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Ker(ke)mis-ontbijt
in de Corneliuskerk
Kermis komt van Kerkemis
Kermis komt van het woord ‘kerkemis’. Ongeveer 1000 jaar geleden
werden er heel wat nieuwe kerken
gebouwd. En als zo’n kerk in gebruik
werd genomen hoorde daar natuurlijk
een plechtige kerkviering bij: een kerkemis. Een kerkemis die elk jaar herhaald werd. Dat kon zijn op de datum
van de kerkwijding of rond de datum
van de patroonheilige. Als een kerk
wat te vieren heeft (en dat ging in
die tijd ook gepaard met processies)
dan komen er veel mensen samen.
En waar veel mensen samen komen,
komen ook handelslieden en straatartiesten. Zo is de kermis geboren.
In Limmen is de kermis altijd in september rond het feest van de patroonheilige van de kerk de H. Cornelius (16
september).

dag (maandag 12 september) willen
we de dag openen met een ontbijt in
de kerk. Als kerk proberen we mensen altijd een stevig fundament mee
te geven als het gaat om het kunnen
omgaan met de ‘deunen’ en ‘kreunen’
in het leven. Dus u bent allen (jong
en oud) uitgenodigd om aanwezig te
zijn in de Corneliuskerk om een stevig
‘fundament’ te leggen voor de rest
van de kermisdag.

voor Limmers, door Limmers

Van de redactie...
Wil je mee ontbijten?
Het ontbijt vindt plaats van 9.00 tot
10.00 uur in de Corneliuskerk. Geef je
wel schriftelijk op, want er moet ook
ingekocht worden. Doe € 3,- per persoon in de enveloppe en deponeer dat
in de brievenbus van de pastorie van
de Corneliusparochie.

Ja ja het is weer zover, hier ligt de KERMIS-editie van de LOV-Krant weer voor
u. Wij willen iedereen een super leuke en vooral gezellige kermis wensen en u
weet: heeft u ideeën of leuke wetenswaardigheden? Klim achter de computer,
i-pad of blackberry en mail ons op: redactie@lovkrant.nl. De volgende krant
komt uit in het weekend van 12 november 2011, dus zet het in uw agenda!

Voorbereidingsgroep en pastor Johan
Olling.
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Stichting Oud Limmen

Kerkemis-ontbijt
Omdat kermis en kerkemis bij elkaar
horen zal er ook dit jaar in de Corneliuskerk een ker(ke)mis-ontbijt worden
georganiseerd. (Vorig jaar is het door
de monsterfietstocht naar Burkina
Faso het een jaartje overgeslagen,
maar dit jaar pakken we de draad
weer op). Op deze ‘deun en kreun’

Donderdag 27 oktober zal Stichting Oud Limmen een avond organiseren
in de Burgerij over de historie van de mozaïekendagen. Oud film en foto
materiaal zal worden vertoond en toegelicht door Henk Brandsma. Er zal
ook aandacht worden geschonken aan hoe ons dorp er in het verleden uit
gezien heeft met de vele bollenvelden.

De avond begint om 20:00 zaal open 19:30 entree is € 3,50
incl. koffie / thee.
Kaarten zijn vanaf 5 september verkrijgbaar bij Stichting Oud Limmen
Schoolweg 1 op de maandag van 10:00 tot 12:00 en 19:00 tot 21:00 uur.

Hondenweer op zwembad
Dampegheest
Een slechte zomer, een te groene
grasmat en minder zwembadabonnementen verkocht. Kortom een
slecht seizoen. Toch is zwembad
Dampegheest volgend jaar gewoon
weer open, hopelijk niet voor de
laatste keer! Vanwege het hondenweer van de afgelopen dagen hebben
wij besloten om van deze gelegenheid gebruik te maken.

ODI Sportactieve Recreatie organiseert daarom op zondag 18 september
verschillende leuke activiteiten voor
alle belangstellenden:

Zondag 11 september;
- laatste zwemdag, Jeugdcursus
roofvissen 08.00-10.00 uur - laatste
zwemdag senioren 09.30-13.00 uur
jeugdcursus roofvissen (aanmelden
bij Dierenspeciaalzaak van Leeuwen,
Dorpstraat 12, Castricum) - 12.00-17.00
uur laatste zwemdag recreanten
Maandag 12 september;
zwembad gesloten

Zondag 18 september;
honden zwemdag (entree hond 2
euro, personen gratis) 12.00-12.30 uur

Ontvangst - 12.30 uur welkomstwoord
13.00-17.00 uur honden zwemmen 13.00-17.00 uur verschillende demonstraties, controles, promoties en/of
verkopen van materialen
Bij deze geweldige dag zullen verschillende instanties aanwezig zijn
om deze dag aan te kleden en in te
vullen. Ook is er van alles te doen voor
zowel de honden als het gehele gezin.
Bezoekadres: zwembad Dampegheest, ’t Kieftenland 45, 1906 WD Limmen (0725053205 – 0653615936). Gezien de dreiging voor het sluiten van
dit geweldige zwembad zullen er nog
verschillende bijeenkomsten plaatsvinden voor vrijwilligers, ondernemers en andere belangstellende. Hierover later meer. Barry Hoogeboom
(ODI Sportactieve Recreatie) www.
odisport.nl *0653615936*
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Oude kermistraditie
herleeft in Vredeburg
Tijdens de Limmer kermis in vroeger
tijden was er altijd één avond voor
de wat oudere jongeren en jonger
ouderen. Plaats van handeling was
dan meestal de “G(l)astronoom”
of zoals het nog vroeger heette: “
Café restaurant Friesland”. Met het
verdwijnen van die locatie kwam er
ook van lieverlede een einde aan die
gezellige avonden en werd de kermis
steeds meer een evenement voor de
jongeren en enkele volhoudende ouderen. Hoog tijd dus om de oude traditie nieuw leven in te blazen en wel
in Vredeburg.
Dankzij de Stichting Vredeburg is
deze aloude stolpboerderij in 15 jaar
uitgegroeid tot een multifunctioneel
cultureel centrum waarin tal van activiteiten plaatsvinden en waarvan de
bovenzaal bij uitstek geschikt is om

in een sfeervolle ambiance kermis te
vieren. Dat staat dan ook te gebeuren
op vrijdag 9 september vanaf 20.30
uur. De deuren staan open voor iedereen, dus niet alleen voor de Vrienden
van Vredeburg die uiteraard ook van
harte welkom zijn. De avond zal worden opgeluisterd door de populaire
band SUNRISE, een vertrouwde naam
in het Limmense uitgaanscircuit met
een uitgebreid repertoire voor jong
en oud. Na ampel overleg en gehoor
gevend aan de voorkeur van vele
Limmers is besloten tot de formule
dat het de hele avond vrij drinken en
hapjes is voor 25 euro pp. (Gedestilleerde
drankjes
uitgesloten).
Aanmeldingen bij Ria Admiraaal,
Dampegheestlaan 1 of Dorien Kerssens, Molenweg 41. Het maximum
aantal personen bedraagt 120.
Vereniging Vrienden van Vredeburg
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Brood- en Banketbakkerij

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

LIMMER KERMIS..!
Spouwers !!!
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www.rotteveel.org

...Ons woonplezier
verzekerd met de
ZekerInkomen Polis!

DUS:

10 STUKS .................................................. voor

Rozijnen Tulband
Moscovische Tulband
Klein

......................................................... voor

Groot

......................................................... voor

5.50
7.35
3.65
650

Kermismaandag zijn wij gesloten!

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

Bestel een fototaart als cadeau voor een
verjaardag of een andere gebeurtenis!
(s.v.p. vroegtijdig bestellen)
• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

Kijk op:
ker.nl
ersbedrijfjon
www.aannem

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

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

TAICHI QIGONG
Door beweging, ademhaling,
visualisatie en bewustzijn
mentaal en fysiek
in balans komen.
Vanaf september
weer trainingen in Limmen
op dinsdagmiddag en woensdagavond.
Er is plaats voor nieuwe cursisten.

Rust
Balans

Informatie Ellen Gaillard (lid St. Taijiquan Nederland)
072-505 51 01, ellen.gaillard@quicknet.nl

Ontspanning

KINDERKOOR VAN DE CORNELIUSPAROCHIE!!! OOK IETS VOOR JOU???
Alle kinderen uit groep 6-7-8, en de communicanten van 2011 kunnen zich aanmelden voor het kinderkoor.
Heel veel mensen kennen het kinderkoor van de musicals met Kerstmis of Pasen. Dit is een unieke en hele
waardevolle traditie. Maar zonder kinderkoor verdwijnt deze traditie.
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN!!!
Op maandag 19 september is de eerste repetitie van het kinderkoor..
De repetities zijn elke maandagmiddag direct na schooltijd om 15.45 uur tot uiterlijk 16.30 uur.
Het kinderkoor zingt ook tijdens gezinsvieringen op 4 zaterdagavonden om 19.00 uur door het jaar heen en
tijdens de 1 ste H. Communie op de zondagmorgen 10.00 uur in juni.

Stichting Oud Limmen

Uitslag prijsvraag jaarmarkt 2011
Tijdens de gezellige jaarmarkt op woensdag 20 juli j.l. kon men bij
de kraam van de Stichting Oud Limmen zijn/haar kennis over ons
dorp testen. Door het raden van welke naam op welke woning staat
kreeg men letters die in de juiste volgorde een woord vormde. De
Limmers kennen hun dorp goed want de 71 ingeleverde formulieren
gaven bijna allemaal de goede uitslag, n.l.: ’t oude schoolhuijs, de
naam die te vinden is op de voordeur van het pand van de Stichting
Oud Limmen aan de schoolweg 1.
De uiteindelijke winnaars zijn:
1e prijs Mevr. Annemarie van Dijk

-

Taart beschikbaar gesteld door Bakkerij Bakker

2 prijs

Dhr. Jan Groot

-

Fles origineel Limmers Kruidenbitter

3e prijs

Dhr. Piet van der Steen

-

Fles Limmers Bier (Antje van Gerrebrandje)

e

Op de foto Annemarie van Dijk die op zaterdag 28 augustus uit handen van Jola Bakker een
heerlijke slagroomtaart in ontvangst neemt die bijzonder goed van pas kwam want haar man
was die dag jarig en zo profiteerden alle verjaarsvisite van een heerlijk ambachtelijke slagroomtaart van Bakkerij P. Bakker.
Nog een tip: Houdt ook komend jaar uw ogen open in het dorp, volgend jaar op de jaarmarkt testen we
wederom uw kennis over Limmen.

Als we voor Kerstmis en Pasen aan een musical werken vragen we extra inzet en tijd van de kinderen. (Hooguit
4 keer 1 ½ uur op de zondag). Het is belangrijk dat ouders hier ook rekening mee houden, zodat het kind
aanwezig is en we samen weer mooie musicals kunnen instuderen en uitvoeren in de kerk.
De kosten bedragen €12,00 per jaar, te voldoen aan het begin van het seizoen. In de maand juni gaan we
gezellig een dag uit naar een bekend pretpark.
Als Uw zoon/dochter lid wil worden van het koor, vul dan onderstaande strook in.
Ik zou het zeer op prijs stellen als U de € 12, 00 en onderstaande strook in een gesloten envelop bij mij inlevert.
Dit kan op mijn adres of bij de 1ste repetitie.
Vriendelijke groeten,

Mia Ploegaert, Burg. Nieuwenhuijsenstraat 77, 1906 CK Limmen, Tel.: 5054356

Pastor Johan Olling
Ik geef mij op voor het kinderkoor
Naam …………………………………………………..
Adres …………………………………………………..

Telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email: …………………………………………………………
Ik zit op welke school? ……………………… Groep …………
Handtekening van de ouder:

len, of bel
Kom kijken hoe wij spe
g
idin
dle
voor een ron
072- 532 35 78

g
enwe
midd

rijksw
eg

Postcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

eg
Kerkw

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

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

| Kits Oonlie heeft meerdere vestigingen in Alkmaar, Limmen en Heiloo | www.kits-oonlie.nl |
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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 Marit Twisk “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 foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor
vragen kunt u contact opnemen met Laura Meijland, tel. 072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst,
maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.

Arvid van Boheemen

Marit Twisk

D e r u b r i e k L i m m e r K ro o s t
is powe red by

– Geboren op 3 juli 2011 –

– Geboren op 1 augustus 2011 –

Zoon van Jeroen van Boheemen en Else van
Boheemen-Scheffer
broertje van Zelda

Dochter van Mark en Astrid Twisk

leren

werken

leren

werken

leren

Geld verdienen en ontwikkelen? Lees verder...

Bericht voor jongeren
die geld willen verdienen!

Start nieuw muziekseizoen
bij Excelsior Limmen
Muziekbeoefening kan een fantastische hobby zijn voor jong en oud, en
binnen onze vereniging zijn er diverse mogelijkheden om samen muziek
te maken. Daaraan voorafgaand zijn
er eerst de opleidingsmogelijkheden.
Muziekschool: Excelsior heeft een
muziekschool in ons verenigingsgebouw aan de Schoolweg, waar les
wordt gegeven door gekwalificeerde
docenten. De lessen worden gegeven in het eigen verenigingsgebouw
en zijn bedoeld voor jong en oud,
van binnen en buiten de gemeente
Castricum. Onze docenten geven les
voor klarinet en saxofoon, dwarsfluit, koper- instrumenten en slagwerk. Voor meer informatie over de
opleidingen kunt u zich wenden tot
Edwin Henning, via email: edwin@
excelsiorlimmen.nl
Opleidingsorkest: als je eenmaal een
behoorlijk aantal noten op een instrument kunt bespelen, wat is er dan
leuker om dit samen te doen? Dit kan
bij ons al snel in het Opleidingsorkest.
Eenvoudige nummers maken het
makkelijker om het plezier van in orkestverband spelen te ervaren. Indien
een redelijk niveau is behaald, kan het
orkest meedoen aan concerten en optredens. Kortom: een gezellige manier
om een goede muzikale orkestbasis
te krijgen!
Harmonie: het Harmonieorkest is al
ruim 85 jaar een begrip in Limmen.
Sinds 2004 heeft het orkest Liesbeth
Zonneveld als dirigent. Het repertoire is zeer gevarieerd en in kwaliteit steeds stijgende. Kom gerust
eens langs bij een repetitie, op dinsdagavond van 20.00 tot 22:15 uur, of
neem contact op met het secretariaat: Angelique Levering, tel. 072 505
4175 b.g.g. 072 - 512 6883

JeugdSlagwerkGroep (JSG): in de
JeugdSlagwerkGroep leren leerlingen
die al enige tijd slagwerkles hebben,
in groepsverband een nummer in te
studeren. De JeugdSlagwerkGroep
is toegankelijk voor leerlingen die
les hebben bij Excelsior. En ook deze
groep presenteert zich regelmatig tijdens concerten.
Slagwerkgroep: ´Drumband´ Excelsior werd opgericht in 1957 en bestaat
dus meer dan 50 jaar. De laatste jaren
daarvan staat dit ensemble onder leiding van Floris van Tol.
In de loop der tijd is er heel wat gebeurd en veranderd. Bij de start van
deze afdeling bestond de bezetting
uit trommels aangevuld met een
grote trom en twee dieptrommen.
Tegenwoordig wordt er meer gebruik
gemaakt van melodisch slagwerk,
waardoor een vergroting van het muziekrepertoire mogelijk is gemaakt.
Slagwerkgroep Excelsior kan nog
steeds leden gebruiken. Heb je interesse? Neem dan contact op met Dhr.
André Dekker, tel: 072 - 505 2212, of
kom eens langs op een repetitie op
maandagavond van 20.00 tot 22.00
uur.
Donateurs: bent u iemand die muziek
een warm hart toedraagt, word dan
donateur. Vanaf €10,= per jaar bent u
donateur en kan Muziekvereniging
Excelsior Limmen verder groeien in
kwaliteit en kwantiteit. Als u nu donateur wordt, krijgt u bij het eerstvolgende concert gratis toegang op
vertoon van uw donatieafschrift.
Tot ziens bij: Muziekvereniging Excelsior Limmen, Schoolweg 5, 1906 AD
Limmen. Secretariaat: Mevr. A. Levering –Kaandorp, Hogeweg 114, 1906 CV
Limmen, tel: 072 - 505 4175 / 512 6883,
angeliquel@excelsiorlimmen.nl

Je bent jong en je wilt wat! Weet je wat je
wilt gaan doen, maar hebt nog geen baan
of school gevonden die jou wensen waar
kunnen maken? Kijk onderaan deze pagina voor de vacatures die nu open staan.
Staat er niets voor je tussen? Meld je zo
snel mogelijk bij het LeerWerkLoket: Ellen
Boom of Ingrid Dekker helpen je verder.
Weet je nog niet wat je wilt gaan
doen?
Je hebt eigenlijk nog geen idee wat voor

werk je wilt gaan doen? Ook dan kan je
Ellen Boom of Ingrid Dekker van het LeerWerkLoket benaderen, zodat zij je kan
helpen door samen met jou een beroepsinteresse test te gaan doen. Aan de hand
daarvan kan je besluiten wat voor werk
het beste bij je past.
Werken en ontwikkelen
Door te werken ontwikkel je jezelf dagelijks en tijdens het werken leer je veel
nieuwe mensen kennen die je verder kun-

Leerwerk vacatures: Dit houdt in werken en leren . Dit doe je door 4
dagen per week te werken en 1 dag in de week naar school te gaan.
Je krijgt in alle gevallen een arbeidscontract en loon.
Bedrijfsnaam:Marga’s Haarmode in Limmen
• HEEFT PLAATS VOOR EEN BBL LEERLING STYLISTE
Dit vak is vooral leuk omdat geen dag hetzelfde is, je steeds weer nieuwe
mensen ontmoet waar je al je creativiteit “op” uit kan., je eigen ontwikkeling geen seconde stilstaat, je grenzeloos kunt werken en e mensenkennis opdoet in alle facetten van de branche. En blond, bruin, rood, kort,
lang, krul, steil of kaal: het kapsel bepaalt voor een groot deel iemands
uiterlijk. Wie een goede indruk wil maken, zorgt dat zijn of haar kapsel
goed zit. Met een vakkundig geknipt kapsel voel je je lekkerder en zekerder. En soms opwindender of feestelijker.
Bedrijfsnaam: SWA Uitzenden en Detacheren BV
• HEEFT PLAATS VOOR EEN BBL LEERLING ALLROUND
SERVICEMONTEUR ELEKTROTECHNIEK (MBO 3)
Signaleren, analyseren en verhelpen van storingen aan elektrotechnische
machines, apparatuur en installaties. Onderhoud van elektrotechnische
machines, apparatuur en installaties. Lezen en interpreteren van elektrotechnische schema’s. Eenvoudige werkzaamheden uitvoeren aan het
werktuigbouwkundige deel van machines en installaties . Het maken van
rapportages of onderhoudsrapporten
Bedrijfsnaam: Een betontimmerbedrijf in Noord Holland
• HEEFT PLAATS VOOR EEN BETON TIMMERMAN VMBO NIVEAU
Als Betontimmerman maak je kunstwerken zoals bruggen, viaducten,
tunnel, sluizen, stuwen en voetbalstadions, maar ook funderingen van
appartementen, parkeergarages ed. In deze baan wordt je de kans geboden om een 2 jarige opleiding te volgen voor Betontimmerman. Je bent
gemotiveerd en wil graag werken in de civiele betonbouw. Je bent handig
aangelegd en niet bang om vieze handen te krijgen. Je bent bereid om
vroeg op de staan en lange dagen te maken. Goede beheersing van de
Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Rijbewijs B is een pré
Bedrijfsnaam: Autoschade Speciaist Zonneveld
• HEEFT PLAATS VOOR EEN AANKOMEND VOORBEWERKER

nen helpen in je ontwikkeling . Tijdens het
werken zie je binnen het bedrijf waar je
werkt misschien ook functies waarvan je
zegt: “hé dat lijkt me nou leuk werk of een
leuke functie, wat moet ik daarvoor doen
om zo’n functie te bereiken?” Het bedrijf
waar je werkt kan je daar alles over vertellen en als je dan weet hoe je verder wilt
dan kunnen Ellen Boom en Ingrid Dekker
ook helpen je ambities waar te maken.
Vacatures van leerwerkbanen
Hieronder vind je een aantal vacatures
voor leerwerkbanen waarbij je een dag
in de week naar school gaat en 4 dagen
werkt en dus lekker geld verdient!
Het LeerWerkLoket NHN werkt samen met
het Jongerenloket, onderwijs en publieke
diensten om een leven lang leren en de
ontwikkeling van mensen te stimuleren.
Informatie:
www.leerwerkloketnhn.nl Telefoon:
(072) 751 26 79 of 06 333 308 21.
mail@leerwerkloketnhn.nl

Ben je meer geïnteresseerd in de buitenkant dan in de binnenkant van
een auto? Zegt een laklaag jou meer dan het aantal cc? Ga dan de carrosserie in! Deuken, kreukels, gaten of krassen, jij maakt het allemaal weer
in orde. Van kappen of deuren uitdeuken tot de hele auto een kleur geven.
Bedrijfsnaam: Voor een nieuw te openen restaurant met een
nieuw concept voor de stad Alkmaar, zijn wij op zoek naar basiskoks die opgeleid willen worden tot zelfstandig werkend kok.
Als kok werk je in een keuken van een hotel/restaurant, bistro, eetcafé,
cateringbedrijf of instelling. Je plant dagelijkse werkzaamheden, bereidt
gerechten en zorgt dat zee r aantrekkelijk en smakelijk uitzien. Je zorgt
dat de werkomgeving ordelijk en schoon is zodat je hygiënisch kunt werken. Je houdt ook de voorraad: je kopt ingrediënten en producten, controleert ze en slaat ze op. Je zal deze taken en werkzaamheden zelfstandig
of in samenwerking met collega’s uitvoeren.
Bedrijfsnaam: diverse zorginstellingen
Ben je zorgzaam, leg je makkelijk en snel contact. Je hebt uitstekende
communicatieve vaardigheden Je hebt inlevingsvermogen Je bent Flexibel (Wisseldiensten) en In bezit van rijbewijs en auto? Wellicht is een baan
in de zorg dan iets wat jij zoekt. Ben je Mbo niveau 3 opgeleid óf heb je
een MAVO/HAVO diploma met relevante werkervaring?
Reageer op deze vacature en je krijgt een leer-werkovereenkomst bij één
van de deelnemende werkgevers, Je ontvangt gedurende de opleiding
een salaris, De opleiding duurt 2 jaar in plaats van 3 jaar, Na het behalen
van je diploma wordt je een baan aangeboden!
Geinteresseerd in een van bovengenoemde vacatures?
Neem dan in eerste instantie contact op met het LeerWerkLoket Ellen
Boom of Ingrid Dekker van het Leerwerkloket. Met hen worden je mogelijkheden besproken en zij zullen je in contact brengen met onderwijs,
en werkgever.
Het LeerWerkLoket NHN werkt samen met het Jongerenloket, onderwijs
en publieke diensten om een leven lang leren en de ontwikkeling van
mensen te stimuleren. Informatie: www.leerwerkloketnhn.nl. Telefoon:
(072) 751 26 79 of 06 333 308 21.

Bericht voor werkgevers die jongeren willen opleiden...
Profiteer van de bestaande vergoedingsregelingen
De ontwikkeling van jongeren en medewerkers kost tijd en dus geld. Daar staat
tegenover dat de scholingskosten zichzelf
terugbetalen. Bovendien stimuleert de
overheid een leven lang leren, ook op de
werkvloer. U hoeft de lasten hiervan dus
niet altijd zelf te dragen. Vaak kunt u aanspraak maken op stimuleringsregelingen
en subsidiemogelijkheden vanuit over-

heid, opleidingsfondsen en brancheverenigingen. Het Leerwerkloket NHN kent
de actuele stand van zaken en adviseert u
graag over de fiscale en financiële mogelijkheden in uw situatie.
Word erkend leerbedrijf
Ontdek wat mensen in huis hebben en
profiteer van hun vaardigheden. Ook hierbij geld dat door overheids stimuleringsregelingen de kosten van een jongere voor u

beperkt kunnen zijn. Als erkend leerbedrijf
neemt u mensen in (tijdelijke) dienst die
in het vmbo of mbo hun praktijkdeel gaan
doorlopen.
Meer weten van de regelingen of
mogelijkheden bij u in het bedrijf?
Neem contact op met Anita KerssensMetzelaar, projectleider van het LeerWerkLoket NHN via mail@leerwerkloketnhn.
nl of rechtstreeks via 06-21235227.
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VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Achterweg 52a
1906 AG LIMMEN
Tel: 06-53382706
072 5053211
Fax: 0847552225

NIEUWBOUW - VERBOUW
www.bouwbedrijfnicom.nl

pompoenen
A l le r le i v o r m e n ,
m a t e n e n k le u re n
Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

Vanaf 0,50 cent
■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
BIOCAT´S CLASSIC 20 KG
Advies € 10,65 / NU € 8 ,5 0

3 ST U K S € 2 2 ,5 0

■

Datanetwerken

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

Er zijn
zi ook volop
Zonnebloem
m
Zonnebloemen
en Lely’s
Hogeweg 142
Limmen

EUKANUBA ADULT MEDIUM EN LARGE 15KG
Advies € 65,50 / NU € 5 4 ,5 0

HAPPY HOME HOUTVEZEL 4 KG
Advies € 3,95 / NU € 2,95
Geldig van 1 t/m 15 september

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

www.lov-krant.nl
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

NA 10 JAAR
IS DE VEERKRACHT

UIT UW MATRAS

VERDWENEN

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

LUTE
www.slaapkennerlute.nl

)VOIRH-RWXEPPEXIYV
7)-KIVIKMWXVIIVH

www.stuifbergen.eu
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Oude tijden herleven, begin
de kermis bij de Burgerij!!
Vrijdagmiddag 9 september, vanaf
16:00 uur, kunt u op het terras (bij
slecht weer binnen) van de Burgerij
terecht voor een gezellige kermisborrel. Net als vroeger uit het werk
samen met uw collega’s en vrienden!

Beatles, Stones, Dire Straits, Red Hot
Chili Peppers, Doobies, Frans Bauer,
Jan Smit, Nick en Simon, Mink de Ville
e.v.a. Nummers op verzoek is ook mogelijk! Dit moet de garantie zijn voor
een perfecte kermiszondag!
The Garlicks
Maandagochtend hebben wij het
Deunen met The Garlicks. The Gar-

Wij hopen op deze manier een oude
traditie weer in ere te herstellen.
Want het kermis weekend hoort toch
gewoon op vrijdagmiddag te beginnen? Omdat er de hele dag gewerkt
is kunt u vanaf 18:00 uur gebruik
maken van ons kermismenu: een
halve kip, frites en salades voor maar
€ 10,00 p.p. Wilt u wel even van tevoren bij ons reserveren via 072-5051519
of info@deburgerijlimmen.nl ?

licks is een verrassende coverband
uit Limmen. De jonge en energieke
bezetting maakt van elk optreden
een spektakel. Het enthousiasme
van de band straalt over op een zeer
breed publiek door de grote variatie
aan nummers (Rolling Stones, Golden
Earring, Red Hot Chili Peppers, Arctic
Monkeys etc.). De geur van de band
verspreidt zich in rap tempo in Alkmaar en omgeving. Kom de sfeer een
keertje ruiken!

Paperclip
Zondag 11 september hebben wij de
formatie Paperclip. Deze viermans
band speelt alles van jaren 60 hits
tot de hits van nu! Perfect geluid, altijd een aangenaam volume! Vele hits
worden door Paperclip vertolkt: o.a.

Zang - Tjeerd Blom
Gitaar - Jens Korving
Gitaar – Ruud Schouten
Bas – Robbert Wit
Drums – Joey Spijker

Info: www.thegarlicks.nl
garlicks.hyves.nl
Well Done
Na The Garlicks hebben wij de band
Well Done! Met een veelzijdig repertoire van easy listening tot en met
pittige rock. Vanaf de jaren zestig tot
en met de hedendaagse hits. Heel
speciaal is de Status Quo medley,
daar gaat het rockersbloed sneller van
stromen. Door de jarenlange ervaring
van de bandleden spelen zij (bijna)
alles wat u wilt horen. Dit alles wordt
op een professionele wijze en door
een prettig klinkende geluidsinstallatie ten gehore gebracht. Het mooie
van deze band is dat het plezier in de
muziek nog steeds volop aanwezig is.
Dat levert een enthousiaste band met
heerlijke toppers van toen en nu op.

vrijdag 9 september vanaf 16.00u.
een vergeten traditie in ere hersteld:

Kermisborrel met kermismenu:
Halve kip met frites en sla
voor maar een tientje!

Zaterdag 10 september speelt de formatie Helder in de tent. Nuchter, vrolijk, passievol, spelend met vrienden
dat is Helder in eigen woorden. In de
zaal gaan we uit ons dak met het over
bekende Housefreakerz-feest. In het
café zet Dj Toine het café op zijn kop.
Zondag 11 september in de tent: Flair,
de Noord-Hollandse topformatie. Hun
repertoire is van het spelen van eigen

Paperclip

The Garlicks
14.00u.

Well Done
GRATIS ENTREE!

Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 16 jaar!
ID-kaart verplicht! Er mag niet worden gerookt!

Wij wensen iedereen een plezierige kermis!
Dusseldorperweg 103, Limmen
t. 072 505 1519 • m. 06 2074 1511
info@deburgerijlimmen.nl
www.deburgerijlimmen.nl

Z O N D A G 11 S E P T E M B E R
Tent: Flair en Mystery Guest
Zaal: Memphis
Café: DJ Cor

Kermis in café de Lantaarn

zondag 11 september vanaf 17.00u.

10.00u.

Z AT E R D A G 10 S E P T E M B E R
Tent: Helder
Zaal: Housefreakerz
Café: DJ Toine

Wij wensen jullie allemaal een gezellige kermis toe.
LET OP: ONDER DE 16 JAAR GEEN TOEGANG.
ID KAART VERPLICHT.

(van te voren reserveren noodzakelijk!)

maandag 12 september

VRIJDAG 9 SEPTEMBER
Tent: Bob en de Blue Band
Café: DJ Toine
Zaal: gesloten

M A A N D A G 12 S E P T E M B E R
Tent: Jukebox en vanaf 4 uur Legend
en om 6 uur Peter Beense
Zaal: Trio Tjoe en Jeroen
Café: Feest Dj Maarten en daarna DJ Toine

Vrijdag 9 september barst het kermisgeweld los in de Lantaarn, met
als vanouds de band: Bob en de Blue
Band. In het voorcafé Dj Toine, die het
dak eraf laat knallen.

Kermisprogramma

LIMMER KERMIS 2011

hits tot covers van de meest recente
hits uit de Mega-Charts. Zondag
ook een eenmalig optreden van een
bekende Mystery Guest. In de zaal
Memphis met een mix van de Beatles,
REM, U2, Rolling Stones, Queen en

Robbie Williams, terwijl Dj Cor er een
feest van maakt in het voorcafé.
Maandag 12 september zoals vanouds in de tent Jukebox met een hoog
swing, dans en ga maar uit je dakgehalte. In de zaal trio Tjoe en Jeroen
de slechtste band van Noord-Holland

zoals ze zelf zeggen. Dj Maarten in
het café, die niet eerder
zal rusten tot iedereen met
hem mee feest. Na het optreden van Jukebox komt
Legend aan de beurt die tot
laat in de avond zal spelen.
Om ongeveer 6 uur komt
na het succes van vorig jaar
de Amsterdamse zwaargewicht Peter Beense de tent
weer op zijn kop zetten.
Dus dit jaar wederom geen
pauze ! ! ! ! !
En in het café Dj Toine, die
de laatste uurtjes voor jullie
nog gaat knallen.
Helder heeft voor het initiatief Hulpvoorhulpverleners het nummer “Stiller dan ooit” geschreven. Stiller dan
ooit is een vertaling van de gevoelens,
waar Hulpverleners door de dingen
die ze in hun dagelijks werk mee te
maken krijgen, geconfronteerd kunnen worden.
HulpvoorHulpverleners is een burgerinitiatief van Jan Franx, Heilwine
Bakker, Robert de Ruiter, Rick Franx
en Helder. De site biedt de burgers
van Nederland een platform om een
digitale schouderklop aan de hulpverlening te geven.
Als mede initiatiefnemer stelt Helder
de opbrengsten van “Stiller dan ooit”
uit itunes beschikbaar voor de ontwikkeling van de verdere doelen van
de Stichting HulpvoorHulpverleners.
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Verzekeringen,
wat is nodig,
wat is overbodig, wie
vraag je om advies?
Wat verzeker je nu wel en wat niet? Is een reisverzekering nodig, is een annuleringsverzekering wel echt nodig als je kerngezond bent of hoe
groot is de kans op glasschade, een botsing met
je auto e.d.? Ja, wat verzeker je nu wel en wat
niet? Doe je al je verzekeringen rechtstreeks via
internet, zonder tussenkomst van een adviseur
of is het juist goed als je wel een specialist raadpleegt? Vragen waar je niet direct een antwoord
op hebt, en wie is dan wel een specialist? In ons
bedrijvige Limmen is een nieuw verzekeringskantoor geopend. Sinds 1 januari van dit jaar is
John Koot (52 jaar) dé gespecialiseerde adviseur,
met maar liefst 34 jaar ervaring, actief op dit gebied. John houdt kantoor aan de Dusseldorperweg 137 bij het ﬁnancieel dienstverleningsbedrijf
Appel & Beers, van waaruit hij als zelfstandig ondernemer opereert.
Tijd om met John aan tafel te gaan voor een lekkere kofﬁe met koekje en hem de volgende vragen voor te leggen.
Waar heb je de 34 jaar ervaring opgedaan?
Jarenlange bancaire ervaring bij de Rabobank op velerlei ﬁnancieel vakgebied. Ik ben in 1976 begonnen
in Heiloo en via Akersloot en fusies uiteindelijk in
Castricum terecht gekomen dat toen nog Rabobank
West-Kennemerland heette. In 1999 ben ik mij gaan
specialiseren op het gebied van verzekeren voor zowel particulieren als bedrijven en ben gaan werken
bij de Rabobank in West-Friesland (regio De Goorn,
Obdam, Opmeer). En nu per 1-1-2011 gestart als zelfstandig tussenpersoon.
Zijn er gespecialiseerde opleidingen op dit gebied?
Ja, er zijn vele vakgerichte studies op het gebied van
schade en leven.
Over welke diploma’s, certiﬁcaten beschik je?
Ik ben in het bezit van de diploma’s WFT schade en
leven voor zowel particulieren als bedrijven en tevens
de jaarlijkse PE certiﬁcering. Tevens is het noodzakelijk om de kennis op dit gebied en de veranderingen
ook goed bij houden.
Wordt je vakbekwaamheid getoetst door de overheid, moet je je laten registreren als zelfstandig
tussenpersoon?
De vakbekwaamheid wordt jaarlijks verplicht getoetst middels PE (Permanente Educatie).
Ik heb in overleg met eigenaar Bas Appel gekozen
voor een samenwerkingsverband met APPEL & BEERS
Financiële dienstverlening, Dusseldorperweg 137 te
Limmen. Dit kantoor heeft 4 professionele adviseurs
op het gebied van Hypotheken, Verzekeringen en
Pensioen en 4 binnendienst medewerkers die tijdens
kantooruren bereikbaar zijn om u te woord te staan.
Ik bouw dus mijn eigen portefeuille op en maak gebruik van de vele uitstekende faciliteiten die Appel
& Beers mij kan bieden. Een bewuste keuze om zo
ook de kwaliteit van mijn dienstverlening te kunnen
waarborgen. Mijn klanten kunnen dus altijd contact
opnemen met kantoor Appel & Beers.
Appel & Beers is aangesloten bij Adﬁz (de grootste
branchevereniging van onafhankelijke ﬁnanciële
intermediairs in Nederland), Rifd (Register Intermediair in Financiële Diensten), SEH (De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs), Kiﬁd (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).
Waar ligt je specialisatie?
Mijn specialisatie ligt op het gebied van schade en
leven voor zowel particulieren als ondernemers (bedrijven). Mijn kantoor behartigt uw belangen op
het gebied van verzekeringen en andere ﬁnanciële
diensten. Dit begint op het moment van het aangaan van de verzekering. Wij onderzoeken dan welke
ﬁnanciële instelling voor u het aantrekkelijkste aanbod heeft, waarbij kwaliteit een belangrijk aspect is.
Maar daarmee houdt mijn taak niet op. Integendeel.
Want er kan een moment komen dat u een beroep

moet doen op de door u afgesloten verzekering. Ook
dan behartigen wij uw belangen. Maar wat doen wij
nog meer voor u?
• Wij nemen u veel administratieve rompslomp uit
handen
• Wij verzorgen voor u bij schade voor een vlotte en
adequate schadeafwikkeling
• Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen
• Wij nemen de tijd om u goed te kunnen adviseren
• Wij geven u persoonlijk aandacht. Bij ons bent u
nog een klant en geen nummer
Richt je de pijlen op potentiële cliënten bij zowel
particulieren als het bedrijfsleven?
Voor zowel particulieren als bedrijven wil ik mijn
kennis en dienstverlening aanbieden.
De verzekeringsbranche is de laatste jaren regelmatig negatief in het nieuws geweest door koopsompolissen en veel onnodige verzekeringen die
daar het gevolg van waren. Heb je daar last van als
je mensen benadert?
De “woekerpolis” is natuurlijk een hot item de laatste jaren. Daarom is het ook belangrijk dat de klant
een professioneel advies krijgt. Beleggen brengt natuurlijk risico’s met zich mee. Denkt u een “woekerpolis” in het verleden te hebben afgesloten, dat zijn
er diverse opties om dit voor de toekomst beter te
gaan regelen. Natuurlijk zal een professionele analyse nodig zijn.
Is het beeld van de verzekeringsbranche negatief
door alle ﬁnanciële debacles die er de laatste jaren
zijn gebeurd?
Natuurlijk heeft dat invloed op alle ﬁnanciële instellingen. Daarom is het ook belangrijk dat je een gedegen advies krijgt door een vakbekwaam adviseur, die
de belangen van de klant hoog in het vaandel heeft
staan.
Waarom zou je een zelfstandig tussenpersoon kiezen om je verzekeringen af te sluiten?
Omdat een zelfstandig tussenpersoon zorgt dat je
de juiste keuzes maakt bij het afsluiten van verzekeringen. Hierbij is het in kaart brengen van risico’s
die je loopt belangrijk. In mijn geval iemand die direct betrokken is bij de klant en zo een concurrerende
prijs en een kwalitatief goed product kan aanbieden.
Maakt het iets uit in de premie of je nu direct via
internet sluit of middels een zelfstandig gespecialiseerde tussenpersoon zoals jij? Waar ligt je grootste kracht op dit gebied?
De kracht van mijn kantoor is dat wij een groot aantal aanbieders hebben op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Hierdoor kunnen wij ook een
goede prijs/kwaliteit waarborgen.
Want goedkoop betekent nog niet dat een product
ook aansluit bij de risico’s die een klant loopt.
Met mijn expertise kan ik hierin een goede afweging
maken en kan daarom ook de concurrentie aan met
de direct writer.
Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het persoonlijk contact met de klant.
Verzekeren zal ongetwijfeld vaak maatwerk zijn,
vooral bij bedrijven, ligt daar een stuk kracht door
je jarenlange ervaring?
Ja, op zowel MKB (middenkleinbedrijf), ZZP’ers als
Agrarisch ondernemers heb ik mijn kennis vergaard.
Het is altijd weer een uitdaging om een goede risicoanalyse te maken. Ook het persoonlijk contact met
de ondernemers vind ik fantastisch. Daarom vind ik
het ook belangrijk om mij goed te focussen op het
bedrijf van de ondernemer en ben dan ook zeer geinteresseerd in de ontwikkelingen binnen het bedrijf.
Dus een kijkje achter de schermen en de toekomstige
plannen van de ondernemer zijn aandachtspunten.

Trots staat John Koot voor de deur

Is persoonlijk contact/bezoek aan cliënten belangrijk in jouw optiek?
Ja, persoonlijk contact is heel belangrijk. Er zijn zoveel momenten waarop bij een klant de risico’s veranderen en dus aanpassing van de verzekeringen
noodzakelijk maakt.
Zijn verzekeringsportefeuilles onderhevig aan
“slijtage/ouderdom” en is daarom een jaarlijks gesprek noodzakelijk?
Ik vind een regelmatige update belangrijk. Of dit nu
jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal of maandelijks
is, hangt af van de complexiteit een onderneming.
Maar ook met particuliere klanten moet je regelmatig contact onderhouden.
Komt het vaak voor dat er van onderverzekering
sprake is? En wat gebeurt er als je “oververzekerd”
bent?
Niet alleen onderverzekering, maar ook oververzekering of dubbele verzekeringen komen veel voor. Ik zie
bij veel nieuwe klanten dat er fouten of hiaten zitten in hun bestaande polissen. Bij onderverzekering
krijgt de klant niet alle schade uitgekeerd. Maar bij
oververzekering betaalt de klant gewoon te veel premie. Hij krijgt dus alléén maar de werkelijke schade
vergoed. Een goede afstemming met de klant is dus
belangrijk om bij schade teleurstellingen of discussies te voorkomen.
Zijn er ook echt onnodige verzekeringen, oftewel je
bent dan dubbel verzekerd, b.v. reisverzekeringen
met medische dekking die al door de reguliere ziektekostenverzekering gedekt zijn?
Er zijn soms wat “overlappingen in de dekking”. Dit
is niet altijd te voorkomen. Soms is sprake van een
primaire of secundaire dekking, wat betekent dat de
ene verzekering voorgaat voor de andere verzekering.
Er is dan géén dubbele dekking, maar een eventuele
aanvulling.
Is verzekeren bij bedrijven een sluitpost of ziet men
de belangrijkheid er van in?
Ik ervaar dat ondernemers goed kunnen inschatten
wat de risico’s binnen hun bedrijf zijn en daarvoor
premie willen betalen en dit dus niet zien als sluitpost, maar de continuïteit van hun bedrijf willen
waarborgen.
Wat ik wel zie is dat ondernemers in economisch
slechtere periodes hun kosten kritisch bekijken en
dan vaak willen bezuinigen op hun verzekeringen.
Of dit altijd een verstandige keuze is, is niet altijd
in te schatten. Want krijg je een grote schade en dit
is niet verzekerd, kan dit grote ﬁnanciële gevolgen
hebben voor je bedrijf.
De inkomsten van een “tussenpersoon” zijn ook de
laatste jaren een politiek discussiepunt geweest. Is
daar wijziging in gekomen?
Er zijn door de overheid afspraken gemaakt, waardoor er voor complexe producten transparantie
moet worden gegeven. Dus bijvoorbeeld voor een ArbeidsOngeschiktheidsverzekering wordt vanaf 2013
de provisie afgeschaft.
Dit betekent dat de klant in plaats van provisie (wat
in de premie was verwerkt) een aparte nota krijgt

van de tussenpersoon voor de gemaakte adviesuren.
Dit kan voor de klant voordeliger uitpakken.
Wanneer is je website www.kootverzekeringsadvies.nl operationeel?
Ik verwacht dat de website medio september 2011
volledig operationeel is. Ook kan de website bekeken
worden op www.kvaonline.nl Natuurlijk kun je ook
de website www.appelenbeers.nl raadplegen.
Hoe kan men je bereiken om een afspraak te maken voor een adviesgesprek en zijn daar kosten aan
verbonden?
Ik ben binnen en buiten kantooruren te bereiken op
mobielnr. 06 29 25 15 51. U kunt ook binnen kantooruren bellen naar Appel en Beers (072) 5 05 48 78 of
binnen lopen op Dusseldorperweg 137 te Limmen.
Je bent ook je hele leven al actief bij de voetbal vereniging “VV Limmen”, nu als hoofdtrainer van de
A-junioren. Is dat een “uitlaatklep” voor je? Is het
team succesvol?
Ik ben als 7 jarig jochie begonnen met voetbal bij de
VVLimmen. Nadat ik de jeugdselecties had doorlopen, speelde ik vanaf 1982 tot 1992 in het 1ste team
van Limmen. Later ben ik voor de lol gaan tennissen
en speelde nog voetbal tot mijn 48e jaar bij de veteranen. Daarna ben ik trainer geworden van de BJunioren en heb mijn diploma UEFA C/Trainer-Coach
III Jeugd behaald. Dus voetbal is mijn passie en
VVLimmen is mijn club. Nu train ik dit jaar de A1 van
Limmen. De uitdaging is om mijn ervaringen over
te brengen op de spelers. Dus opleiden tot wellicht
volwaardige Limmen 1 spelers. Maar vooral genieten
van het spelletje voetbal en de geweldige sfeer die er
bij Limmen altijd aanwezig is. Mijn zonen Raymon
en Johnny voetballen bij de VVLimmen.
Dan is er nog een gezamenlijke hobby met je vrouw
Gertruud, het fokken van Welsh Corgi Pembroke en
American Akita honden. Hoe lang doen jullie dat
al?
Dit is een hobby van Gertruud en mijn oudste zoon
Maikel sinds een jaar of 7. Ik verricht enkel wat handen spandiensten. De honden die wij fokken proberen
wij gezond en sociaal op te voeden.
Er wordt gefokt volgens de regels en gezondheidscodes van de NVAI (Nederlandse Akita club) , NWCC
(Nederlandse Welsh Corgi club). Gertruud en Maikel
hebben diverse diploma’s behaald en ook onze honden behalen prijzen op de landelijke hondenshows.
Wij hebben een reu die al Nederlandse kampioen is
geworden. Voor meer informatie kunt u ook onze
website bewonderen; www.limbonsnest.nl
Verzekeren is een kwestie van vertrouwen, dat heb
ik inmiddels uit ons gesprek wel begrepen. Een bekend biermerk had vroeger de reclame: “Vakmanschap is Meesterschap” en dat geldt nog altijd, ook
voor John Koot. Een vertrouwd adres en dicht bij
huis.
Naast zijn werk nog een paar leuke hobby’s die
weer inspiratie geven om de uitdaging van het eigen bedrijf aan te gaan. Veel succes.
Kees G. Kroone
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Scouting Limmen beleeft avontuurlijk jubileumkamp
punten toe te kennen. De dag werd afgesloten met liedjes en zelfgemaakte
popcorn bij het gezellige kampvuur.

Dit jaar viert de scoutingvereniging
van Limmen haar 65-jarig bestaan.
Als hoogtepunt hebben leiding en
oudere leden een zomerkamp voor
alle leden van Scouting Limmen georganiseerd. Het centrale thema was
Expeditie Robinson, dat beloofde een
waar survivalavontuur!
De kinderen hadden allen een uitnodiging ontvangen van Net 5, waarin
stond dat ze waren geselecteerd voor
deelname aan de Scoutversie van Expeditie Robinson 2011. Op zondagochtend 24 juli verzamelden zich ruim 60
kinderen bij de blokhut aan de Kapelweg. De eerste beproeving kwam in
de vorm van het regenachtige weer,
maar gelukkig trokken de meesten
zich daar weinig van aan. Met hun
dagrukzakjes en een vrolijk humeur
bij zich vertrokken de scouts in zo’n
vijftien auto’s richting provincie
Utrecht. De locatie voor het kamp was
één van de mooiste kampeerterreinen

van Scouting Nederland, scoutcentrum Buitenzorg in Baarn. Een gigantisch bos van 12 ha waar Scouting
Limmen een blokhut en een tentenveld had afgehuurd. De leden van de
bevers, kabouters en welpen sliepen
in deze blokhut, de oudere speltakken
mochten kamperen. De bagage van
de kinderen was op zaterdag al ingeleverd en weggebracht, zodat de leiding
het kampterrein kon klaarmaken voor
de komst van de kinderen.
Competitie
Vrijwel direct na aankomst werd iedereen bij elkaar geroepen voor een
officiële start van het spelthema. Er
werden acht groepen gemaakt, die
vanaf dat moment te herkennen waren aan hun gekleurde bandana’s.
Deze acht teams, bestaande uit kinderen van alle leeftijden door elkaar,
zouden het hele kamp tegen elkaar
strijden om de titel Scouting Robinson 2011. Diezelfde middag stond er

een spelronde met vier onderdelen op
het programma, waarin verschillende
vaardigheden van de groepen werden
getest. Zo moesten ze met een zelfgemaakt vuurtje een touwtje doorbranden, bordjes raken met een katapult,
en de stormbaan op het kampterrein
trotseren. Iedereen deed meteen fanatiek zijn best, en hier en daar kon
je al een zelfbedachte groepsyell
horen roepen; de sfeer zat er al snel
goed in! ’s Avonds werd er een soort
levend Party & co gespeeld, waarbij de
teamgeest ook goed aanwezig was.
In de blokhut hing een groot scorebord waarop aan het eind van de dag
steeds punten voor alle groepen werden bijgeschreven. Zo ontstond een
gezonde concurrentiestrijd tussen de
teams.
Hiken en zelf koken
Op maandagochtend bleken de ergste regenbuien voorbij, en dat kwam
goed uit, want de kinderen liepen die
dag een tocht van ruim 8 km! Elke
groep ging met twee begeleiders en
een routeboekje op pad. Ze moesten
de weg zien te vinden aan de hand
van een kaart en kompas, en allerlei
cryptische routetechnieken. Onderweg stopten ze allen vier keer op een
post waar ze een spel speelden om
punten te verdienen, of soms even
lekker konden uitrusten. Eenmaal
terug op het scoutingterrein kwam
er van uitrusten voorlopig niets; de
teams kregen te horen dat ze zelf hun
eten gingen bereiden! Iedereen deed
zijn best om een zo smakelijk mogelijke macaroni te presenteren, want
de ‘smaakpolitie’ liep rond om bonus-

Bonte avond
Op dinsdag werd er door de oudere
kinderen druk gebouwd aan twee
reusachtige schommels van pionierhout. De jongsten, waar zich inmiddels ook de bevers bijgevoegd hadden, knutselden aan een kleurige
verzameling mascottes, die later al
schommelend om een paal of op een
plank moesten worden geworpen.
Ook hier konden weer punten mee
verdiend worden. Het bouwwerk werd
ook meteen gebruikt voor een mooie
groepsfoto. De laatste avond van een
scoutingkamp wordt altijd de traditionele ‘bonte avond’ georganiseerd,
waarvoor de kinderen dan ook druk
gingen oefenen. De optredens (liedjes, pantomime, acrobatiek, enz.)
vertelden allemaal een verhaal over
de belevenissen gedurende het kamp,
de grappige anekdotes deden het publiek vaak schaterlachen.
Alweer naar huis
Op woensdagochtend bleek maar
weer hoe vele handen licht werk kunnen maken, al ver voor de middag zat
alle bagage weer in de grote vrachtwagen en waren de kinderen klaar voor
vertrek. De puntentelling was tot het
einde spannend, maar het roze team
was uiteindelijk de beste. Zij ontvingen een mooie Expeditie Robinson
ketting. Rechtstreeks naar Limmen
gingen we niet, want er was nog een
tussenstop bij zwembad de Meerkamp in Amstelveen. De energie van
de kinderen leek onverminderd toen
ook in het zwembad nog volop liedjes
werden ingezet en iedereen vermaakte zich prima. Rond een uur of 4 waren
we echt terug bij de blokhut in Limmen en werd het kamp gezamenlijk
afgesloten. Alle deelnemers hebben

als aandenken een insigne voor op
het uniform gekregen. Het hele kamp
is - à la Net 5 - met een camera vastgelegd, dus houd het in de gaten; misschien verschijnt er over een tijdje wel
een dvd van deze scoutingbelevenis!
Een vereniging als Scouting Limmen
is er trots op dat zij mag bouwen op
de steun van vele geweldige sponsors
en vrienden, en zou ook dit kamp niet
georganiseerd kunnen hebben zonder
hun hulp.
Daarom onze hartelijke dank aan;
- GP Groot voor de benzine
- de Beemsterkaas waarvan wij gesmuld hebben
- Bakkerij Bakker voor het heerlijke
verse brood
- De Vredeburgerij voor de tent,
tafels en bankjes
- van der Steen transport Limmen,
die onze bagage heeft vervoerd
- Fa. Hoogland Heiloo, voor de gezonde komkommers
Wil je een keer komen kijken bij de scouting? Je bent van harte welkom op Kapelweg 72 in Limmen! Kijk op de website
www.scoutinglimmen.nl voor meer
informatie.

Taichi Qigong
Met veel succes zijn afgelopen jaar
de trainingen Taichi Qigong van start
gegaan. Vanaf september start een
nieuwe serie. Er is plaats voor nieuwe cursisten; op dinsdagmiddag en
woensdagavond in Limmen, op dinsdagavond in Krommenie.
Door het beoefenen van Taichi Qigong (beweging, ademhaling, visualisatie en bewustzijn) gaat je energie
stromen en vind je mentale en fysieke

rust. Volgens de gedachte van de
traditionele Chinese gezondheidsfilosofie creëer je hiermee evenwicht
binnen je eigen kleine natuur, maar
ook met de grote natuur om je heen.
Wanneer je energie in balans is, is
de belangrijkste voorwaarde voor
gezondheid aanwezig. Ervaar het
door het te doen. Voor meer informatie Ellen Gaillard (lid St. Taijiquan
Nederland), 072 – 505 51 01 of e-mail
ellen.gaillard@quicknet.nl.

Wij nodigen u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse

Open ochtend in de Burgerij
op woensdag 7 september
Seizoensopening KBO in Limmen op
woensdag 7 september. Deze ochtend vormt de traditionele start van
de activiteiten in het nieuwe seizoen
2011-2012.

Op verzoek van velen wordt de seizoensopening vooraf gegaan met een
Woord en Communie viering in onze
parochiekerk H. Cornelius, aanvang
9.00 uur. Voorganger is Pastor J. Olling. Om 9.30 uur gaat de zaal open
van de BURGERIJ, alwaar u zult worden ontvangen met een kop koffie en
thee. De opening van de bijeenkomst
is om 9.45 uur met mededelingen,
een verslag over het seizoen 2010-2011
en een presentatie van de activiteiten
in het nieuwe seizoen 2011- 2012.
Vervolgens een toelichting op de re-

sultaten in Limmen van het Project
Belastingteruggave voor Senioren
met een laag inkomen. Dit is een samenwerkingsproject van de Ouderenbonden en de Belastingdienst. Dit jaar
werden door ons weer meer aangiften
verzorgd. Tengevolge van de wijzigingen in de aftrekposten kon er dit jaar
aanzienlijk minder geld worden teruggevraagd en zelfs in een aantal gevallen leidde dit tot betalen.Toch zijn
er nog steeds ouderen in Limmen met
alleen AOW en eventueel een klein
pensioen die de mogelijkheden van
teruggave ongebruikt laten liggen.
Meldt u daarom aan! (tel. 072-5053702
of 072 – 5051642).
Het officiële gedeelte wordt onder
voorbehoud afgesloten met een
presentatie over de nieuwe bestem-

ming van onze vakantieweek in hotel
“Gaasterland” in Rijs in Friesland. Na
het officiële gedeelte is er een pauze
waarin een kop koffie of thee zal worden geserveerd.
Na de pauze om + 10.15 uur zal een optreden zijn van:
• De heer Ilario, entertainment met
o.a. gitaar en liedjes
• KBO - koor met Oud-Hollandse liedjes
Het beloofd een gezellige ochtend
te worden. Iedere belangstellende is
van harte welkom. De ochtend wordt
afgesloten onder het genot van een
drankje en een hapje. Senioren uit
Limmen en omgeving zijn van harte
welkom op deze middag, die georganiseerd wordt door de KBO-Activiteitencommissie Limmen.

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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Ziet u? Reclame werkt!
Geprikkeld? Kijk op onze site en ontdek wat wij voor uw bedrijf
kunnen betekenen!

studio

Cadeaubon Winkeliersvereniging Limmen:

welgraven.nl

Een leuk geschenk!
Een verrassend geschenk is de winkelierscadeaubon. De bon
schrijven we voor u uit en is inwisselbaar bij elke winkelier in
Limmen. Het gemak van dit geschenk is iets leuks naar keuze
aan te kunnen schaffen. Limmen heeft voor een ieder een
gevarieerd aanbod. Wij stellen geen limiet voor de inleveringsdatum, zodat u zelf het tijdstip van uitgave kunt bepalen.
De bon is te koop voor een waarde van 10 en 20 euro. De bon is
alleen verkrijgbaar bij de SNS-regiobank in het Univé kantoor.

www.lovkrant.nl

Vakantietijd achter je gelaten...
tijd om iets creatiefs te maken

Schade?
Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505-33-77
06-531 22 858
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

* Workshops *
sieraden, kransen, zeepkettingen
Maar ook ...
•

Een kado met een persoonlijk tintje

•

Woonaccessoires in
Romantische / Landelijke stijl

Voor kwaliteitsherstel
belt u...
Autoschadebedrijf Kleverlaan bv: 072 505 75 10

Openingstijd: Vrijdag 10.00 tot 17.30 uur
Dusseldorperweg 97, tel. 06 - 21 65 83 65

KLEVERLAAN.NL AUTOSCHADEHERSTEL

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
Kerkweg 40a • 1906 aw Limmen • Tel: 072-5055950

www.troelvoorkids.nl

NIEUWE COLLECTIE NOPPIES, FEETJE EN
DUTCH DESIGN BAKERY MT 50 T/M 104

UITVERKOOP
25 - 50
50%
% KORTING

LEUKE NA JA ARSKLEDING EN
WINTERJASSEN MT 56 T/M 176

SeptemberActie TIOS
In de maand september heeft TIOS een actie voor de jeugd ( 2 t/m 12 jaar)

Vier lessen voor 5 euro
Data

tijden

locatie

peutergym
kleutergym
jongensgym

ma
ma
ma

5 sept/12 sept/19 sept/26 sept
5 sept/12 sept/19 sept/26 sept
5 sept/12 sept/19 sept/26 sept

10.30-11.30
15.45-16.45
16.00-17.00

st.Maartenschool
gymzaal Hogeweg
sporthal Entery

gym groep3+4
gym groep 3+4
gym groep 5+6

ma
di.
di

5 sept/12 sept/19 sept/26 sept
6 sept/13 sept/20 sept/27 sept
6 sept/13 sept/20 sept/27 sept

16.00-17.00
15.45-16.45
17.00-18.00

sporthal Entery
gymzaal Hogeweg
sporthal Entery

gym groep 7+8
kleuterjazz

d
wo

6 sept/13 sept/20 sept/27 sept
7 sept/14 sept/21 sept/28 sept

16.45-17.45
17.00-17.45

gymzaal Hogeweg
gymzaal Hogeweg

jazz groep 3+4+5
jazz groep 6+7+8

ma
ma

5 sept/12 sept/19 sept/26 sept
5 sept/12 sept/19 sept/26 sept

17.00-18.00
18.00-19.00

gymzaal Hogeweg
gymzaal Hogeweg

breakdance

wo

7 sept/14 sept/21 sept/28 sept

17.45-18.45

gymzaal Hogeweg

Mijn kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wil graag 4 lessen meedraaien in groep . . . . . . . . . . . voor € 5.00.
Dit formulier ingevuld inleveren tijdens de eerste les met geld in contanten.
Leeftijd . . . . . . . . . . jaar.
Telefoonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening ouder/voogd

S E P T E M B E R 2 0 11

LOV-KRANT

PA G . 9

Grote Fancy Fair
bij de Vredeburgers
LIMMEN - Het Gemengd koor de Vredeburgers organiseert op zaterdag 3
september een gezellige fancy fair
rondom de Protestantse Kerk aan de
Zuidkerkenlaan te Limmen.

10.00 uur tot 15.00 uur. Wij rekenen op zaterdag 3 september op uw
komst en steun zodat wij ook in de
toekomst prachtige concerten kunnen blijven geven.

Er is van alles te koop: kleding,
boeken, speelgoed, huisraad en diverse originele artikelen. De Creaclub
van De Vredeburgers is heel actief
en productief geweest en heeft van
gebruikte- en restmaterialen allerlei
leuke hebbedingen gemaakt waaronder tassen, kussens enz. Uiteraard
zal er ook voor de inwendige mens
worden gezorgd. Er zijn ook diverse
regionale kunstenaars met hun werken aanwezig. Het koor hoopt op
deze wijze geld bijeen te brengen om
tijdens het jaarlijkse concert gebruik
te kunnen maken van gekwalificeerde
musici en solisten.
De fancy fair wordt gehouden van

Limmen en omstreken… Bedankt voor de gezellige Jaarmarkt!

Het was groot feest bij Anastasia! Forte Kinderopvang
LIMMEN - De afgelopen jaarmarkt in
Limmen was erg geslaagd. De hele
week kwam de regen met “bakken”
uit de lucht, maar woensdag 20 juli
was het een zonovergoten dag! De
kramen werden neergezet en gevuld
en het Jaarfeest kon beginnen.
Feest
Het is een heerlijk feest geweest bij
Anastasia, zeker voor de kinderen! Er
is spontaan gereageerd op de mogelijkheid om een zeepslinger te maken.
Onder leiding van “meester Wim”, (de
man van Anastasia), werden er ongeveer 50 zeeslingers geproduceerd. Het
kiezen uit zoveel zeep, lint en kraaltjes, was soms een moeilijke opgave.
Maar als de keuze gemaakt was en

de techniek uitgelegd, kwamen de
mooiste creaties uit de kinderen hun
creatieve handen. Ook de ouders hebben enthousiast meegeholpen, of …
hielpen de kinderen soms hun ouders
om iets moois te maken? Na afloop
gingen de kinderen naar huis met een
mooi, zelfgemaakt kado, een lach om
de mond en glimmende, trotse ogen.
Ook voor de winkel van Anastasia was
erg veel belangstelling. Mensen die
tot nu toe nog “drempel vrees” hadden of op vrijdag werken, zijn nu ook
in de winkel geweest en hebben kunnen ervaren dat “je gezellig en vrijblijvend kunt rondsnuffelen”.

ment. Bedankt voor jullie enthousiasme en tot ziens!
Wilt u informatie over workshops?
kom gerust langs of bel! (zie advertentie voor verdere informatie)

Leuk dat we kunnen terugkijken op
weer een gezellig en geslaagd evene-

Start van het Jazzseizoen 2011 – 2012 met de Big Swing Band uit Alkmaar

Jazz Session Club ‘Vredeburg’
Zondag 18 september vanaf 16.00
uur in de VREDEBURG te Limmen.
Na de toch qua weer niet bijster gezellige zomer wordt het nu tijd voor
iets vrolijkers. En die vrolijkheid zal
er komen op zondag 18 september,
want dan begint het sessieseizoen
weer in de Vredeburg in Limmen.

Sessies en gastoptredens, daar draait
het om en de start is al meteen geweldig. Één van de grootste Bigbands zal
met een gastoptreden het dertiende
seizoen openen. De naam? De Big
Swing Band uit Alkmaar. En ze doet
haar naam eer aan, want maar liefst
23 leden telt het orkest (normaal is

De lekkerste eigengemaakte Kermis Soep
Gemaakt van verse groenten en vlees!

Elke 2e liter

voor de halve prijs +gratis croutons
• tomaten soep
• uiensoep
• champignonsoep

• groentensoep
• erwtensoep

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

17 of 18). En omdat het zo groot is, is
ook de klankkleur anders dan het gewoonlijk is. Speciale arrangementen
zorgen voor een optimale begeleiding
van de solisten en zullen een unieke
sfeer bewerkstelligen. Het orkest is
nu 15 jaar oud en staat onder leiding
van de bevlogen André Elders. Het
orkest speelt muziek van befaamde
grote orkesten van de 30-er en 40-er
jaren van de vorige eeuw, zoals Benny
Goodman, Duke Ellington, Nestico en
vele anderen. Maar ook Blues, rock en
zelfs funk gaan ze niet uit de weg. U
zult ervan kunnen genieten op zondag 18 september in de Vredeburg in
Limmen vanaf 16.00 uur. U bent allen
welkom en de toegang is gratis.
NB: de komende sessiedata: 16 oktober, 20 november, 18 december,
15 januari, 12 februari, 11 maart en
15 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:
072-5053414, e-mail: timmer.limmen@worldonline.nl

start BSO op
Pax Christischool

LIMMEN - Forte Kinderopvang start
met ingang van 5 september 2011 een
buitenschoolse opvang op de Pax
Christischool te Limmen: BSO Hogeweg.

In de Pax Christischool komt een
ruimte beschikbaar welke door Forte
Kinderopvang op een speelse manier
ingericht wordt voor de opvang van
kinderen na schooltijd. Verder zal bij
BSO Hogeweg een afwisselend aanbod van activiteiten worden geboden.
Het voordeel van opvang op de school
zelf is dat de kinderen in de vertrouwde omgeving van de eigen school
kunnen blijven.
Kinderen kunnen in eerste instantie
op dinsdag- en donderdagmiddag

bij BSO Hogeweg terecht. De opvang
op maandag- en vrijdagmiddag zal
blijven plaatsvinden op de huidige
locatie van BSO Het Avontuur bij de
Sint Maartenschool. Bij voldoende
aanmeldingen zal de opvang op de
Pax Christischool ook op deze dagen
geopend worden.
Kijk voor meer informatie op
www.fortebv.nl of bel 0251-658058.

20 jaar Modevakschool
LIMMEN - Dit jaar start Ria MooijHoogeboom van de 20e keer in september met de cursussen kleding
maken.
Als we aan Ria vragen wanneer haar
interesse voor kleding maken is begonnen, antwoordt ze, dat ze al op
10 jarige leeftijd barbie-kleertjes
maakte. Later kleding voor zichzelf,
ze is op naailes gegaan om de fijne
kneepjes te leren. Tijdens deze lessen
leerde ze ook patroontekenen en het
lingerie- en herenvak. Na een aantal
jaar en diploma’s verder was Ria in
1991 gediplomeerd lerares. In september van dat jaar startte ze met zelf les
geven, eerst met één dagdeel, later
werden dat er meer. De intentie van
een les is niet veranderd. Een kleine
groep van maximaal 6 personen, jong,
oud, man of vrouw. Iedereen maakt
iets op eigen niveau, voor zichzelf of

voor een kind. Beginnende en gevorderde naaisters in een les werkt goed,
je leert van elkaar. De lessen worden
’s avonds van half acht tot half tien
gegeven en bij voldoende belangstelling ook ’s morgens van half tien
tot half twaalf. Nieuw dit jaar zijn de
breiworkshops. Gebreide kleding is
hot, maar veel mensen hebben nooit
leren breien. In een workshop leren
de cursisten opzetten, recht en averecht breien en afkanten. Beheers je
dit, dan is een sjaal of een eenvoudige
trui/vest al mogelijk. Bij voldoende
belangstelling is er een vervolg workshop. Hierin komen diverse kabel- en
siersteken aan de orde.
Eenieder die belangstelling heeft
voor een van de cursussen, kleding
maken of breien, kan voor inlichtingen bellen (vanaf 2 september) naar
Ria Mooij-Hoogeboom te Limmen.
Tel. 072-5053174

Paranormaal
is heel normaal

Wegens groot succes van afgelopen
keer heeft VREDEBURG (bovenzaal)
wederom Truus Knijn vastgelegd en
wel op MAANDAG 10 oktober 2011.
Het begint om 20.00 uur, zaal open
om 19.30 uur. Entree € 5,- per persoon

incl. kopje koffie/thee. De toegangskaarten kunt u afhalen bij Ria Admiraal, Dampegheestlaan 1 of Dorien
Kerssens, Molenweg 41 Limmen.
Heeft u interesse dan kunt u een
foto van een overledene meenemen.
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TIOS:
meer dan alleen
Sportief bezig zijn.
‘Turnen is ons streven’
Als het net zo gezellig en ongedwongen is
als tijdens ons gesprek aan de keukentafel
dan zou ik direct lid worden! Het gesprek
heb ik met de dames Caroline Welboren,
docent, Ageeth Mous, ledenadministratie
en Edith Molenaar, penningmeester.
Er is een vacature voor een voorzitter, daarover later iets meer.
Op initiatief van Edith hebben wij een gesprek over TIOS en wat hen bezig houdt.
De vereniging TIOS is een springlevende
50plusser. Kennelijk heeft het sportief met
elkaar bezig zijn het jeugdig elan gegeven
wat de dames ook uitstralen en niet alleen
dat jeugdige maar zij hebben ook daadwerkelijk plezier in hun bestuursfuncties.
We spreken over veel facetten van de vereniging, over jeugd, over ouderen en het
gemis aan mannen……..
Ik legde de dames aan de keukentafel de
volgende vragen voor:
Wanneer werd TIOS opgericht?
Caroline weet zich van het 40jarig jubileum te herinneren dat het een initiatief
moet zijn geweest van Pastoor Bangert.
De gymoefeningen werden dan ook in het
tegenover de kerk gelegen Parochiehuis St.
Maarten (het huidige “De Burgerij”) gehouden. En let wel, de bokken waren duidelijk
van de schapen gescheiden, zoals het een
Pastoor uit die tijd betaamt, die moest
niets hebben van gemengd gedoe. Dat was
echter van korte duur. Volgens de gegevens
van de Kamer van Koophandel was de oprichtingsdatum 1 januari 1958. We spreken
dus met een 53- jarige vereniging. En die is
springlevend.
Is het beoefenen van sport in het algemeen voor
jullie een gezelligheidsbijeenkomst of een redelijke lichamelijke inspanning?
Caroline: voor mij is sport een dagelijkse bezigheid en het liefst een behoorlijke lichamelijke
inspanning. Op dit moment doe ik aan squash,
wandelen en hardlopen. Op jonge leeftijd heb ik
bij TIOS geturnd en zat ik in de selectie tot mijn
18e jaar.
Is er ontspanning na de oefeningen/lessen?
Ontspanning vindt meestal plaats in de kleedkamer waar nog lekker nagekletst wordt. Bij de
dames wordt er nog weleens kofﬁe gedronken.
Worden er door de scholen in ons dorp ook
sportlessen of oefeningen gedaan? Zo ja werken
jullie dan op enigerlei wijze samen?
Sinds enkele jaren zijn er een aantal vakleerkrachten gymnastiek in het dorp waardoor de
gymlessen duidelijk in inhoud zijn toegenomen.
Nu zijn de kinderen wel bezig met het leren van
een koprol, handstand en radslag. En dat is voor
ons, turndocenten meegenomen, want daar kunnen wij in de turnlessen weer op voortborduren.
Het turnen kan daardoor spectaculairder worden.
Mede door onze airtum blingbaan kunnen ook
recreanten salto’s leren springen.
Hoe is de samenstelling van het leden bestand?
Kunnen jullie het aantal dames en heren in procenten uitdrukken?
Over het algemeen is het hoofdzakelijk dames/
meisjes. Kleutergym is gemengde gym. Vanaf
groep 3 begint de jongensgym. Dit jaar hebben

wij voor de jongensgym een paddenstoel aangeschaft. Hierop leren ze ﬂanken. De paddenstoel
is voor de jeugd. Dit is een opstap om later op
het paard met beugels te turnen. Net als topturners op wedstrijden laten zien. Onze docent
Joyce Mous wil zich meer gaan richten op de onderdelen die ze bij de jongensgym hebben, maar
natuurlijk komt spel ook aanbod. Ze beginnen
daarom altijd met een spel en gaan daarna pas
verder oefenen aan nieuwe onderdelen, waar de
jongste beginnen met koprol zonder handen beginnen de oudste al aan de salto’s. Het jongens
turnen is goed voor de motoriek maar vooral erg
leuk. Het is op dit moment een leuke groep met
enthousiaste jongens, waar zeker nog plaats is
voor meer. Ook zijn we sinds vorig jaar begonnen
met breakdance. Dit is ook gemengd.
Hoeveel leden telt TIOS? En kennen jullie ook
een jeugdafdeling of jeugdleden? Zo ja hoeveel
mensen?
Totaal heeft onze vereniging 380 leden. Onze
jeugdafdeling bestaat ongeveer uit 230 leden.
We hebben heel veel jeugd en deze proberen we
ook om te scholen in kader. Zo leiden we assistenten op, juryleden en docenten. Hierdoor zorgen we zelf voor het voortbestaan van onze club.
Over welke accommodaties kunnen jullie beschikken?
Gymzaal Hogeweg en sporthal d’Enterij en de
peutergym is in de St. Maartenschool. Een aantal
keer per jaar gaan we met de keurploeg naar een
turncentrum in Haarlem of Heemskerk.
Is het huren van deze zalen een kostbare zaak
voor de vereniging?
Wij zijn heel blij met de zalen, die we ter beschikking hebben. We hopen dat volgend seizoen
2012-2013 nog wel de sporthal d’Enterij tot onze
beschikking is.

Tijdens het Daverende optreden van de Voorstelling ‘ShopAholic’ in de Dansende Duinen, groep 3/4

leuk, kom dan eens een keer kijken op donderdagavond in d’Enterij om 19.30 uur.
Hoe lang ben jij Caroline al als docent verbonden aan TIOS?
Als docent ben ik vanaf 1985 werkzaam bij TIOS,
dus 26 jaar. Als lid ben ik al 43 jaar verbonden
aan TIOS. Ik heb ook nog les gekregen van Lea
Dam die nog langer al een uitstekend docent is
bij TIOS.
Is het juist dat Lea Dam dit werk al bijna 40 jaar
doet?
Lea Dam geeft al 38 jaar les bij TIOS. Veel ouders
van kinderen die nu lid zijn hebben les gehad van
haar.
Wat biedt jullie “pakket” aan activiteiten voor
jong en oud?
Peutergym, kleutergym en jazz, gym en jazz voor
basisschoolkinderen, jazz voortgezet onderwijs,
turnen voortgezet onderwijs, turen+, keurploeg,
dames bodyﬁt, dames bodyshape, zumba dansen, zumba/aerobics en breakdance.
Wat zijn op dit moment de meest populaire
sporten?
Ongeveer 2 jaar terug zijn we begonnen met dames zumba en zumba/aerobics.
En vorig seizoen zijn we gestart met breakdance.
Ongetwijfeld hebben jullie een wedstrijdelement binnen de vereniging, maar gaan jullie
ook naar buiten om mee te doen aan regionale
en/of landelijke wedstrijden?

Ontvangen jullie subsidie?
Wij krijgen een bijdrage van de gemeente Castricum, deze is echter helaas in dalende lijn, zoals
zoveel verenigingen ondervinden. Verder ontvangen wij een aardig bedrag van de SKJL (Stichting
Katholieke Jeugdbelangen). Deze stichting kijkt
echter niet naar politieke- of geloofsovertuiging
(alleen nog zichtbaar in de naam). Het fonds
wordt gevoed door opbrengsten uit de jaarlijkse
Kerkenveiling.
Jullie kennen gradaties in lidmaatschapsgeld.
Hoe variëren die prijzen en wat krijg je er voor
geboden?
Het lidmaatschap varieert vanaf € 97,50 (peuters)
tot de € 129.50. (dames). Breakdance is € 45.00
per kwartaal en de selectie turnen en keurploeg
hebben een hoger tarief, omdat zij meerdere uren
turnen in de week.
Als er aanwas komt in leden, wat jullie graag
willen, zijn er dan wel voldoende docenten beschikbaar?
We zouden heel graag wat meer peuters, kleuters
en jongetjes als lid willen krijgen. Docenten zijn
er genoeg.
Aan welke leeftijd categorieën is behoefte en
dan graag mannen of vrouwen?
Bij de jongensgym kunnen nog wel een aantal
enthousiaste jongens bij. Ook voor de peuters is
het leuk om actief bezig te zijn. Ook is het misschien leuk om mee te doen bij turnen+ dit is voor
dames vanaf de middelbare school tot ……??? je
bent eigenlijk nooit te oud. Hier kan ieder op zijn
eigen niveau blijven turnen, Heb je op wedstrijd
of recreatie niveau geturnd en vond je dat erg

Stoer staaltje brakdance ook in de Voorstelling
‘ShopAholic’ in de Dansende Duinen, de Breakdance
groep.inzet; oefenen van het breakdance

Met de keurploeg nemen we deel aan rayon-,
regio- en districtwedstrijden. Daarin geldt een
doorstroomsysteem. Presteer je goed op de
rayonwedstrijd dan mag je door naar de regio
en van daaruit naar het district. Het lukt ons
alle jaren weer om met een aantal meisjes in het
district uit te komen. De recreatie turn(st)ers kunnen meedoen met een ontmoetingswedstrijd met
verschillende verenigingen hier uit de buurt. En
in maart vinden altijd de onderlinge wedstrijden
plaats in sporthal d’Enterij.
De jazz en breakdance geven elk jaar in januari
een optreden in d’Enterij. Dit jaar heeft de jazz
en de breakdance in juni een theateroptreden
gedaan in “de dansende duinen” in Bakkum. Dit
was een groot succes. Ook heeft de breakdance
dit seizoen een mini breakdance battle gehouden
met verschillende groepen uit Limmen, Heiloo en
Castricum.
Heeft Limmen al kampioenen voortgebracht?
Samantha Droog, nu docent bij TIOS, heeft op

hoog niveau geturnd: landelijk 2e divisie.
Falko de Graaf, onze docent breakdance heeft
meegedaan aan het NK en WK breakdance.
Zijn jullie het hele jaar door geopend? Of gaat
dit wellicht “op en neer” met de schoolvakanties?
Voor de duidelijkheid gaan we gelijk op met de
schoolvakanties. De dames maken hier nog weleens een uitzondering op want die willen graag
door blijven sporten.
In het begin schreef ik over de vacature voorzitter. Jullie zoeken een voorzitter, man of vrouw
maakt niet uit. Kunnen jullie een beknopte proﬁelschets geven?
Taken van de voorzitter zijn:
• Geeft leiding aan de vereniging.
• Zit de bestuursvergaderingen, docentenvergaderingen en de algemene ledenvergadering voor
• Stelt de agenda voor de bovenvermelde vergaderingen op.
• Houdt contacten met diverse commissies.
• Verzorgt bestuurskrabbels in de nieuwsbrief.
• Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten
toe.
Degene die interesse heeft hoeft echt niet alles te
weten over turnen/jazz/breakdance. Kom eens
kennismaken met het bestuur.
We stipten ook sponsors aan. Dat valt niet mee
in de huidige ﬁnanciële crisis. Maar we moeten
ook niet te veel doemdenken natuurlijk, er is
nog veel bedrijvigheid in onze regio. Wat zoeken
jullie, geld, goederen, diensten?
De keurploeg is al een aantal malen in een nieuw
jasje gestoken door de ﬁrma Mous. Ook hebben
zij matten karren gemaakt. Verschillende vaders
hebben geholpen met het maken van opbergkasten, spiegels, karren en dergelijke. Ook moet de
tumblingbaan geregeld verwisseld worden van de
gymzaal naar de sporthal en visa versa. Dan hebben we een moeder die onze website up-to-date
houdt. We zijn dus blij met geld, goederen maar
ook diensten.
Hebben jullie nog een laatste hartenkreet dat
heel Limmen moet weten?
Wij zijn een niet commerciële vereniging die activiteiten biedt voor jong en oud. Kom gerust een
keer langs tijdens de lessen of maak gebruik van
de septemberactie.
TIOS, springlevend, gezellig en sportief met
elkaar bezig zijn, dat heb ik intussen wel begrepen.
En wat betreft de vacature voor een voorzitter, die moet er toch zijn, zeker om prima met
dames als jullie samen te werken!
Mijn complimenten voor jullie professionele
website met echt heel veel informatie: www.
tios-limmen.nl Dank voor de gastvrijheid en
de stroom van informatie die jullie hebben gegeven. Succes bij alles, sport houdt je jong en
gezond dat heb ik begrepen.
Kees G. Kroone
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Reünie Maria- en Corneliusschool Tafeltennisvereniging
Limmen opent haar deuren
1969 t/m 1972
In de reportage ion deze krant over
TIOS staat iets over de scheiding tussen mannen en vrouwen (jongens/
meisjes). Op de scholen in Limmen
is de samensmelting van gemengd
onderwijs ook niet bepaald vlot verlopen.

Eind 60er en begin 70er jaren had de
R.K. Kerk nog een zeer belangrijke
vinger in de pap, immers zij regelden
het bijzonder onderwijs binnen Limmen. Pastoor P.K. Bangert had een
grote stem in het kapittel en regeerde
met “ijzeren hand”, ongetwijfeld met
de beste bedoelingen, maar wel met
achterhaalde ideeën en denkbeelden.
De meisjes school genaamd “Maria”
stond ten noorden van de kerk achter
het Mariaoord, klooster en ouden van
dagen huis. De kerk was toen rechtstreeks verbonden met het klooster
en de ingang naar de school ging door
een boog richting schoolplein, daar
waar nu het parkeerterrein van de kerk
ligt. Toch vonden Zuster Bonaventura
(hoofd der school, inmiddels overleden) en Zuster Maria Goretti (onderwijzeres), samen met meester Jan
Duijkersloot (hoofd van de jongensschool genaamd “Cornelius”) die toen
nog aan de zuidzijde van het kerkhof
stond (achter de onderwijzerswoning)
dat er een proef genomen moest worden met gemengd onderwijs. Een
aantal jongens ging richting meisjesschool en idem andersom. Of je
het nu leuk vond of niet daar werd in
die jaren niet naar gevraagd. Het jaar
1969/1970 waren de eerste gemengde

klassen, zij het op proef, een feit.
Het daarop volgend schooljaar was
er geen gemengd onderwijs. Vanaf
1971/1972 is alleen nog maar gemengd
onderwijs geweest. Alhoewel men
eigenlijk toch nog steeds langzaam
wilde proefdraaien en integreren.
Zuster Maria Goretti en meester Jan
Duijkersloot (90) hebben het doorgezet. Meester Niek Bakker (overleden)
en meester Jan Duijkersloot hadden
het genoegen de eerste klassen “onder zich” te hebben.

Dat is nu ruim 40 jaar geleden en wij
kunnen ons bijna niet meer voorstellen dat het vroeger, om welke reden
dan ook, zo duidelijk gescheiden was
in jongens- en meisjesscholen. Dit
feit is de aanleiding geweest voor een
zestal oud leerlingen om de koppen
bij elkaar te steken en een reünie te
organiseren voor de jaargangen 1969

t/m 1972. Zij hebben bijna iedereen
kunnen achterhalen en er is heel goed
op de oproep gereageerd om naar
de bijeenkomst op 29 oktober a.s.
te komen. Bijna iedereen komt. Het
feest van herkenning en herinnering
wordt gehouden in sportcentrum “De
Enterij” en begint om 20.00 uur. Van
de drie jaargangen die samenkomen
zijn helaas drie jongens overleden,
t.w. Nico (Nice) Droog, Wil Schonk en
Louis Mors.

Wie nog meer wil weten omtrent dit
evenement kan zich wenden tot Cees
Valkering, Vinkenbaan 4 in Limmen,
tel.: 06 51 17 94 71 en (072) 5 05 33 33, of
per e-mail ct.valkering@quicknet.nl
Het zal er ongetwijfeld heel gezellig
worden, veel nieuws uitwisselen, veel
foto’s kijken en de vriendschapsbanden weer aanhalen. Kees G. Kroone

Tafeltennisvereniging Limmen start
deze week met een nieuw tafeltennisseizoen. In deze eerste week
worden er zowel bij de jeugd als de
senioren een aantal kennismakingstrainingen voor geïnteresseerden georganiseerd. Tijdens deze trainingen
is het mogelijk om op geheel vrijblijvende wijze kennis te maken met de
sport tafeltennis.

Bij de seniorenafdeling is er op maandag 5 september vanaf 20:00 uur
de mogelijkheid om een avond te
tafeltennissen. Op deze avond kunnen spelers vrijspelen, trainen of een
dubbel spelen. Gezelligheid en sportiviteit staan in de vereniging op de
tafeltennisavonden centraal. Naast de
vaste trainingsavonden op de maandag en de vrijdag (beiden na 20:00
uur) worden er jaarlijks een aantal
evenementen georganiseerd zoals
uitwisselingen met buurtverenigingen, een ludiek toernooi en een clubkampioenschap.
Voor de jeugd worden een tweetal kennismakingstrainingen georganiseerd.
Op dinsdag 6 september wordt er een
kennismakingstraining gegeven van
18:00 tot 19:00 uur. Daarnaast is er
op vrijdag 9 september van 18:30 tot

20:00 uur de mogelijkheid om kennis
te maken met de sport tafeltennis.
Heb je deze vakantie getafeltennist
of heb je altijd al eens willen kijken
of de sport tafeltennis je bevalt, dan
zijn deze trainingen een mooie gelegenheid. De jeugdtrainingen worden
gegeven door gediplomeerde jeugdtrainers die je de slagen en verschillende effecten aanleren. Verder kun
je het op deze trainingen opnemen
tegen een echte ‘tafeltennisrobot’. Op
deze jeugdtrainingen zijn geïnteresseerden welkom van 7 jaar tot 17 jaar.
In de trainingen wordt bij de indeling
rekening gehouden met de leeftijd en
het spelniveau. Voor de jeugd zijn er
naast de trainingen vele leuke jaarlijkse evenementen zoals Het Open
Limmer, het Clubkampioenschap en
uitwisselingen met buurtverenigingen. Tafeltennisvereniging Limmen is
gevestigd aan de Hogeweg 61 te Limmen. Op de vereniging is het zowel
mogelijk om als recreant of als competitiespeler te tafeltennissen. Als je
een eigen batje heb mag je deze natuurlijk meenemen, maar je kan ook
een batje lenen op de vereniging. Voor
verdere vragen over de vereniging
kunt u contact opnemen met Reinier
Poelman: r.poelman1@hetnet.nl

Van vroege droge zomer naar
natte periode en richting herfst Troel voor Kids gaat
vernieuwd door
In het juli nummer van deze krant
schreef ik over de natuur, en alles
wat bloeit, groeit, vliegt en zwemt.
Het was er in gekomen met een korte
vertraging, maar dat mocht de pret
niet drukken.

De gierzwaluwen waar ik over schreef
zijn inmiddels na een goed broedseizoen alweer naar het zuiden getrokken en vind je in Zuid Frankrijk,
Spanje en Noord Afrika. De altijd
nerveuze kwikstaarten hebben met
succes twee broedsels voortgebracht
tussen de oude gaasbakken in mijn
groentetuin. De vos is ook nog regelmatig langs geweest, duidelijke
printen achterlatend. De weidevogels
hebben gebroed en de jongen grootgebracht, voor zover niet verschalkt
door allerlei bedreigingen vanuit de
lucht en op het land. Vorige week nog
hoorde ik de jonge buizerds samen
met de ouders hoog in de lucht oefenen voor vliegen en prooi lokaliseren.
Dit riep onmiddellijk reacties op bij de
nog veel rondvliegende oude en jonge
zwaluwen. In grote scharen achter de
“rovers” aan. En verjagen maar. Heel
veel jonge zwaluwen kwam rusten op
de hekwerken rondom de groentetuin en hoffotograaf Peter van Renen
heeft menig keer minutenlang in de
lens zitten turen om de juiste foto’s
te maken, wanneer de ouden de jongen in de vlucht voeren met insecten,
een schitterend gezicht. De zwaluwen
zullen, afhankelijk van het weer, ons
land verlaten tussen medio en eind
september.
De ongekende droogte tot begin juli
werd daarna in snel tempo gecompenseerd door de veelvuldige regenval,
waarbij wij in onze regio niet mogen
klagen over wateroverlast, overstromingen, extreem grote hagelstenen

en rukwinden met ontwortelde bomen e.d. Het ging er allemaal rustig
en gestaag aan toe als het regende.
Nu is de grond inmiddels ruimschoots
verzadigd. Zelf was ik een van de gelukkigen die aan de van Oldenborghweg, ong. 1 km. ten zuiden van de
Zeeweg, naast de waterleidingkanalen, een (jonge) zwarte ooievaar zag
staan, waarbij ik eerst dacht dat ik
iets niet goed zag. De volgende dag
haalden de zwarte ooievaars de Alkmaarse Courant.

Je kunt al duidelijk waarnemen dat
de dagen snel korten. Op mooie zomerdagen merk je ’s avonds en ’s
morgens vroeg dat de herfst gaat
naderen, veel dauw en nat gras, veel
spinnen en webben, blad dat rafelig
wordt en af kan vallen, mede veroorzaakt door de eerder extreme droogte.
De bloembollenkwekers maken land
gereed om binnenkort narcissen te
planten, de overige bollen volgen later. Op de “Hortus Bulborum” is al het
land voorzien van oude stalmest en
ondergeploegd. Een garantie voor een
goede en gezonde groei in het volgende seizoen. Ten oosten van Limmen
rondom het Overdie heb ik al grote
groepen kieviten zien samenscholen, soms plotseling opvliegend en
dan met schitterende zilverkleur zich
aftekenend tegen een grijze hemel.

Groeperen om zich voor te bereiden
voor de grote reis zuidwaarts. Helaas
heb ik dit jaar nabij de sloot achter
het zwembad geen ijsvogels waargenomen, jammer. Waarschijnlijk
hebben zij de winter niet overleefd.
En dat terwijl er voldoende kleine vis
rondzwemt in het heldere water en er
genoeg overhangende takken zijn om
vandaaruit de prooi te vangen. In de
nabijgelegen sloten, ook glashelder,
wemelt het van de echt grote groene
kikkers, (rugstreep)padden en af en
toe salamanders. Er staan dan ook
regelmatig reigers langs de kant die
echter ook muizen, mollen en slakken
meenemen.

Langzaam gaan we richting herfst,
de natuur gaat dan rusten en zich
voorbereiden op een nieuw voorjaar.
Maar elke dag genieten we nog van

Na de zomervakantie is Troel weer
open gegaan en zullen de veranderingen langzaam doorgevoerd worden,
want zoals eerder gemeld gaan we
stoppen met de grotere kledingmaten. De nieuwe collecties van Noppies voor baby’s en peuters van maat
56 t/m 104 zijn binnen en weer erg
leuk. Ook verwachten we de nieuwe
collecties van Feetje en Dutch Design
Bakery deze week. De kleintjes kunnen de hele herfst en winter weer
leuk gekleed worden bij Troel.

Er blijft nog steeds een gedeelte van
de winkel gereserveerd voor de uitverkoop van ook de grotere maten
t/m 176 van leuke najaarskleding en
winterjassen. Met kortingen van 25
tot 50% kan je een leuk begin maken met de wintergarderobe van de
kinderen. Dus zeker de moeite waard
om in de winkel langs te komen.
Natuurlijk ook voor al onze andere
leuke en aparte spullen van kraamcadeautjes, magnetronknuffels, oor-

bellen, speelgoed, knutselspullen,
boeken tot kindermake-up. Veel cadeautjes voor alle leeftijden waarin
we vanaf nu weer meer willen uitbreiden. Tot een bedrag van 10 euro is er
al veel keus aan leuke aparte cadeautjes. Leuk hoeft niet duur te zijn!
Naast de babykleding blijven we ook
de goeie spijkerbroeken voor jongens en meisjes van CARS JEANS van
maat 86 t/m 176 verkopen gecombineerd met T-shirts en andere artikelen van Cars. De spijkerbroeken
hebben een mooie pasvorm, stoere
wassingen en (niet onbelangrijk) een
aantrekkelijke prijs (24,95 – 29,95
– 34,95). De collectie word steeds
aangevuld met nieuwe modellen
zodat er steeds voldoende keus is.
Op zaterdag is ons team sinds
kort uitgebreid met Anouk, een
jonge enthousiaste meid die u
ook zo goed mogelijk zal helpen zoals u van ons gewend bent.
Dus tot gauw, Anita, Anouk, Petra en
Inge

Groei & Bloei midden
Kennemerland
schitterende dahlia’s die onverminderd doorbloeien tot aan de eerste
nachtvorst. Hoe meer je snijdt, des
te meer bloemen er komen. De groei
en de bloei van de dahlia’s bij mij is in
2011 nog nimmer zo best geweest, en
dat ondanks de eerdere grote droogte.
Wel tijdig rooien want ze zijn absoluut niet winterhard. Kees G. Kroone

In het najaar organiseren we opnieuw een lascursus. De groep die in
het voorjaar is gestart heeft inmiddels ervaring met lassen en wat je
ermee kunt maken.

Kunst voor de tuin is er gemaakt en
mooie klimrekken voor klimplanten.
Ook voor bloemschikken kun je enorme creativiteit bereiken als je zelf je
ondergrond waarop je werkt kunt ontwerpen en maken. Dus misschien ook

iets voor u? In een serie van vijf lessen
krijgt u van De heer Chris van Beers van
het Clusius College de eerste beginselen bijgebracht van het elektrodelassen. Data: 3, 10, 17, 24, en 31 oktober.
Locatie: Clusius College, Oranjelaan 5a, 1901TX Castricum Kosten:
€140.00Kosten Lid: €140.00. Meer
info:Aanmelden: voor opgeven of
aanvullende informatie: benzdocter@
hotmail.com; telefoon, rond 17.30 uur:
072-5336827 of mobiel 06-50123521
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De Bingo voor 50 plusser gaat weer beginnen
Nu de zomer weer bijna op zijn einde is, gaat in Cultureel Centrum ‘Vredeburg’ de Bingo weer
beginnen. Elke 50 plusser zowel dames als heren zijn hierbij van harte welkom. Kosten 3 euro
p.p. Wij spelen 10 rondes en nog een uitermate gezellige staande bingo, daarbij ontvangt u
ook nog twee keer koffie of thee naar keuze. Na afloop gaat iedereen met één of meer prijsjes
naar huis! Dus wilt u zich eens lekker ongedwongen ontspannen en andere mensen onmoeten,
schroom niet en kom eens gezellig een keer naar de bingo bij ons. De eerstvolgende data zijn
dinsdag 6 en 20 september in de benedenzaal van de ‘Vredeburg’ Dusseldorperweg Limmen.
Zaal op om 13.00 uur aanvang van de bingo 14.00 uur tot 16.00 uur. Graag tot ziens.

TIMMERFABRIEK

olenaar

Cultureel Centrum ‘Vredeburg’

Veelzijdig in hout

Boekel 29 - 30 | 1921 CE Akersloot | Tel 072 - 5053467

ZORGVULDIG
GESELEC TEERD

www.timmerfabriekmolenaar.nl

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

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

nd
Informeer vrijblijve en
raties
naar wanddeco
ieken
decoratieve techn

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

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

Hoofdpijn
Hyperventilatie
Rug- en schouderklachten
Faalangst, vliegangst
Slaapstoornissen

De effectieve behandelmethode
bij stress
Mensendieckpraktijk Limmen, Vuurbaak 9, 1906 BS Limmen, 072–505 5161

www.mensendiecklimmen.nl

www.lovkrant.nl

LIMMEN
Wanneer het
Ù uitkomt;
Maandag t/m Zaterdag
open van 8.00 – 21.00
en Zondag open van
16.00 – 21.00 uur.

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid
assortiment

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

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

LIMMEN

Uitsluitend op afspraak:
woensdag t/m zaterdag
van 08.00 tot 12.30 uur
en vrijdagmiddag
van 13.30 tot 18.00 uur.
Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

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

Telefoon 072 - 505 30 09
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WOL viert jubileum:

25 jaar ontwikkelingssamenwerking vanuit Limmen
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen (WOL) werd opgericht. In 1986
werden vijf, door de gemeenteraad van Limmen, voorgedragen personen door wethouder van der Steen uitgenodigd
om in de werkgroep zitting te nemen. Dit waren mevr. A. Brighting-Bikker, mevr. C. Frijn-Bruschke, mevr. W. MaréchalGoossen, de heer A. Min en mevr. E. Rodenhuis-Janssen. Doel van de bijeenkomst was om samen met de gemeente te
inventariseren welke mogelijkheden er zijn in een klein dorp om iets te doen voor mensen in arme landen. Dat ‘iets’
is uitgegroeid tot een flinke bijdrage aan de uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de provincie
Yatenga in Burkina Faso.
De eerste projecten
Tot de eerste activiteiten behoorden
het opzetten van de Wereldwinkel
Limmen en het organiseren van tentoonstellingen over de Noord-Zuid
verhoudingen. Ondertussen werd er
uitgekeken naar een concreet project in een ontwikkelingsland. Door
bemiddeling van SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) werd WOL
gekoppeld aan twee Nederlandse vrijwilligers die in de provincie Yatenga in
Burkina Faso werkzaam waren. In eer-

1990: Een van de eerste projecten van
WOL: inrichting kraamkliniek Nongfaïré

ste instantie ging het om een gezondheidszorgproject: een kippenhok bij
een centrum voor moeders met ondervoede kinderen. Dit bleek niet zo’n
succes. Vanuit westers oogpunt is een
kippenei een bron van eiwit om een
ondervoed kind op krachten te helpen. Helaas, in Yatenga was het toen
niet gebruikelijk om eieren te eten
en zeker niet om die aan je kinderen
te geven: als jij de eieren van een kip
stal en aan je kinderen gaf, maakte je
een dief van je kinderen. En bovendien: de mensen woonden in lemen
hutjes met een dak van stro en nu
moesten ze een ‘deftig huis’ van stenen en golfplaat voor kippen bouwen.
Niemand was hiertoe gemotiveerd.
Voor WOL een goede les over een
van de vele valkuilen waar je in kunt
stappen als je met je westerse ideeën
‘arme’ mensen wilt helpen! Ondertussen had WOL aangegeven een wat
langdurige relatie aan te willen gaan
met een dorp in Yatenga. Dit werd het
dorp Nongfaïré, gelegen op zo’n 40
km van de provinciehoofdstad Ouahigouya. Hier stond een kraamkliniekje

ERVAAR
HET VERSCHIL IN
SLAPEN

dat met steun uit Limmen ingericht
zou worden. Tussen vrouwen in Limmen en vrouwen in Nongfaïré werd
een schrijfproject gestart. Ook tussen
de Limmer basisscholen en een paar
scholen in Yatenga vonden briefwisselingen plaats. In januari 1992 gaan
Clementine en Nico Frijn een maand
naar Burkina als gasten van de twee
SNV-ers Annie en Willem. Zij hebben
geld uit Limmen mee voor verschillende projecten: voor de kraamkliniek
en dorpsschool in Nongfaïré, voor een
basisschool in Ouahigouya en voor
de dorpsschool in Youba. In dit laatste dorp ontmoeten zij de jonge onderwijzer Salifou Sodré. Dit lijkt een
ontmoeting als anderen en in de herinnering van Clementine en Nico vervaagt Sodré als een van de vele zwarte
gezichten die ze gezien hebben ….

kina, een gebied zo groot als NoordHolland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Samen met zusterorganisaties
is DSF verantwoordelijk om in dit gebied alle kinderen op school te krijgen
en de ouders te alfabetiseren. In 1996
ging nog maar 10% van de kinderen
naar school en kon geen volwassen
dorpeling lezen en schrijven. Nu gaan
in de bij DSF aangesloten dorpen 85%
van de kinderen naar school en kunnen 35% van de volwassenen lezen,
schrijven en rekenen in de lokale taal.
De aandacht van basisonderwijs is
verschoven naar voortgezet onderwijs
en beroepsonderwijs: al die kinderen
die nu van de basisschool komen,
moeten een kans krijgen om door te
leren en vaardigheden te ontwikkelen
waarmee ze hun land kunnen opbouwen.

‘We wachten vreselijk op bericht uit
Afrika’
Dit stond met een grote kop in 1994
in de Alkmaarse Courant. Eind 1992
waren de SNV-ers uit Burkina vertrokken en het was niet gelukt om de
opgebouwde contacten over te dragen. Lange tijd is het contact tussen
Limmen en Yatenga verbroken. WOL
weet ook niet meer hoe het verder
moet…. En dan: een brief! ‘Madame
Clementine, Limmen’ stond er op.
Hij was ruim vier maanden onderweg
geweest en via via in Limmen terecht
gekomen. De brief was geschreven
door Salifou Sodré, de onderwijzer uit
Youba. Hij bood aan de contacten met
Limmen te onderhouden en vroeg om
daarvoor een postbus in Ouahigouya
te openen. Zo gezegd, zo gedaan en
van het een kwam het ander. In 1996
ging Clementine, samen met Yvonne
Zomerdijk en nog twee dames naar
Burkina om kennis te maken met de
heer Sodré. Deze reis was het begin
van het partnerschap tussen WOL
en DSF. De heer Sodré liet weten veel
meer te willen doen om de armoede
in Yatenga te bestrijden. WOL wilde
hem daarbij helpen, maar niet op persoonlijke titel. DSF werd opgericht als
vereniging waar dorpen, die aan hun
ontwikkeling wilden werken, lid van
konden worden. We begonnen met
vijf dorpen, waaronder Nongfaïré en
Youba. Inmiddels zijn het er meer dan
honderd. DSF is, onder de bezielende
leiding van de heer Sodré, uitgegroeid
tot een toonaangevende ontwikkelingsorganisatie in de regio Noord, de
vier noordelijke provincies van Bur-

Grote ambities
Het werd al snel duidelijk dat de ambities van de heer Sodré de mogelijkheden van WOL te boven gingen. WOL
heeft kunnen bemiddelen om DSF
te koppelen aan ICCO, een grote Nederlandse ontwikkelingsorganisatie.
ICCO heeft DSF geprofessionaliseerd
en de medewerkers getraind om zelf
de organisatie en ontwikkelingsprojecten te beheren. Later is DSF ook
nog partner geworden van Stichting
Kinderpostzegels. Met een deskundige partner in Burkina werden de
projecten, die door WOL gefinancierd
zijn, een succes. In 1999 werd het
schapenproject gelanceerd: in Nederland kunnen mensen een schaap
sponsoren, waarmee ouders in Yatenga inkomsten kunnen verwerven
om hun kind naar school te laten
gaan. Het project loopt nog steeds
en meer dan 3.000 kinderen hebben
er van geprofiteerd. Ook zijn WOL en
DSF begonnen met een proefproject
om crèches bij alfabetiseringscentra
op te zetten. Dit bleek een enorm succes: de kindersterfte nam af, moeders
ontdekten het belang van onderwijs
en gezondheidszorg aan kinderen en
hun eigen prestaties op de cursus verbeterde aanzienlijk. Het project van
de crèches is later door Kinderpostzegels voortgezet en nu onderdeel van
het landelijke alfabetiseringsbeleid.
Op dit moment zijn WOL en DSF bezig
met een heel groot project: Onderwijscomplex Zoodo in Burkina Faso.
Hier zijn we in 2006 mee begonnen
en hopen het in 2013 voltooid te hebben. Het is een project dat bij elkaar

De heer Sodré op de oude school in Youba, 1992

zo’n miljoen euro kost. En we zitten
nog steeds op schema! Komend jaar
zullen 700 leerlingen basisonderwijs,
voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgen op het complex en
zullen weer honderden volwassenen
getraind worden voor projecten om
de armoede te bestrijden.
Feestweekend
We gaan nu vieren wat we in die 25

in Burkina. Zaterdagavond 29 oktober
is er een feestavond voor donateurs
en belangstellenden in de Burgerij.
Zondag 30 oktober is er een speciale viering met medewerking van
Shosholoza, een koor uit Akersloot
die swingende Afrikaanse liederen
zingen. Binnenkort meer hierover in
de regionale huis-aan-huisbladen en
onze eigen Nieuwsbrief uit Yatenga.
Ontvangt u deze nog niet? Stuur een

1994: Salif Sodré bij postbus 152: de start van de samenwerking tussen WOL en DSF

jaar hebben bereikt. En dat doen we
met de persoon die met zijn inzet zo
veel voor elkaar heeft gekregen: de
heer Sodré komt in oktober naar Nederland. Vrijdag 28 oktober is er in
samenwerking met de Corneliuskerk
en de Limmer basisscholen een activiteit voor schoolkinderen: door middel
van een spel maken kinderen kennis
het schoolleven van leeftijdgenoten

mail naar yvonnezomerdijk@quicknet.nl met uw naam, adres en woonplaats.
Wilt u de jarige WOL een cadeau geven? Een gift is welkom op bankrek.
3364.26.577 t.n.v. Stichting WOL. Dit
jaar worden de giften gebruikt voor
de opstartfase van de lasschool op
onderwijscomplex Zoodo.

2010: Ingang van onderwijscomplex Zoodo. De muur is versierd met de namen van sponsors uit Nederland

Kijk voor oudere edities en
publicatiedata op:

Bouwbedrijf C. Bos bv
LUTE
www.slaapkennerlute.nl

Middenweg 41a 1906 AP Limmen tel. 072 505 1226
Nieuwbouw
Onderhoud
Verbouw
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Het tuincentrum
bij u in de buurt!
Gezellige Kermis
namens de redactie
Brood- en banketbakkerij

Uitgeesterweg 1B, Limmen
T 072 - 505 24 84

www.nuyenstuinengroenshop.nl

Bakker

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Spouwers
10 st.

€ 5.90

voor

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN
w w w.ncommandeur.nl

R in de maand!
het is er weer Speculaas
Klein - middel brokken
+ gevulde speculaas staaf
!! OPGELET !!
Maandag 12 september
zijn wij de gehele dag gesloten,
vanwege de kermis

UW INTERIEURSPECIALIST

tapijten

gordijnen

&

zonwering

karpetten

laminaat

vloeren

elektrische gordijnrails!
service
kwaliteit
garantie

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

DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN
TELEFOON 072-505 24 24 - FAX 072-505 16 09

Sportvereniging TIOS Limmen
Op maandag 5 september is het seizoen van sportvereniging TIOS
uit Limmen weer begonnen. De volgende sporten bieden wij aan:
GYM/TURNEN
Peutergym (2 tot 4 jaar)

maandag

10.30-11.30

Jongensgym

maandag

16.00-17.00

St.Maartenschool (kleuteringang)
Sporthal d’Entery

Kleutergym

maandag

15.45-16.45

Gymzaal de Hogeweg

Turnen groep 3+4

maandag

16.00-17.00

Sporthal d’Entery

Turnen groep 3+4

dinsdag

15.45-16.45

Gymzaal de Hogeweg

Turnen groep 5+6

dinsdag

17.00-18.00

Sporthal d’Entery

Turnen groep 7+8

dinsdag

16.45-17.45

Gymzaal de Hogeweg

Turnen vgo/turnen +

donderdag

19.30-20.30

Sporthal d’Entery

Keurploeg

maandag

17.00-19.00

Sporthal d’Entery

Selectie + jong keurploeg

donderdag

16.00-18.00

Sporthal d’Entery

Keurploeg

donderdag

17.00-19.30

Sporthal d’Entery

JAZZDANCE
Kleuterjazz

woensdag

17.00-17.45

Gymzaal de Hogeweg

Jazz groep 3+4+5

maandag

17.00-18.00

Gymzaal de Hogeweg

Jazz groep 6+7+8

maandag

18.00-19.00

Gymzaal de Hogeweg

Jazz vgo 1/2

woensdag

18.45-20.15

Gymzaal de Hogeweg

Jazz vgo 3 en hoger

woensdag

20.15-21.45

Gymzaal de Hogeweg

BREAKDANCE

woensdag

17.45-18.45

Gymzaal de Hogeweg

ZUMBA/AEROBICS

dinsdag

19.00-20.00

Gymzaal de Hogeweg

ZUMBA

dinsdag

20.00-21.00

Gymzaal de Hogeweg

DAMES BODYFIT

maandag

09.00-10.00

Gymzaal de Hogeweg

DAMES BODYFIT

donderdag

08.45-09.45

Gymzaal de Hogeweg

DAMES BODYSHAPE

maandag

19.00-20.00

Gymzaal de Hogeweg

Hebt u of uw kind interesse in één van deze sporten. Kom gerust even kijken tijdens de les.
U of uw kind kan altijd 2 keer gratis meedraaien, voordat u beslist om lid te worden. Voor
verdere informatie kunt u kijken op onze website www.tios-limmen.nl of
neem contact op met onze ledenadministratie Ageeth Mous: fam.mous@quicknet.nl .
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Donderdag 27 oktober 2011 in Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64 te Limmen, aanvang 20.00 uur, entree € 6,-

INTO THE WHITE

een multimedia presentatie door
Jolanda Linschooten
Beroepsavonturier Jolanda Linschooten doorkruist in de winter
de onbewoonde Richardson Mountains van Noord-Canada. Samen
met een husky loopt zij gedurende
een maand van Inuvik naar Old
Crow, waar een kleine Indianengemeenschap hun traditionele levenswijze rond de jacht op de kariboe nog grotendeels handhaaft. De
Vuntut Gwichin Native People van
Old Crow leven met het ritme van
de Porcupine Caribou Herd en het
voortbestaan van hun traditionele
levenswijze wordt bedreigd door
verregaande plannen om grootschalige oliepijpleidingen aan te
leggen dwars door deze noordelijke wildernis. Jolanda: “De stem
van de Vuntut Gwichin Indianen is
zacht en bovendien leven ze ergens
aan de rand van ‘onze’ wereld. Toch
kan wat zij te vertellen hebben, ons
inspireren anders naar natuur te
kijken. Ik wil pas na een eenzame
skitocht van 30 dagen te voet in Old
Crow aankomen. Want alleen door
de wildernis werkelijk te ervaren,
met elke vezel van mijn lijf te doorleven, zal ik kunnen begrijpen wat
de Vuntut Gwichin mij na aankomst
in Old Crow te vertellen hebben.”
Zoals de sjamaan van de Caribou
People het verwoordde: “the only
true wisdom lives far from mankind, out in the great loneliness…”
Jolanda Linschooten is fotograaf,
auteur en avonturier van beroep.
Haar reportages verschijnen in diverse tijdschriften zoals National
Geographic Traveler, Op Pad. Eerder
schreef zij het literaire reisverhaal
Keerpunt Alaska en drie berggidsen, Bergtochten in Noorwegen,
Bergtochten in de Zwitserse Alpen
en de nieuwe gids (sinds januari
2011) Bergtochten in Schotland,
Wales & Engeland; samen met Frank
van Zwol maakte zij Kanoparadijs
Nederland. Haar foto-verhalenboek
Poollicht is genomineerd voor
shortlist van de Bob den Uylprijs als
beste reisboek van 2007. Ook won
zij de 2e prijs voor de beste journalistieke reisproductie van 2009 (Aad
Struijs Pers Prijs). Jolanda Linschooten geeft lezingen en workshops.
Zie ook www.OutdoorFoto.nl. Deze
lezing wordt georganiseerd door
Limmen Cultuur in samenwerking
met bibliotheek Kennemerwaard,
locatie Limmen. Kaarten verkrijgbaar tijdens openingsuren van de
bibliotheek, telefonisch: tel. 072 505 21 35 of per e-mail: limmen@
bibliotheekkennemerwaard.nl
***

Zondag 13 november 2011 in de Protestantse
Kerk aan de Zuidkerkenlaan te Limmen, aanvang 15.00 uur, entree €17,-

LA LUNA VIERT VIJF JAAR ‘WORLDPOP’ MET VUUR EN INTIMITEIT

Dit jaar is het vijf jaar geleden dat La
Luna het Nederlandse publiek voor
het eerst veroverde met haar unieke
concertformule, waarbij passie, intimiteit, vuur en romantiek centraal
staan. Om dit lustrum te vieren,
brengt La Luna in Limmen een programma met de mooiste en meest
geliefde songs uit haar omvangrijke
repertoire. De magische aantrekkingskracht die de Noord-Hollandse groep bij haar optredens weet
over te brengen is onnavolgbaar.
Elk concert is een hartverwarmende
ervaring dankzij La Luna’s gepassioneerde ‘worldpop’: een subtiele mix
van pop en folk, met de openheid

van jazz, doorspekt met elementen
uit de wereldmuziek. In uiteenlopende talen en stijlen bezingt frontvrouw Hèlen Botman de liefde, het
verlangen en het leven. Flarden fado,
chanson en zuidelijk temperament
worden in elkaar gevlochten tot een
mengeling van muziekvormen die La
Luna uniek maakt op de Nederlandse
podia. Naast Hèlen Botman krijgt dit
lustrumconcert kleur door André van
der Hoff (sax), Ton Nieuwenhuizen
(bas), David Bonsels (drums) en Rob
Stoop (piano/accordeon). Vuur en intimiteit door vijf prachtige muzikanten! www.laluna.org.
***

Zondag 27 november 2011 in de Burgerij, Dusseldorperweg 103 te Limmen, aanvang 14.00 uur,
entree € 3,00

SINTERKLAASSPEL

Een spannend Sinterklaasspel voor
de jeugd van 4 tot 10 jaar wordt
traditiegetrouw gezamenlijk door
de toneelverenigingen Forento en
Pancratius uit Castricum gespeeld.
De samenwerking zorgt al jaren voor
een kleurrijk geheel aan spelers, spel,
en kleding. Het laatste is natuurlijk
ook te danken aan de echte Greet
Verkleedt uit Castricum. Het is niet
alleen een feestje voor de kinderen,
maar ook voor de spelers. Ouders,
opa’s en oma’s zijn van harte welkom.
De zaal is open om half twee en rond
3 uur is het spektakel van het Sinterklaasfeest afgelopen.
***

Zondag 11 december 2011 in de Protestantse
Kerk aan de Zuidkerkenlaan te Limmen, aanvang
15.00 uur, entree €12,-

KERSTCONCERT DOOR BAMESTRA’S
COLLECTIEF

Het vokaal ensemble Bamestra’s Collectief viert in 2011 het 25-jarig jubileum. Begonnen in 1986 als kwartet
onder de naam Poldervokaal is Bamestra’s Collectief uitgegroeid tot
een ensemble van 14 geschoolde
zangers en zangeressen. Het ensemble staat sindsdien onder de artistieke leiding van Maria Rondèl die
ook de oprichtster van dit ensemble
is. De pianobegeleiding is in handen
van Jean Luc Vriend. In dit jubileumjaar voert Bamestra’s Collectief
diverse programma’s op, zowel a cappella als met begeleiding. Het kerstconcert bevat o.a. delen uit het Gloria van Vivaldi, het Sancta Maria van
Mozart voor solokwartet, ensemble
en pianobegeleiding en daarnaast
een aantal highlights uit de 25-jarige
historie van de kerstconcerten, zoals
traditionals (het Stille Nacht mag uiteraard niet ontbreken), Nederlandse
en Amerikaanse kerstliederen. www.
bamestrascollectief.nl
***

Dinsdag 13 december 2011 in Cultureel Centrum
Vredeburg, Dusseldorperweg 64 te Limmen.
aanvang 19.45 uur, entree € 6,-

DE LIMMER TAALTEST 2011

Ook dit jaar ontbreekt de Limmer
Taaltest niet op het programma van
Limmen Cultuur. De negende editie
vormt weer een pittige uitdaging
voor de echte liefhebbers van onze
moedertaal. Geen saai dictee, maar
een gevarieerd en speels aanbod
van actuele onderdelen van het Nederlands van alle dag. De test doet
een beroep op kennis, taalgevoel
en creativiteit van de deelnemers
en bestaat uit de gebruikelijke vier
onderdelen. Allereerst wordt een beroep gedaan op de vaardigheid om
veelvoorkomende vreemde woorden in onze taal te vervangen door
oorspronkelijk Nederlandse( b.v.
monotoon=eentonig). Vervolgens
moeten spreekwoorden en gezegden worden achterhaald uit combinaties van gedeelten ervan (b.v.

Haastige spoed is het halve werk).
Het derde onderdeel bestaat uit een
aantal zinnen waarvan moet worden
vastgesteld of ze goed of fout zijn. Het
gaat hier niet om spelling, maar om
zuiver taalgebruik. (b.v. Zij vierde veel
furore met haar circusact). Tenslotte
volgen vijftien cryptische omschrijvingen bij de oplossing waarvan een
beroep wordt gedaan op het vernuft
en de creativiteit van de deelnemers
(Een kloek in de abdij=broeder). Uiteraard worden de winnaars beloond
met een prijs en de beste ontvangt
bovendien de Huisdrukker Limmentrofee alsmede een set visitekaartjes
waarop, behalve de personalia, wordt
vermeld dat hij of zij de winnaar van
de Limmer Taaltest is. Ook dit jaar is
het weer mogelijk 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
zijn 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.
***

Zondag 15 januari 2012 in de Protestantse kerk
aan de Zuidkerkenlaan te Limmen, aanvang
15.00 uur, entree €10,-

AANSTEKELIJK
VAN FOURSOME

ENTHOUSIASME

Alweer tien jaar staan de vier leden
van de Noord-Hollandse groep Foursome bekend als een ensemble waarbij het samen plezier maken in de muziek centraal staat. Geïnspireerd door
onder meer het prachtige landschap
van onze provincie componeert en
arrangeert men zelf Nederlands- en
Engelstalige luisterliedjes, terwijl
ook Ierse en Keltische ballades op
het repertoire staan. Met kleurrijke
stemmen en akoestische instrumenten worden de oermenselijke sentimenten als liefde, hoop, verlangen,
woede, verdriet en spijt verklankt. De
groep bestaat uit Marian van Dam
(zang, viool en percussie), Berna van
Rijswijk (zang, fluit en percussie), Timon Ytsma (zang, accordeon,piano,
fluit en gitaar) en Kees Kraakman
(zang, gitaar en mandoline). Een afwisselend programma, waarbij het
ene moment de verstilde en ingetogen liedjes ontroeren en even later
de vonken er vanaf spatten wanneer
de groep met passie en vuur “uitpakt”.
www.foursomemusic.nl
***

Zondag 12 februari 2012, in de Protestantse
kerk aan de Zuidkerkenlaan te Limmen, aanvang
15.00 uur, entree € 12,-

HET LEIDS BAROK ENSEMBLE TERUG IN LIMMEN !

Velen herinneren zich nog het prachtige concert dat de Leidse musici
gaven in februari 2010. In een volle
kerk gaven zij hun visitekaartje af tot
groot enthousiasme van het publiek,
dat tot dan toe niet vaak verwend
was met de prachtige Barokmuziek.
Het kon dan ook niet anders of het
ensemble zou opnieuw gevraagd
worden om naar hier af te reizen.
Dat bleek men graag te doen, want
de prachtige akoestiek van de kerk
en het meelevende publiek leveren
samen de juiste ambiance op om
tot een mooi concert te komen. De
veertien strijkers en het klavecimbel
worden deze keer vergezeld van een

opnieuw bijzondere soliste: de charmante Renske Wijma. Zij bespeelt
de barokhoorn in een concert voor
hoorn en strijkorkest. Onder de inspirerende leiding van concertmeester
Roelof Balk wordt een keuze gemaakt
uit werken van Locatelli, Haydn, Biber, Telemann, Scheidt en Händel. Te
zijner tijd zullen wij in de pers nadere
informatie geven over de soliste en
de uit te voeren werken. Maar tijdig
reserveren is verstandig! www.hetlbe.nl
***

Zaterdag 3 en zondag 4 maart 2012 in Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64 te
Limmen. Geopend deze dagen van 11.00 uur tot
17.00 uur. De toegang is gratis.

LIMMEN CREATIEF EN ARTISTIEK

Een belangrijk evenement in het
jaarprogramma van Limmen Cultuur.
Deze drukbezochte expositie kent nu
al haar 38ste editie. Verdere kenmerken: laagdrempelig, direct contact
met de kunstenaars en gezellig bijpraten evt. onder het genot van een
drankje en een hapje. De zeer gevarieerde expositie geeft u een indruk
van de creativiteit welke in Limmen
en wijde omgeving wordt ontplooid.
Kunstenaars van diverse disciplines zoals beeldhouwen, schilderen enz.
nemen deel en bieden vaak hun werk
te koop aan. Zoals voorgaande jaren
zijn er vele kunstwerken te zien in
acryl, olieverf en vele andere vormen.
Beeldhouwwerken van o.a. klei, steen
en brons. De meeste kunstwerken
worden ook te koop aangeboden.
Ook zullen er dit weekend diverse
workshops worden aangeboden.
Voor inlichtingen over deelname aan
deze expositie zie onze website.
***

Zondag 18 maart 2012 in de Protestantse Kerk
aan de Zuidkerkenlaan te Limmen, aanvang
15.00 uur, entree € 10,-

ENSEMBLE DE KENNEMERKRING

De Kennemerkring, onder leiding van
Joost Doodeman, is een vocaal en instrumentaal gelegenheidsensemble
dat bestaat uit een aantal enthousiaste zangers en instrumentalisten
uit de regio Kennemerland. De naam
is gekozen met een knipoog naar de
befaamde Muiderkring, een hoogtepunt in de vaderlandse literatuur en
liedkunst. Het ensemble werkt op
projectbasis en heeft door de jaren
heen een zeer gevarieerd programma opgebouwd. Voor iedere serie
uitvoeringen wordt muziek gekozen
uit een bepaald taalgebied of rond
een vastgesteld thema. De nadruk
ligt daarbij op muziek uit de 15e t/m
17e eeuw.
Naast programma’s met muziek uit
het Nederlands, Vlaams en Engels
taalgebied, zijn werken uit de FrancoVlaamse school toegevoegd. Voor
dit concert is gekozen voor een programma uit de rijke Italiaanse muziektraditie. Een belangrijk deel bestaat uit de carnavaleske muziek uit
Venetië en Florence, muziek die een
sterke band heeft met de Commedia
dell’ Arte, het Italiaanse volkstoneel.
Als contrast mag natuurlijk Monteverdi niet ontbreken. Naast de vocale
afwisseling zorgt een aantal instrumentale stukken uit dezelfde periode
voor de nodige muzikale variatie.
***

Vrijdag 30 maart 2012 in Cultureel Centrum

Vredeburg, Dusseldorperweg 64 te Limmen,
aanvang 20.00 uur, entree € 6

GEMEENTE CASTRICUM ‘ LEEFT
MET WATER’, EEN LEZING DOOR
LIA VRIEND

Waterbeheer doen we al 1000 jaar,
maar in de recente verwachtingen
over de klimaatsverandering staat
het thema ‘ water’ weer volop in de
aandacht. Wat staat ons te wachten als het klimaat warmer wordt?
Deze verandering doet de zeespiegel sterker stijgen , o.a. omdat de
ijskappen afsmelten. Het wordt
echter niet alleen warmer, ook het
patroon van neerslag zal veranderen. Langere droge periodes, maar
ook neerslag in enorme stortbuien.
Het ene moment te weinig water,
en dan opeens weer veel te veel.
Welke maatregelen moeten we
de komende jaren nemen om dit
probleem op te vangen. Deze LIApresentatie zal met name laten zien
hoe binnen de gemeente Castricum dit probleem kan/zal worden
aangepakt, rekening houdend met
de grote variatie in landschappen.
Hoe kan bijvoorbeeld de bedding
van het voormalige OerIJ hier een
rol in spelen, waardoor de specifieke kwaliteiten van onze omgeving nog eens versterkt worden?
Lezing i.s.m. Bibliotheek Kennemerwaard. Kaarten verkrijgbaar tijdens
openingsuren van de bibliotheek,
telefonisch: tel. 072 - 505 21 35 of
per mail: limmen@bibliotheekkennemerwaard.nl
***

Zaterdag 28 april en zondag 29 april 2012

KUNSTROUTE DOOR LIMMEN

Op zaterdag 28 en zondag 29 april
organiseert de Commissie Kunstroute van Limmen Cultuur in
samenwerking met de Stichting
Bloemendagen voor de vierde keer
tijdens de Bloemendagen een Kunstroute door Limmen. Verspreid over
het kleurrijke bloemendorp kunt u
in 15 ateliers en/of tuinen en openbare gebouwen een groot scala aan
kunst bewonderen zoals keramiek,
stenen en bronzen beelden, foto’s,
schilderijen, sieraden en collages.
Er zullen ongeveer 40 regionale
kunstenaars aan deze Kunstroute
deelnemen die het publiek zullen
verrassen met hun creatieve en artistieke kunstwerken. Voorts vinden
er zondagmiddag op diverse locaties muziekoptredens plaats.
***

Vrijdag 4 mei 2012 in de Corneliuskerk, Dusseldorperweg te Limmen. aanvang 18.30 uur

DODENHERDENKING

Op vrijdag 4 mei begint om 18.30
uur in de Corneliuskerk de jaarlijkse
dodenherdenking.Na afloop van
deze herdenking, om ongeveer
19.10, uur start vanaf het plein voor
de kerk de stille tocht naar het monument tussen Limmen en Castricum. Deze stille tocht duurt ongeveer 25 minuten. Bij het monument
zal de herdenking worden voortgezet. Einde van de herdenking is om
ongeveer 20.20 uur. Wij hopen en
rekenen op een grote opkomst van
de bevolking. De organisatie van
de herdenking in de kerk berust bij
Limmen Cultuur.
***

RESERVEREN VAN KAARTEN:

telefonisch:
072 505 2235
via e-mail:
limmencultuur@hotmail.com
via de website:
www.limmencultuur.nl
Gereserveerde kaarten dienen uiterlijk 15 minuten voor aanvang bij de
kassa in de locatie te worden afgehaald. Er zijn geen gereserveerde plaatsen. Kijk op onze website voor actuele informatie: www.limmencultuur.nl
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LOV-KRANT

Karate in Limmen
De Karatelessen worden gegeven
in de sporthal aan de Hogeweg in
Limmen op zaterdagmiddag
v.a. 16.00 uur t/m 17.00 uur.
De lessen starten weer vanaf
10 september en de inschrijving
is vanaf heden weer geopend! De
lessen staan onder leiding van
Jaap Philipoom.

nu inschrijven, vol is vol!
tel. 0251 - 233570
Sportschool de Lange Beverwijk
O f kijk op www. sportschooldelange.nl

G

!DMINISTRATIE
3ERVICE
0EPPING

DE schakel tussen
ondernemer en accountant

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

Voordelig
drukwerk?
www.studiowelgraven.nl
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Eten en genieten!
GESTOOFDE SUKADELAPJES
Ingrediënten:
1 kg sukadelappen
2 uien
1 teentje knoflook
7 dl rode wijn

2 dl. runderbouillon
half pakje boter en half pakje croma
zout en vers gemalen peper
1 laurierblad

Bereiding:
Pel de ui en de knoflook en snij de uien in snippers en de
knoflook in dunne schijfjes.
Verwarm de wijn en bouillon op laag vuur.
Verhit een koekenpan op hoog vuur en doe de boter erin en
wacht tot de boter nog iets schuimt.
Zout en peper het vlees en braad de lappen kort aan en leg
ze in een braadpan met dikke bodem. Bak de ui en knoflook
even met het vlees mee.
Blus de jus af met weinig lauw water en giet dit over da lapjes en tevens de wijn en bouillon.
Leg een paar blaadjes laurier er over.
Draai het vuur laag en laat het vlees met de deksel iets
schuin op de pan in 3 uur zachtjes gaar stoven.
Verwijder het laurierblad en serveer.
Geef gekookte aardappel en rode kool erbij of eet ze bij
hutspot.

ijk

Eet smakel

Gezellige Kermis
namens de redactie

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Alle Chileense

wijnen

2e ﬂes
halve prijs!
o.a. - La Palma
- Valdivieso

* Amstel 12,99
krat 24 x 30 cl.

* Alfa 12,99
krat 24 x 30 cl.

9,99
8,99

* Akties geldig t/m 11 september

* Bij iedere 10 euro
1 pakje voetbalplaatjes

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

DEALER VAN DSH & GAROBE KASTEN
Wij ontwerpen en monteren voor u de ideale kleding/opbergkast

EIGEN MONTAGE AFDELING
Renovatie of nieuwbouw. Ieder kozijn of raam, door u besteld,
wordt door ons op maat gemaakt en eventueel geplaatst.
Vuurbaak 7 - 1906 BS Limmen - 072 5054880

