal 3 “pensioen”pijlers. Pensioen in
de 1e pijler is de AOW-uitkering die 65+ers
ontvangen van de overheid. Of iemand (later) op 65-jarige leeftijd een AOW-uitkering
ontvangt is onzeker. In dit zogenaamde (omslag-)stelsel betalen namelijk de werkenden
voor de niet-werkenden. Van een persoonlijke pensioenopbouw is dus geen sprake.

Uitvoeringsovereenkomst
De werkgever is verplicht om de pensioenovereenkomst onder te brengen bij een wettelijk toegelaten pensioenuitvoerder. Dit
gebeurt door middel van een uitvoeringsovereenkomst. In deze overeenkomst tussen de pensioenuitvoerder en de werkgever
worden de wederzijdse rechten en verplichtingen ten aanzien van de uitvoering van
de pensioenovereenkomst(en) vermeld. De
verplichting tot het opstellen van een uitvoeringsovereenkomst gaat uiterlijk per
1 januari 2009 in.

De 3e pijler is de zogenaamde lijfrente-pijler.
Iedereen kan, als hij een pensioentekort kan
aantonen, in deze pijler een aanvullend pensioen opbouwen, middels een zogenaamde
lijfrentepolis. Voor zelfstandigen met een
eenmanszaak of een VOF, is pensioenopbouw in de 3e pijler, naast een eventuele
AOW-uitkering, de enige vorm van pensioenopbouw die mogelijk is.

Pensioenreglement
De pensioenuitvoerder geeft op verzoek
van een deelnemer een pensioenreglement
af. Dit pensioenreglement is een overeenkomst tussen de pensioenuitvoerder en de
deelnemer. Dit pensioenreglement moet in
overeenstemming zijn met zowel de pensioenovereenkomst als met de uitvoeringsovereenkomst.

In de 2e pijler moet er nl. sprake zijn van een
werkgever-werknemersituatie. Een directeur grootaandeelhouder (DGA) werd in de
(oude) PSW ook gezien als werknemer van
zijn BV. In de nieuwe PW valt hij niet meer
onder het begrip werknemer van de Pensioenwet.

Startbrief
Met de invoering van de PW wordt een
nieuw document geïntroduceerd: de startbrief. Dit is een verkorte versie van de pensioenregeling. De werkgever ziet erop toe
dat de pensioenuitvoerder deze startbrief
afgeeft binnen drie maanden vanaf het moment waarop de werknemer deelneemt aan
de regeling.

3e pijler = privé-pensioen (lijfrente)

WERKGEVER

2e pijler = pensioen via werkgever

PENSIOENOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST

1e pijler = AOW (overheid) de basis

Vanaf 65 jaar
In de Pensioenwet is het begrip pensioentoezegging vervangen door de term pensioenovereenkomst. Pensioen is een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. De term
‘pensioenovereenkomst’ geeft beter weer
dat het een overeenkomst is tussen de werkgever en de werknemer, net als de arbeidsovereenkomst. De werkgever dient de werknemer binnen een maand na aanvang van
de werkzaamheden schriftelijk te melden
of hij aan hem al dan niet een aanbod tot
het sluiten van een pensioenovereenkomst
doet. Is dit het geval, dan moet ook worden
gemeld:
• binnen welke termijn het aanbod wordt
gedaan, en
• wie de pensioenuitvoerder is (welk pensioenfonds of welke verzekeraar).
Als de werkgever een werknemer niet binnen een maand informeert, dan wordt verondersteld dat de werkgever toch een aanbod heeft gedaan wanneer deze werknemer
behoort tot een groep werknemers waarvoor
al een pensioenovereenkomst bestaat.
Karakter van de
pensioenovereenkomst
In de PW wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten pensioenregelingen. Uit de
pensioenovereenkomst dient te blijken om
welke van de drie regelingen het gaat:
1. Uitkeringsovereenkomst
De uitkeringsovereenkomst is een regeling
waarbij de hoogte van de pensioenuitkeringen vooraf wordt gegarandeerd. Zowel de
eindloon- als de middelloonregeling vallen
onder dit begrip.
2. Kapitaalovereenkomst
Als de pensioenovereenkomst een kapitaalovereenkomst is, wordt de hoogte van het
pensioenkapitaal vooraf gegarandeerd. Als
de (ex-)werknemer op de pensioendatum in
leven is, zal hij voor dit kapitaal pensioenuitkeringen aankopen. De hoogte van deze
pensioenuitkeringen is niet gegarandeerd.
Hoe hoog de aan te kopen pensioenuitkeringen zijn, is afhankelijk van de rentestand
en de tarieven die gelden op de pensioendatum. De deelnemer is op de pensioendatum
dan ook vrij om op zoek te gaan naar de uitvoerder met het meest gunstige tarief. De
zogeheten streefregeling valt ook onder het
begrip kapitaalovereenkomst”.
3. Premieovereenkomst
De premieovereenkomst is een regeling,
waarbij vooraf alleen de af te dragen pensioenpremie vaststaat. Dit is dus de huidige
beschikbare premieregeling. Van tevoren

WERKNEMER

PENSIOENUITVOERDER
PENSIOENREGLEMENT STARTBRIEF

Partijen en hun verhoudingen na invoering van de pensioenwet
Na de invoering van de PW kunnen de verhoudingen tussen werknemer, werkgever
en pensioenuitvoerder als volgt worden
weergegeven:
Er zijn nog steeds groepen werknemers die
niet deelnemen aan een pensioenregeling.
Ook met de invoering van de Pensioenwet
geldt er geen pensioenplicht. Een werkgever is niet verplicht om een pensioenovereenkomst aan te gaan met zijn werknemer.
Maar als er aan een werknemer uit een
bepaalde functiegroep een pensioenovereenkomst aangeboden wordt, dan moet de
werkgever dit aanbod wel aan alle werknemers uit diezelfde functiegroep doen.
De directeur-grootaandeelhouder (DGA)
en de Pensioenwet
De hoofdregel is dat het pensioen van de
directeurgrootaandeelhouder (DGA) niet
onder de nieuwe PW valt. Een DGA bezit ten
minste 10% van de aandelen. Hij valt niet
onder het begrip werknemer van de Pensioenwet. Voor de sociale verzekeringen kan
hij soms toch
nog als werknemer gezien worden. Het
maakt voor de PW niet uit of hij zijn pensioen in eigen beheer houdt of dat hij het onderbrengt bij een pensioenuitvoerder.
Geen van beide vormen vallen onder de PW.
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Ook als de toezegging voorafgaand in eigen beheer was ondergebracht. Om de PSW
van toepassing te kunnen verklaren, dient
de toezegging vóór 31 december 2007 bij
een verzekeraar ondergebracht te worden.
Op grond van het overgangsrecht wordt op
deze regelingen vanaf 1 januari 2008 de Pensioenwet van toepassing verklaard.
Kortom: de DGA die zichzelf vóór 1 januari
2007 een pensioen toegezegd heeft en dit
uiterlijk op 31 december 2007 bij een verzekeraar onder brengt, kan kiezen voor de beschermende werking van de PW. Als een deel
van de pensioen toezegging verzekerd is en
een deel in eigen beheer wordt gehouden,
kan het verzekerde deel onder de beschermende werking van de PW gebracht worden.
Wijzigingen die per 1-1-2007 zijn ingegaan:
- De directeur-grootaandeelhouder die in
2007 (of later) een nieuwe pensioentoe
zegging krijgt, valt buiten de Pensioenwet
en buiten de pensioen- en spaarfondsenwet. Fiscaal mag
het nog wel als pensioenpolis verzekerd
worden.
- Op nieuwe polissen is de werkgever altijd
de verzekeringnemer.
- De werkgever moet binnen een maand na
aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan de werknemer melden of hij een
pensioenaanbod doet en wie de pensioenuitvoerder is.
- De pensioengerechtigde heeft het recht
om zijn pensioenaanspraken per de pensioeningangsdatum over te dragen aan
een andere pensioenuitvoerder (“shoppen”).
- Een vordering op een pensioenuitvoerder
tot het doen van uitkeringen verjaart niet
meer tijdens het leven van de pensioengerechtigde.

–

F
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het arbeidsongeschiktheidspensioen
mag geen wachttijd overeengekomen
worden.
- De pensioenuitvoerder moet het aan de
deelnemer melden als er een betalings
achterstand ontstaan is.
- De pensioenuitvoerder verstrekt jaarlijks
informatie (vergelijkbaar met een
jaaropgave) aan pensioengerechtigden.
- Het opnemen van onbetaald verlof
van maximaal 18 maanden zal niet van
invloed mogen zijn op het partnerpensioen.
Wijzigingen die per 1-1-2009 ingaan:
- De verzekeraar is verplicht om binnen
drie maanden na de start van de verwer
ving van de pensioenaanspraken over te
gaan tot afgifte van een startbrief.
- De verzekeraar moet op verzoek van
een actieve deelnemer een pensioen
reglement afgeven voor zowel nieuwe als
bestaande contracten.
- Door verzekeraars wordt in de pensioen
overeenkomst voor pensioenaanspraken
vanaf 1-1-2009, bepaald of er geïndexeerd
wordt.
Wijziging die per 1-1-2011 ingaat:
- De pensioenuitvoerders hebben een nati
onaal pensioenregister ingericht.
In bovenstaande tekst is de pensioen-informatie verstrekt, zoals die per heden bekend
is. In dit artikel zijn slechts enkele belangrijke pensioenwijzigingen genoemd, die je als
werkgever, werknemer of DGA tegenkomt.

Wijzigingen die per 1-1-2008 ingaan:
- De toetredingsleeftijd mag niet hoger
zijn dan 21 jaar.
- De wachttijd is maximaal twee maanden.
Voor het nabestaandenpensioen en

Het blijft voor de DGA echter mogelijk zijn
pensioentoezegging/
pensioenovereenkomst bij een verzekeraar onder te brengen.
Alleen is in dat geval de Pensioenwet niet
van toepassing. De ‘omkeerregel’ blijft wel
van toepassing voor zover de toezegging
voldoet aan de fiscale
voorwaarden. De omkeerregel houdt in dat
de pensioenaanspraken onbelast zijn en
de pensioenpremies aftrekbaar. Te zijner
tijd zijn de pensioenuitkeringen belast. De
premies voor de verzekering zijn dus nog
steeds aftrekbaar voor de loon- en/of vennootschapsbelasting. In fiscale zin blijft er
dus sprake van een pensioenverzekering.
Overgangsrecht voor bestaande aanspraken (DGA)
Indien de BV de DGA vóór invoering van de
Pensioenwet (1 januari 2007) een pensioen
toegezegd heeft, kan de DGA er tot 31 december 2007 voor kiezen om hierop de
PSW-clausule van toepassing te laten zijn.

Wilt u meer weten of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u een afspraak maken met Pieter Piepers, De Inkomensadviseur van TOP MKB. T: 0251-229 000 of T: 072-505 2715. I: www.
topmkb.eu of E: info@topmkb.eu. Voor bedrijven, ondernemers, werknemers & particulieren.
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Programma Limmen Cultuur 2007-2008
LIMMEN IN DE MIDDELEEUWEN;
Lia Vriend en Menno Dijkstra
Vrijdag 19 oktober 2007 in De Burgerij, Dusseldorperweg
103, aanvang 19.30 uur, entree gratis.
Limmen Cultuur en Stichting Oud-Limmen in samenwerking met de archeologische werkgroep Oer-IJ verzorgen
een avond over Limmen in de Middeleeuwen. Lia Vriend
zal spreken over het landschap: kort wordt beschreven hoe
dit landschap is ontstaan, waarbij ook de rol van het Oer-IJ
aan de orde zal komen, wetend dat de monding van deze
Rijnarm al honderd jaar voor onze jaartelling was dichtgeslibd.
Aan de hand van diverse kaarten en andere illustraties zal
daarvan een beeld worden gegeven.
Archeoloog Menno Dijkstra zal spreken over de resultaten
van de opgraving van de Krocht.
Een paar jaar geleden zijn in Limmen bij de boerderij Westert, hoek Zeeweg-Rijksweg, grootschalige archeologische
opgravingen gedaan, waarover vorig najaar een rapport is
gepubliceerd. Het meest opvallende in dit rapport is dat
vermoed wordt dat deze plek een hele bijzondere was binnen de regio. Op basis van wat men gevonden heeft denkt
men dat hier het dorp Smithan heeft gelegen, waar een
edelsmid actief was voor het Hof.
Op de hoger gelegen zandrug in het landschap, de strandwal, waren de menselijke activiteiten geconcentreerd.

BELLA CANTARA
Zondag 18 november 2007 in de NH Kerk, Zuidkerkenlaan,
aanvang 15.00 uur, entree 5 10.-.
Bella Cantara is een vocaal kwartet bestaande uit: Ivera
Musch, sopraan, Joke Oud, alt, Ralph Beckers, tenor en
bariton Hans van Niekerk.
Bella Cantara streeft ernaar schitterende melodieën uit bekende opera’s, operettes en musicals ten gehore te brengen. Het programma is zeer afwisselend door de keuze van
solo’s, duetten en kwartetten van o.a. Verdi, Mozart, Bizet,
Rossini en Saint Saëns. De solisten kunnen bogen op een
brede concertervaring en vertolkten rollen in diverse opera’s, operettes en oratoria in binnen- en buitenland.
Het muzikale fundament berust bij pianist Hans Weenink.
Hij heeft een ruime ervaring als begeleider van koren en
solistisch optredende zangers en zangeressen.
Tijdens het concert in Limmen zult u verrast worden met
een scala aan bekende en minder bekende liederen.

25 JAAR SINT NIKOLAASTONEEL
Zondagmiddag 2 december 2007 in De Burgerij, Dusseldorperweg 103, aanvang 12.00 uur, entree 5 3-.
De toneelverenigingen Pancratius en Forento gaan voor de
25e keer een Sint Nicolaastoneelstuk op de planken zetten voor de jeugd van 4 tot 9 jaar. Zij willen er een echt
spektakel van maken met diverse oud-spelers en gaan
met 16 personen de planken op. De helft van dit aantal
zal bestaan uit zwarte pieten en de andere helft uit leuke
figuren uit het verleden. Het wordt één groot feest ondanks
de kiespijn van grote Piet. Natuurlijk gaat kiespijn over als
je naar de tandarts bent geweest maar dat is een beetje
moeilijk voor Grote Piet. Uiteindelijk gaat hij natuurlijk wel
naar de tandarts en valt het allemaal reuze mee. De spelers
hebben er in ieder geval veel zin in en maken er vast een
dolle boel van.

DE LIMMERTAALTEST 2007
Maandag 10 december 2007 in Boerderij Vredeburg, Dusseldorperweg 64, aanvang 19.45 uur, deelname 5 4.-, inclusief koffie.
Dit jaar al weer de vijfde editie van de De Limmer Taaltest. De ultieme, speelse uitdaging voor de liefhebbers
van onze moedertaal. De test doet een beroep op kennis,
vernuft taalgevoel en creativiteit op het gebied van het Nederlands.

• Werkkleding
• Tuinberegening
• (Weide)afrastering
• Meststoffen
• Gewasbescherming

• Tuinplanten
• Tuinartikelen
• Bloembollen
• Zaaizaden
• Vijverartikelen

Hij bestaat uit vier onderdelen. Allereerst moeten de deelnemers een goed Nederlands woord vinden voor een
aantal regelmatig voorkomende moeilijke woorden (b.v.:
bijou = sieraad). Vervolgens wordt de kennis van spreekwoorden getoetst aan de hand van zinnen die elk zijn samengesteld uit gedeelten van twee spreekwoorden die dus
moeten worden achterhaald (b.v.: Gestolen goed maakt
rauwe bonen zoet). Het derde onderdeel bestaat uit een
aantal zinnen waarvan moet worden vastgesteld of ze goed
of fout zijn (b.v. Hij weet van toetsen noch blazen). Tenslotte
wordt het vernuft en de creativiteit van de kandidaten op
de proef gesteld bij het oplossen van cryptische omschrijvingen (b.v. Verkouden gorilla = snotaap). In de opgaven
zelf zitten wat hulpmiddelen om tot de oplossing te komen.
Uiteraard worden de prijswinnaars beloond en de beste
ontvangt bovendien de Multicopy Van den Boogaard-wisselbokaal. Voor de beste Limmer heeft Autobedrijf Dirk van
der Steen een prijs beschikbaar gesteld.
Deelnemers kunnen zich aanmelden bij H.J. Brandsma,
Vaartkant 30 1906 WJ Limmen, telefoon 072 5052052.
E.mail: tibra@hetnet.nl
Zij dienen om kwart vóór acht aanwezig te zijn en worden
verwelkomd met een gratis kopje koffie.

EEN GOUDEN COMBINATIE:
Karin ten Cate en Paul Pleijsier
Zondag 16 december 2007 in de NH Kerk Zuidkerkenlaan,
aanvang, 15.00 uur, entree 5 10.-.
De sopraan Karin ten Cate en de gitarist Paul Pleijsier vormen een gouden combinatie; zij begrijpen elkaar muzikaal
naadloos. Beiden hebben hun wortels in zowel de klassieke als de lichte muziek. Zij brengen o.a. liederen van
Spohr,Weber en volksliederen van Britten en de Falla; ook
worden Mozart-gitaarbewerkingen van Sor door het duo
naar voren gebracht.
Treffend in dit programma zijn de klassieke bewerkingen
van Queen- en Joni Mitchellcomposities, waarbij de flexibele stem van Karin ten Cate zich moeiteloos aanpast.
Om in kerstsfeer te komen spelen zij verschillende toepasselijke liederen van o.a. Rodrigo en Felix de Nobel.

KWINTET JOS RUITERS
Zondag 20 januari 2008 in de NH Kerk, Zuidkerkenlaan,
aanvang 15.00 uur, entree 5 10.-.
Naast klarinettist Jos Ruiters bestaat het kwintet uit: Keiko
Iwata-Takahashi-viool, Christian van Eggelen-viool, Guus
Jeukendrup-altviool en Fred Pot-cello.
Het programma van het kwintet is samengesteld rond een
tweetal beroemde werken voor klarinet en strijkkwartet.
Het concert begint met het Klarinetkwintet KV 581 van W.A.
Mozart dat hij aan het eind van zijn leven schreef en waarin
de klankkleuren en stemmingen van de klarinet optimaal
worden benut.
Na de pauze staat het Klarinetkwintet opus 34 van C.M.
von Weber op het programma. In dit bijzonder levendige
werk gaat de klarinettist steeds de dialoog aan met de vier
strijkers in een fris romantisch onderonsje.

TUIN & GROEN SHOP

...Ze nemen gewoon
alle tijd voor een
heldere uitleg...

HET TUINCENTRUM
BIJ U IN DE BUURT!!

“T IS WEER VOORBIJ.....
DIE MOOIE ZOMER !!
Prachtige modieuze dameslaarzen
slechts e 19.95 per paar
ook vele modellen voor kinderen
Prachtige Violen!!, mooie planten, mooie bloemen!!
6 stuks/pack slechts e 3.95

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT !!
PRACHTIGE ZIJDEBLOEMEN !!
brengt sfeer, zonder verzorging, in huis, kantoor of kantine
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
8.00 - 12.30 uur + 13.15 - 18.00 uur

Uitgeesterweg 1B, 1906 NW Limmen, T 072 - 505 24 84

u vanaf 21 januari t/m 3 februari 2008 bellen naar: 072
- 5053901/ 5051337 en 5051825.

OPEN PODIUM
o.l.v gitarist Hans Laduc
Zondag 16 maart 2008 in Boerderij Vredeburg, Dusseldorperweg 64, aanvang 15.00 uur, entree is gratis.
Op deze zondagmiddag zal in Limmen een Open Podium
plaatsvinden. Het is een podium voor iedereen die een
akoestisch instrument bespeelt en graag wil laten horen
aan een geïnteresseerd publiek waar hij of zij mee bezig
is. Voorwaarde is dat het leuk moet zijn om naar te luisteren. De deelnemers krijgen tien minuten de tijd om zich te
presenteren. Ook de organisator Hans Laduc zelf zal een
bijdrage leveren. Verdere informatie is verkrijgbaar bij Marjan: 06-23328955

BOEKENWEEKLEZING

door Joyce Roodnat; een gezamenlijke activiteit van de
Openbare Bibliotheek en Limmen Cultuur
Donderdag 20 maart 2008 in de Openbare Bibliotheek,
Zonnedauw 2, aanvang 20.00 uur, entree 5 6.-.
Joyce Roodnat (1955) is journalist en schrijft over film voor
NRC Handelsblad. Sinds 1995 is zij chef kunstredactie van
deze krant. Zij is auteur van de populaire rubriek ‘Aan de
Wandel’ in NRC, trektochten te voet door Nederland en de
rest van de wereld. Zij schrijft ook literatuur. In 2002 kreeg
haar eerste roman de Geertjan Lubberhuizenprijs en de
Debutantenprijs. De roman Sterrenschot uit 2005 speelt
zich af in de jaren dertig en gaat over een briljante natuurkundestudent die deelneemt aan een expeditie naar
Groenland. Recent is verschenen: ‘Een kwestie van lef’
voor vrouwen van 40 tot 60+. Joyce Roodnat zet in dit boek
de genoegens van het ouder worden op een rij en beschrijft
hoe elke vrouw daar haar voordeel mee kan doen. Ouder
worden is een kwestie van lef! Twee tips van Joyce Roodnat: ‘ Een beetje vervaarlijk zijn kan geen kwaad, laat ze
maar rekening met je houden. Maar zieken en zeuren? Dat
mag nooit’ en ‘ Niet vergeten: tot diep in de 70 zijn mannen
leuk. Vrouwen ook’.
Reserveren: 072 5052135

LEZING

van de wereldfietser Frank van Rijn

LIMMEN ARTISTIEK EN CREATIEF

Vrijdag 18 april 2008 in Boerderij Vredeburg, Dusseldorperweg 64, aanvang 20.15 uur, entree 5 6.-.

Weekend van 1 en 2 maart 2008 in Boerderij Vredeburg,
Dusseldorperweg 64, aanvang 11.00 uur tot 17.00 uur,
entree gratis.

Frank van Rijn studeerde elektrotechniek aan de Technische Hogeschool van Delft. Na zijn afstuderen fietste hij
van Peru naar de Verenigde Staten. Dit veranderde zijn
leven. Hoewel hij ook korte tijd als leraar werkzaam was,
vond hij zijn geluk als avonturier en reizende schrijver.
Hij maakte fietsreizen van Nederland naar Kaapstad, van
Nederland naar Bali, door de Sahara van Dar es Salaam
naar Dakar, door Zuid-, Midden-, Noord-Amerika en door
Australië en China. Anderen laat hij van zijn belevenissen
meegenieten door zijn artikelen, boeken en lezingen. Zijn
laatste boek (hij schreef er al tien) “De Gouden Capuchon”
gaat over zijn reis door Kirgistan, West China en Tibet. Toen
deze folder werd samengesteld was Frank van Rijn fietsend in Mongolië, even niet bereikbaar om te overleggen
over het onderwerp van zijn lezing. We zullen dit op onze
website en via de media tijdig aangeven.

Een van de hoogtepunten in ons jaarprogramma is de expositie: Limmen Artistiek en Creatief.
Deze zeer gevarieerde “kunstmarkt”geeft u een kijkje in de
artistieke keuken van vooral Limmer hobbyisten en kunstenaars.
Keramiek, schilderijen in acryl, aquarel of olieverf, beeldhouw- en houtsnijwerk, prachtige foto’s, maar ook poppen
en zelfgemaakte kaarten; het is zomaar een greep uit hetgeen u daar wordt getoond in een sfeervolle ambiance.
De meeste kunstwerken zijn te koop!
Voor inlichtingen over deelname aan deze expositie kunt

Zaterdag 8.00 - 16.00 uur
Koopavond (maart t/m september)
Vrijdag 19.00 - 21.00 uur

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

Wat fijn,
dat lekker
ook zo gezond
kan zijn!

D US S EL DO R P ERW EG 7 5
L IM M EN 07 2 - 50 5 1 3 6 0

KUNSTFIETSROUTE

door Limmen en omstreken
Zaterdag 21 en zondag 22 juni 2008 van 11.00 tot 17.00
uur, deelname gratis.
Een tocht van ongeveer 30 km, die dit jaar voor de dertiende keer wordt gehouden, leidt de deelnemers langs exposities en op zondag ook langs muziekoptredens in galeries,
ateliers en beeldentuinen in Limmen en wijde omgeving.
De route die voert langs de duinrand en door het prachtige
polderlandschap geniet een grote, landelijke bekendheid
en brengt vele kunst- en fietsliefhebbers op de been.
Reserveren: U kunt kaarten voor de evenementen reserveren via e-mail limmencultuur@hotmail.com telefonisch via
072 50 52 235 of via onze
website www.limmencultuur.nl.
Gereserveerde kaarten dienen uiterlijk 15 minuten voor
aanvang bij de kassa in de zaal te worden afgehaald. Er
zijn geen gereserveerde plaatsen.
Bezoek ook onze website voor actuele informatie

