De krant van Ondernemend Limmen

LOV
Nieuw! Speciaal kermisfeest voor jeugd van 12 tot en met 15 jaar!

Zaterdag 8 september Kermis
FRISZ-feest in de Burgerij
Toon en Georgina Könst van de Burgerij organiseren voor de jeugd van
12 tot en met 15 jaar op de zaterdagavond van de Limmerkermis een speciaal FRISZ-feest.
Deze groep jeugd vindt zich vaak wat
te oud om de hele avond op het kermisterrein te zijn en hebben nog geen
toegang tot de kermisfeesten. Om
deze groep jeugd een eigen gezellige
feestavond te geven zet de Burgerij op
8 september van 20.00 tot 00.00 uur
haar deuren open voor deze kids. De
muziek is deze avond in handen van
B & E Sound uit Limmen. DJ’s Bob en

Ed zullen deze avond graag alle muzikale aanvragen van de jeugd ten gehore brengen. Speciaal voor de jeugd
is deze avond ook de consumptieprijs
aangepast; € 1,50 per consumptie. De
zaal wordt wat verkleind en op een
leuke manier aangekleed om het allemaal nog gezelliger te maken. Op
deze avond worden er dus geen alcoholische dranken geschonken alleen
maar frisdranken zoals de naam ook
al zegt; FRISZ-feest. De toegangsprijs
is € 3,- in de voorverkoop, de kaarten
zijn verkrijgbaar bij de Burgerij, en
€ 4,- aan de deur op de avond zelf. Dit
is inclusief garderobe. Dus jeugd van

12 tot en met 15 jaar: Willen jullie ook
een gezellige kermisfeestavond op zaterdag 8 september? Kom dan naar de
Burgerij en ga daar lekker los... Denk
er nog wel aan dat je vanaf je 14e verplicht ben om je ID te kunnen tonen
deze avond.

Doe € 3,- per persoon in de enveloppe
en deponeer dat in de brievenbus van
de pastorie van de Corneliusparochie.

Heel veel ﬁlmpjes
over Limmen op Youtube!
Het oudste filmpje is van ± 1953 en er volgen nog vele filmpjes over
Limmen. U kunt de filmpjes vinden op www.youtube.com als u zoekt
naar kemamima4 of rechtstreeks deze link in uw browser tikken:

Zeer de moeite waard om eens te bekijken!

Katerloop
tijdens Limmer
Kermisweekend
LIMMEN - De Limmer IJsclub houdt
zondag 9 September tijdens de kermis de traditionele Katerloop.
De loop staat open voor iedereen,
wedstrijdlopers en recreanten. Ook de
jongeren kunnen weer laten zien dat
er aan de conditie wordt gewerkt. Er
kan 5 of 10 kilometer gelopen worden.
Er zijn prijzen voor de 5 km voor de
jeugd t/m 15 jaar en voor de deelnemers van de 10 km. Het inschrijfgeld
bedraagt: € 3,- iedereen zonder herinnering, €4,- met herinnering voor de
jeugd t/m 15 jaar en € 5,- met herinnering voor de ouderen. Inschrijven
vanaf 9.30 uur in Sporthal d’Enterij,
waar ook kleed- en douchegelegenheid is. De start is aan de Middenweg,
nabij de sporthal, om 10.30 uur.

Omdat kermis en kerkemis bij elkaar
horen zal er ook dit jaar in de Corneliuskerk een ker(ke)mis-ontbijt worden georganiseerd. Op deze ‘deun en
kreun’ dag (maandag 10 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. Het
ontbijt vindt plaats van 9.00 uur tot
10.00 uur in de Corneliuskerk. Geef je
wel schriftelijk op, want er moet ook
ingekocht worden.

Voor de basisschooljeugd is er de
Parkloop. Kinderen t/m 8 jaar lopen
éénmaal een ronde om het park en
de kinderen 9 t/m 12 jaar tweemaal.

(Ingezonden bericht)

Wethouders Castricum
doen Fernand en de OGL
vertrekken uit De Enterij

Vele dorpsgenoten maar ook mensen
van buiten ons dorp beleefden plezier aan de sporthal. Grote en kleine
feesten, veel sport maar ook voor
noodopvang in ons dorp (denk aan
het gaslek in school waardoor alle
kinderen uitweken naar ‘de Enterij’).

Limmen in beeld door Kees Bos en Gerard Driessen...

Een kleine greep uit de filmpjes: Heel Limmen loopt uit voor het 1250 jarig
bestaan; Filmpjes van de Kermis Limmen door de jaren heen; Cor Al en Annie Lighthart krijgen een helicoptervlucht aangeboden; de legendarische
Playbackshows; bezoek bloemenmeisjes aan de Cameren enz. enz.

Groet, Pastor Johan Olling

Na 5 mooie jaren hard werken maar
ook plezier beleven valt het doek voor
de OGL en Fernand dus De Enterij. Die
samen probeerden ons dorp accommodaties te laten behouden, niet met
de insteek geld te gaan verdienen,
maar om de belangrijke sporthal voor
het dorp te behouden.

voor Limmers, door Limmers

http://www.youtube.com/user/kemamima4/featured

Ker(ke)mis-ontbijt in
de Corneliuskerk

LIMMEN - Ker(ke)mis-ontbijt in de
Corneliuskerk maandag 10 september van 09.00 tot 10.00 uur tijdens
het eerste deuntje.

september 2012

Kortom, de sporthal wordt heel intensief gebruikt en heeft een belangrijke
rol in de samenleving van Limmen.
Dan loopt na 5 jaar ons contract af en
moeten we in gesprek met de gemeente
Castricum... die zijn van mening dat
de OGL wel een zak met geld achter de
hand heeft om eens flink te investeren
in de sporthal.
Een dak dat flink lek is, een warmwatervoorziening die zowat ploft van
ouderdom een berghok waar we door
de vloer zakken. Nu draait de sporthal
goed maar er is nergens een sporthal
te vinden die winst maakt, dus zijn wij
niet in de positie om het hele gebouw

op te knappen. We houden binnen alles al in goede staat. Nu is het slecht
kersen eten met de gemeente Castricum... door schuiven van ambtenaar
naar wethouder en niemand heeft een
antwoord. Bijna een jaar heen en weer
praten en steeds geen oplossing geven.
Ze geven het gevoel dat het goedkomt...
dat het opgelost wordt maar bij het volgende gesprek zijn we weer terug bij af.
Wie durft nu de beslissing te maken...
niemand dus... vooruitschuiven en vertragen. 1 Augustus 2012 is het contract
over... we hebben dat vele malen aangekaart... dan op het laatste moment krijgen we de vraag om het nog even over

de vakantie te tillen want de tijd is te
kort om nog iets te regelen... dan zakt
de broek je wel af.
Ons nog maanden in onzekerheid laten en Fernand laten dweilen. Dan zetten de OGL en Fernand de stap om de
onderhandelingen te stoppen... Hoe
triest kan het gaan... alles wat we
opgebouwd hebben in een klap weg.
Dan heeft de gemeente later nog de
brutaliteit om Fernand te vragen of zij
het beheer niet op zich wil nemen voor
een andere organisatie terwijl de staat
van onderhoud van de sporthal hetzelfde blijft. Nou nee, bedankt... Alleen voor
de OGL wil ik werken, de heren staan bij
sommige te boek als zakkenvullers...
nou, neem van mij aan dat het de heren alleen maar geld en veel tijd kost
om alle accommodaties in ons dorp in
stand te houden. Van mij krijgen ze alle
lof en zouden ze een standbeeld moeten
krijgen en de Gemeente Castricum DE
GOUDEN EIKEL. Jammer dat ze die niet
meer uitreiken.

Deelname is gratis en na afloop is er
voor ieder een aardigheidje. Neem je
vrienden en vriendinnen mee en komt
allen! De start voor deze Parkloop is
om 10.00 uur. Je hoeft je niet op te geven, zorg wel dat je een kwartier van
te voren aanwezig bent.
Bij deze een paar tips als je met de gemeente in onderhandeling bent. Blijf
rustig, hou je aan je eigen plan vast,
laat je niet gek maken want daar zijn ze
goed in. Wat de heren wethouders Klijnstra en Meijer betreft zou ik zeggen: ga
zo door dan zullen de kernen van Castricum nog veel plezier aan u beleven
en wacht u daar een warm welkom.
Zo wordt het langzamerhand tijd dat
de gemeente eens teruggefloten wordt
want zo ga je niet met mensen om en
vooral niet met diegenen die het beste
met het dorp voor hebben.
Wij hebben nu uit de krant vernomen
dat er een nieuwe exploitant is gevonden. Wij wensen hem veel plezier met
de sporthal en de gemeente Castricum.
Ik bedank alle mensen die de OGL,
Jaap en mijzelf een mooie tijd hebben
bezorgd.
Veel sportplezier, Jaap en Fernand
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DIERVOEDERS

ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
** NIEUW **, Mult X kat, halsband
tegen oormijten, spoelwormen en vlooien €

19,95

SCIENCE SELECTIVE KONIJN
1,5 kg van € 9,99 voor € 7,50
10 kg van € 49,95 NU € 39,50
Laatste KOIKARPERS GOHST
NU HALVE PRIJS!

NIEUWBOUW - VERBOUW
www.bouwbedrijfnicom.nl

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

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Spouwers

10 stuks............................ voor

€

Per stuk ............................ voor

€

5.95
0.65

September R in de maand!
het is er weer Speculaas
Klein - middel - gevuld
!! OPGELET !!

Vanwege de kermis maandag 10 september
zijn wij de gehele dag gesloten.

www.lov-krant.nl
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VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

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 |

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl
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Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te
veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen
een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer
ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige baby's. Heel veel
geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Jesse de Ruijte “Baby van de maand” geworden. Voor de “Baby van de maand”
stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan de winnaar,
op vertoon van deze krant en het geboortekaartje, in ontvangst nemen in de winkel aan de
Rijksweg 137 in Limmen.

‘BABY VAN DE MAAND’

De ru b ri e k L i m m e r K roost
is powe red by

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

Ties Winder

Noa Groot

Jesse de Ruijte
– Geboren op 20 juli 2012 –
Zoon van Jenny de Ruijte

Bram Sijbrand Adrianus Mooij

Romy Boer

– Geboren op 3 augustus 2012 –

– Geboren op 26 juli 2012 –

– Geboren op 6 juli 2012 –

– Geboren op 16 juli 2012 –

Dochter van Maurice Groot en Rianne Duijn
zusje van Nils en Sam

Zoon van Gert-Jan Winder en Marjolijn Glorie

Zoon van Roel Mooij en Jody Mooij-Nanne

Dochter van Ger Nathalie Boer
zusje van Jasmijn

TAICHI QIGONG
LIMMEN - Ervaar wat Taichi Qigong
oefeningen doen met lichaam en
geest. Het zijn rustige, vloeiende en
eenvoudige bewegingen, die ontspannen worden uitgevoerd.
Je gaat je fysiek en mentaal beter
voelen. Je stimuleert de bloedsomloop en houdt de gewrichten soepel.
Taichi Qigong is geschikt voor alle

leeftijden, ziek en gezond. Vanaf september start een nieuwe serie lessen.
Er is plaats voor nieuwe cursisten; op
dinsdagmiddag en woensdagavond in
Limmen, op dinsdagavond in Krommenie.
Voor meer informatie: Ellen Gaillard,
bel 072 – 505 51 01 of kijk op www.
touchbase-taichi.nl

Openingszondag in
de Corneliuskerk
Succesvolle Jaarmarkt Limmen
ondanks de hele dag regen
Woensdag 18 juli stonden de makelaars van Hopman ERA Makelaars op
de jaarmarkt van Limmen, dit jaar
lag de nadruk van de jaarmarkt op
zie, voel, doe, ruik, proef en beleef.
De kantoren van Hopman ERA makelaars speelden daar goed op in door
met een wel heel bijzondere stand
te verschijnen, de ERA X-stream, een
16 meter lange Amerikaanse caravan
met auto, dezelfde die Robert ten
Brink gebruikt in zijn programma
‘all you need is love’. De makelaars
straalden op hun beurt ‘All you need
is ERA’ uit.

afspraak te maken, de makelaars van
Hopman ERA Makelaars komen graag
bij u langs voor een waardebepaling
of om andere vragen inzake de woningmarkt met u te bespreken.

die ervandoor ging met de fiets. Na
zijn vakantie heeft Sven zijn nieuwe
fiets mogen ophalen om deze te gebruiken om naar zijn nieuwe school
te gaan.

Niet alleen voor de ouders was de
stand interessant ook voor de kinderen had Hopman ERA Makelaars een
verrassing, iedereen die het durfde
kon namelijk een karikatuur laten
maken van zichzelf, ondanks de regen
heeft er de hele dag een rij gestaan
voor de caravan om een leuke karikatuur te krijgen.

Ondanks de regen was het toch een
succesvolle en leuke jaarmarkt, wat
Hopman ERA Makelaars betreft tot
volgend jaar!

Naast de geweldige caravan die er
stond waren de makelaars daar ook
aanwezig om alle vragen over de huidige woningmarkt te beantwoorden
of om een afspraak in te plannen bij
de mensen thuis om hun woning te
waarderen. Vele mensen waren benieuwd naar huidige situatie in de
markt, wat de huidige waarde van
hun woning is en wat de markt gaat
doen. Veel mensen zijn ondertussen geholpen en weten weer precies
hoeveel hun woning waard is op dit
moment. Mocht u ook willen weten
wat uw woning op dit moment waard
is dan kunt u altijd met 1 van onze
kantoren contact opnemen om een

Of dit nog niet genoeg was had Hopman ERA Makelaars ook nog een
spannende prijsvraag bedacht. Wie
namelijk het juiste aantal sleutels in
de vaas wist te raden won de ‘custom
made’ Hopman ERA Makelaars transporter fiets. Een heus collecters item,
want er rijden er nog maar 3 van door
Nederland. Winnaar van de fiets is
Sven Zuurbier, hij zat er samen met
mevrouw Duin uit Castricum maar 8
sleutels naast het exacte aantal. Beide
hadden een aantal van 1.250 sleutels
gegokt, het exacte aantal sleutels
stond genoteerd op 1.258 door de
sleutel leverancier ‘De sleutelkoning’
uit Castricum. Na loting was het Sven

16 September openingszondag in de
Corneliuskerk. Seizoen 2012-2013:
‘Bouw je mee aan Gods huis?’
Op zondagmorgen 16 september
wordt in een feestelijke viering samen
met alle koren een start gemaakt van
het nieuwe seizoen 2012-2013. Het
nieuwe jaarthema zal worden gepresenteerd: “Bouw je mee aan Gods
huis?”. Er wordt letterlijk dit jaar een
kerk gebouwd waarbij stap voor stap
de geschiedenis van de kerk in Limmen behandeld zal worden. Ben je
nieuwsgierig hoe we dit jaar het jaarthema vorm gaan geven, kom dan
zondag 16 september om 10.00 uur
naar de Corneliuskerk. Na de viering

is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
onder het genot van koffie, thee of
limonade. We hopen dat velen van u
dan nog even tijd vrij houden om te
blijven en vooruit te kijken naar datgene wat er komend seizoen staat te
gebeuren.

Foto’s van vorig jaar...
Openingszondag 2011

Na afloop was er nog gelegenheid even bij te praten met een
heerlijk kopje koffie.

PA G . 4

LOV-KRANT

SEPTEMBER 2012
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Maandag t/m Zaterdag
open van 8.00 – 21.00
en Zondag open van
16.00 – 21.00 uur.

RIETVELD
M A K E L A A R S

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid
assortiment

Voor uw gemak;

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

...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!

Hogeweg 142
Limmen

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

LIMMEN

Let op!

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

ER ZIJN OOK WEER
WORKSHOPS TE VOLGEN!

studio

welgraven.nl

Info: zie verkooppunt Hogeweg

TAICHI QIGONG
Ongevallenverzekering

Op een ontspannen manier verbeteren
ademhaling, concentratie, doorbloeding
en lichaamshouding.
Vanaf september weer trainingen in Limmen
op dinsdagmiddag en woensdagavond.
Er is plaats voor nieuwe cursisten.

Rust
Balans
Ontspanning

Informatie en aanmelden
Ellen Gaillard (lid St. Taijiquan Nederland)
072-505 51 01, www.touchbase-taichi.nl

De scholen zijn
weer begonnen!
Wij wensen uw kind(eren) een ﬁjne en veilige rit naar school.
Bij ons staat een zorgeloos leven voorop. Ook dat van uw
kind(eren). Een ongelukje zit echter in een klein hoekje.
Een ongevallenverzekering biedt u in dat geval ﬁnanciële rust.
Univé Noord-Kennemerland
Limmen, De Drie Linden 1
Tel. (072) 505 35 81
Heemskerk, Maerelaan 6
Tel. (0251) 65 70 75
www.unive-noordkennemerland.nl

Daar plukt ú de vruchten van!

Gezellige Kermis
namens de redactie
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Jan Veldt
40 jaar bij
Kleverlaan b.v.

een leven vol van techniek
en sport!
Wie langs de Rijksweg rijdt en de autoshowroom van Kleverlaan b.v. passeert kan het niet
ontgaan zijn: Jan Veldt viert zijn 40-jarig dienstjubileum en dat staat op een grote banner
aan de voorzijde van het fraaie gebouwencomplex hoek Visweg/Rijksweg. De jonge mensen
van nu blijven geen 40 jaar meer bij een werkgever, zij hoppen gemakkelijk van het ene
bedrijf naar het andere. Voor sommigen is dat goed en dat hebben zij ook zo gepland in hun
carrière. Anderen blijven, zeker in de huidige tijd, iets honkvaster, zekerheid in je job is een
groot goed geworden. Bij het binnentreden van het bedrijf wordt je ook geconfronteerd met
veelkleurige posters waar een lachende Jan Veldt je aankijkt met pretogen alsof hij zeggen
wil: “Ik heb het toch maar gepresteerd, 40 jaar bij één bedrijf, en dan ook nog elke dag met
plezier!”. Inderdaad zo is het ook, met veel plezier, inzet, verantwoordelijkheid, sociaal gevoel, bereid anderen iets te leren en er ook zelf iets van opsteken, en “plichtsgetrouw”. Jan
was er altijd, zijn sportieve prestaties hebben nooit tot verzuim geleid, integendeel, het was
de grote stimulans om nog beter te presteren. Sport en werk dat gaat bij Jan Veldt “hand in
hand”. Dus ben ik naar Kleverlaan b.v. getogen om met Jan Veldt te spreken over de voorbije
40 jaren en over de toekomst, immers hij is nog maar 57 jaar. Tiny Kleverlaan zorgt voor
kofﬁe met gebak, Jan zit op zijn praatstoel en later schuift ook Cor Kleverlaan aan. Jan’s
jubileum was ofﬁcieel op 14 augustus (ik was er de 15e), echter het wordt gevierd op 29
september van 15.00 – 18.00 uur voor familie, klanten, leveranciers, medewerkers etc. Op dit
moment zijn teveel mensen, ook collega’s, met vakantie. Op de 14e was Jan’s vrouw Carla
uiteraard aanwezig, er waren mooie woorden, felicitaties en bloemen, maar het echte feest
is 29 september a.s.
In een geanimeerd gesprek gaan we eerst terug naar Jan’s jeugd in Akersloot. Geboren en getogen in de
grote boerderij waarop in de dakpannen staat 1899, op de hoek van de Startingerweg en de Sluisweg, juist
ten oosten van het viaduct Starting over de A-9. Helaas is alle historie van de boerderij verloren gegaan
vertelt Jan. In 1984 is hij met zijn vrouw Carla getrouwden zijn zij in het ouderlijk huis gaan wonen, zij kregen 2 dochters en 2 zonen, met inmiddels één kleinkind. De boerderij is in tweeën verdeeld, er woont nog
een familie Veldt, ook met de naam Jan. ‘s Zomers is de hele boerderij omgeven door schitterende dahlia’s
en andere bloemen. Jan’s hart lag echter niet in het agrarische vak. Hij was meer van sleutelen aan ﬁetsen,
brommers en dan met name een Solex. Zou het daarom zijn dat de grootse collectie Solex brommers boven
het Noordzeekanaal in Akersloot staat, voor de verhuur bij café “De Vriendschap”?. Jan was niet een liefhebber van naar school gaan, maar toch rondde hij het Lager Onderwijs succesvol af en ging naar de L.T.S.
in Alkmaar. Eerst een brugklas en daarna 1 jaar metaal en vervolgens 2 jaar autotechniek. Ook deze studies
werden met diploma’s op zak behaald. Het werd tijd om het geleerde in de praktijk te brengen en Jan toog
naar Limmen waar Joop van der Steen en Cor Kleverlaan samen een autobedrijf waren begonnen aan de
Kapelweg (hoek Pagenlaan). In een kleine garagebox en een oude bloembollenschuur werd het onderhoud
uitgevoerd. Jan had een goed gesprek en werd direct aangenomen, het was 1972, en er werd een loon van
ƒ 60,00 per week afgesproken. En wat schetst Jan’s verbazing? Tot zijn grote vreugde krijgt hij maar liefst
ƒ 65,00 netto per week aan loon, dat wekelijks uit de portemonnee van Cor Kleverlaan wordt betaald… Er
waren toen 5 mensen in dienst. Het bedrijf groeide en zo ook het personeelsbestand. Het huidige aantal
mensen bestaat nu maar liefst uit 35 personen. Jan groeide mee in de ontwikkeling en ging toch weer 1
dag per week naar school om cursussen te volgen. Hij werd vervolgens 2e monteur en daarna 1e monteur.
Ook in de avonduren werd gestudeerd, er was nascholing, je moest bij blijven want ook de techniek in de
automobielwereld ging met grote stappen voorwaarts. Zo ook de introductie en het dagelijks gebruik van
computers. In 1980 werd een nieuwe garage met bescheiden showroom gerealiseerd. Jan vertelt dat hij
vaak ’s morgens al ruimschoots voor 7 uur aanwezig was om auto’s te tectyleren (een sterke anti roest
behandeling). Jan verdiende graag iets bij. Nu wordt er niet meer getectyleerd, immers de onderstellen/carrosserie van auto’s is beter verzinkt of van materiaal gemaakt dat niet meer roest of erodeert. Overigens
vertelt Jan dat in het nieuwe gebouw ook de afzuiging/luchtverversing perfect was en aan de laatste eisen
voldeed. Een prettig klimaat om in te werken. Zo kwam de olie nu “van boven” door een leiding en werd er
niet meer morsig met kannetjes omgegaan.
– JAN VELDT EN SPORT –
We maken in een overigens zeer gezellig en informatief gesprek, met op- en aanmerkingen van Tiny en
Cor, een zijsprong richting de sport. Het werd al even genoemd, Jan’s grote passie en hobby is sport. Reeds
vanaf zijn 14e jaar is hij lid van de Limmer IJsclub (anno 1895), zie www.limmerijsclub.nl voor heel veel informatie. Jan schaatst en ﬁetst onvoorstelbaar veel. Hij heeft ook grote uitdagingen op zijn naam staan.
Ik noem er enkele: heel veel marathons schaatsen door geheel Nederland. In 1976 maar liefst 7.000 km.
op de ﬁets dwars door de Verenigde Staten. In 1978 naar de Noordkaap 3.700 km. (terug per auto). Er was
zo snel gereden dat er een week over bleef, dus nog maar “effe” op de ﬁets naar Duitsland. Geﬁetst in
Japan en Marokko. De Alaska Highway 4.400 km, waarvan 2.500 km. zandweg en dat op dunne wielrenbandjes… Marathons lopen vanaf 1985, zijn beste tijd ooit: 2:56 en dat voor 42 km.! Ook is hij in Australië
geweest, met recht een wereldreiziger. Voor 2013 staat Zuid Amerika op het programma. In 2004 kreeg Jan
problemen met zijn heup en heeft hij in 2006 een nieuwe heup gekregen, volgens Jan één van een “fout
merk”, maar de heup functioneert prima. Vier maanden (!!) na de heupoperatie reed Jan 2 x een schaatstocht van elk 100 km. in Mongolië. Ook is Jan in het kader van het Spitak project in Armenië geweest om
te ﬁetsen. In eerdere edities hebben wij bericht over een motortocht naar Armenië voor hetzelfde goede
doel. Jan heeft door zijn sport heel veel indrukken en ervaringen opgedaan, andere culturen gezien en
leren kennen. Je doet er ook veel mensenkennis mee op. De meeste reizen zijn gemaakt in samenwerking
met “Le Champion”. Voor Jan geldt zoals hij zelf zegt: “Sport is de stimulans om nog beter te presteren

Ingrid Meerman, klaar om schaar en mes over te nemen van Jan Stuifbergen.
in je dagelijkse werk”. Met recht een mooi motto! Jan heeft ook heel veel kinderen de techniek van het
schaatsen bijgebracht. De trainingen waren zowel op de ijsbaan als in bos en duin. Met hart en ziel trainde
Jan jonge mensen om tot betere sportprestaties te komen. Kinderen die les gehad hebben bij de Limmer
IJsclub pik je er nog direct uit aan hun houding en rijstijl op het ijs. Jan is binnen Kleverlaan b.v. dan ook
de organisator voor sportevenementen bij bedrijfsuitjes of feesten. In 2012 was het Kleverlaan team 2e in
de Drakenbootrace in Alkmaar met slechts 0,28 seconde tekort, een ware prestatie! Jan doet het graag en
met passie maar dat hadden we al lang begrepen! Soms wordt Jan een ietsje verlegen als hij de loftrompet
hoort steken over zijn inzet. Bescheidenheid siert de mens Jan, zeggen we dan.
– TERUG NAAR JAN VELDT EN HET GARAGEWERK –
In de bijbel staat een stukje: “Gij zult uw licht niet onder de korenmaat stellen” (Mattheüs 5: 14-17). Daarmee wordt bedoelt dat je de kennis en kunde die je hebt met anderen moet delen. Jan Veldt heeft dat steeds
meesterlijk in de praktijk gebracht. Hij gaat dan ook van het standpunt uit: “Als je het anderen voordoet
en leert, maakt dat jouw leven en dat van de ander gemakkelijker”. Het is dan ook niet voor niets geweest
dat Jan in zijn werkzame leven zeker meer dan 50 tot 60 jonge mensen heeft begeleid en getraind tijdens
hun stageperiodes. De leerlingen waren graag bij Jan in de leer, hij heeft tact, geduld en goede uitleg. Beter
2x verteld of uitgelegd dan fouten maken. Nog regelmatig ziet of spreekt Jan zijn “leerlingen” die allemaal
goed terecht zijn gekomen. En als iemand niet geschikt was heeft Jan dat ook eerlijk, maar steeds met
respect, gezegd. Jan vertelt dat hij ook wel eens fouten heeft gemaakt. Zo kon het gebeuren dat anderen
incl. de directie, iemand zijn bijnaam gebruikten, Jan wist niet beter of de man of vrouw heette zo en hij
gebruikte die bijnaam dan ook, maar steeds met meneer of mevrouw ervoor. Het leidde tot hilariteit, de
klanten begrepen Jan’s foutje... Eén van Jan’s grote verantwoordelijkheden is hoofd van de APK keuring,
sedert 1985 reeds. In totaal zijn er vijf gediplomeerde keurmeesters aanwezig. Tegenwoordig gaat de aanen afmelding van de APK (Algemene Periodieke Keuring) vol automatisch en is het bedrijf rechtstreeks
verbonden middels beschermde en beveiligde websites met de Rijksdienst Wegverkeer waar alle auto’s
geregistreerd staan. Toen in 1999 het bedrijf verhuisde naar het huidige pand, was Jan toch wel een beetje
nerveus, hij zag er echt tegenop. Zou alles wel in de oude gezellige sfeer blijven, het contact met de collega’s en met de klanten? Gelukkig is dat ook zo gegaan, korte lijnen, met de receptie, met de klanten,
met de directie etc. Jan was heel snel weer helemaal in zijn element. Wel kon het gebeuren dat Jan in zijn
automatisme soms naar de oude garage reed… Jan heeft ook een sterk sociaal gevoel, denkt aan de ander, is bezig met hem of haar. Jan zal er voor zorgen dat er contact is wanneer er iemand onverhoopt ziek
mocht zijn en zorgt voor een passende attentie. Veertig jaar Jan Veldt bij Kleverlaan b.v., wat een mooie
periode en nog een aantal jaren met plezier te gaan. Gezond van lijf en leden, sportief zijn en blijven. Het
zal ongetwijfeld druk worden op 29 september bij de receptie ter eren van Jan.
Jan van harte gefeliciteerd, zo ook je vrouw Carla en de kinderen. Maar ook felicitaties voor Cor en Tiny,
Jan en Ron Kleverlaan en de collega’s. Als deze krant verschijnt geniet Jan van een welverdiende vakantie.
Energie op doen voor zijn werkzaamheden na de vakantieperiode.
Jan Veldt, een duizendpoot op velerlei gebied, zowel in de techniek als in de sport.
Wilt u Jan feliciteren met zijn jubileum dan bent u van harte welkom op de feestelijke receptie op zaterdag
29 september a.s. van 15.00 tot 18.00 uur.
Kees G. Kroone
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tapijten

gordijnen

&

zonwering

karpetten

laminaat

vloeren

elektrische gordijnrails!
service
kwaliteit
garantie

Marga’s Haarmode
Dusseldorperweg 105
072 505 24 56
Ook geopend op maandagmiddag do- en vrijdagavond

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

Tevens is er de hele dag een technisch adviseuse aanwezig van
L’Oreal Professional. Niet meer blij met uw haarkleur? Kom dan
deze dag bij ons langs.

Het Tuincentrum bij u in de buurt!!

Ze zijn er weer...

BLOEMBOLLEN!!
Prachtig assortiment tulpen, narcissen,
hyacinten en vele andere bijzondere
bolgewassen. Plant ze nu… en geniet
in de lente van een pracht aan kleuren!

MAANDAG 10 SEPTEMBER
ZIJN WIJ GESLOTEN
VANWEGE DE LIMMER KERMIS

www.nuyenstuinengroenshop.nl

•
•
•
•
•

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

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

VA L K E R I N G

Administratie- en Belastingadviseurs

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

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

www.vanstralenlimmen.nl
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Sandra Roubos van Mensendieckpraktijk Limmen organiseert

Meditatiewandelingen in
de Egmondse duinen
Wil je het bos nu nog intenser beleven en ervaren hoe levende ontspanning aanvoelt? Loop dan mee op 18
september.

De wandeling start om 19.15 uur vanaf
het PWN informatiebord bij parkeerplaats Diederik, Herenweg tussen
Bakkum en Egmond-Binnen. Tijdens
de wandeling worden de zintuigen extra opengezet en geprikkeld. Ook zal
het pad af en toe verlaten worden om,
op een rustige plek, staande ontspanningsoefeningen te doen. De wandeling duurt ca 1-1.5 uur.

Aanmelden en kosten:
Aanmelden kan op mensendiecklimmen@kpnplanet.nl of 06-49 91 70 37
o.v.v. naam, aantal personen, telefoonnr. Heb je spontaan zin en het
regent niet, ook dan ben je van harte
welkom.
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Klokkenstoel vervangen
in de Corneliuskerk
Van 20 t/m 23 augustus werd er hard gewerkt aan vervanging van
de klokkenstoel in de Corneliuskerk. Het was een precies klusje
die vakkundig werd uitgevoerd en na deze belangrijke werkzaamheden kan de klok weer jaren luiden...!

Deelname kost € 5,00 contant te betalen vooraf aan de wandeling. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor
een geldige duinkaart. Bij regen zal
de wandeling niet doorgaan. De informatie is ook te lezen op www.mensendiecklimmen.nl

‘Dat overkomt mij toch niet?!’
Limmen - Richard Bloedjes van Univé
Noord-Kennemerland brengt de lezers op de hoogte van interessante
weetjes en bruikbare tips op financieel en verzekeringsgebied.
Voor de meesten van ons zit de vakantie er weer op. Dat geldt ook voor mij.
De kinderen gaan weer naar school
en moeten gebracht worden of gaan
alleen op pad. Lopend naar de basisschool of tegenwoordig met het
razend populaire waveboard. Vaak
geheel verzonken in hun eigen fantasiewereld steken zij nog wel eens
zonder op of om te kijken de weg over.
Zodra ik mijn kinderen heb afgezet bij
school, rijd ik door naar mijn werk.
Een groep naar schoolgaande jongeren in het voortgezet onderwijs fietst
mij tegemoet. Vier rijen dik slingeren
zij zich onbekommerd naar school
toe. Automobilisten spoeden zich gehaast naar hun werk en kunnen hen
vaak op het nippertje nog ontwijken.
Helaas is ook voor deze kinderen een
ongeluk zo gebeurd. Maar ook wij zelf
zijn in het verkeer of tijdens ons werk
niet onschendbaar. Een ongeluk zit
voor zowel jong en oud in een klein
hoekje.
Sterker nog, de helft van de 2,3 miljoen ongevallen in Nederland vindt

plaats in, om, naar en van huis, op of
naar het schoolplein, in het drukke
verkeer of tijdens het werk.
De gezondheid van u of uw kind is het
eerste waar u aan denkt en niet in de
eerste plaats aan uw financiële situatie. Toch is het belangrijk om daar
even bij stil te staan. Stel dat u niet
meer of maar beperkt kunt werken
door een ongeval waarbij u of uw kind
blijvend invalide raakt. De gevolgen
op financieel gebied kunnen enorm
zijn. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor revalidatie of voor aanpassing van uw huis of auto. Of erger:
het wegvallen van een inkomen. Vaak
worden deze kosten niet vergoed.
Daarom is een ongevallenverzekering
absoluut geen overbodige luxe!

den voldoet. De verzekering (al vanaf
€ 2,94 per maand) heeft een wereldwijde dekking en geldt 7 dagen per
week, 24 uur per dag. Dus ook tijdens
werk, op school, onderweg of tijdens
uw vakantie. Een scholierenverzekering is hierdoor overbodig. Wij adviseren vooral gezinnen met kinderen of
mensen die veel reizen, een (gezins)
ongevallen verzekering af te sluiten.

Op de foto Gerard Min die een medewerker van de ﬁrma Mous helpt.

Wilt u meer informatie? Bel ons of
kom langs voor een vrijblijvend advies. Univé Noord-Kennemerland is te
vinden in Limmen aan De Drie Linden
1, tel. 072 - 505 35 81 en in Heemskerk
op de Maerelaan 6, tel. 0251 – 657 075.

Wat heeft een (gezins)ongevallenverzekering u te bieden?
Met een gezinsongevallenverzekering
zijn u en uw gezinsleden verzekerd
tegen de financiële gevolgen van een
ongeval. Ook uitwonende studerende
kinderen, zijn meeverzekerd.
U ontvangt een eenmalige uitkering
als u of een gezinslid overlijdt of blijvend lichamelijk letsel oploopt als gevolg van een ongeval. U kunt zelf de
hoogte van de verzekerde bedragen
bepalen, zodat de verzekering geheel
aan uw behoeften en omstandighe-

Jos Mous aan het werk bij de vervanging van het hangmechanisme.

Wie herkende de winkels...

Prijswinnaars Jaarmarkt
Limmen 2012 bekend
Stichting Oud Limmen heeft tijdens de jaarmarkt in Limmen een
prijsvraag georganiseerd. Op twee
grote panelen waren foto’s bevestigd
met de vraag: Wie herkent de Limmer winkels. Bij een juiste invulling
kwam er de tekst: Vijf en twintig jaar
Oud Limmen, uit.
Vanwege het slechte weer waren er

niet zoveel deelnemers als vorig jaar,
maar toch genoeg die een gokje wilden wagen. Er werd volop gediscussieerd over de schrijfwijze van de naam
van de betreffende winkel.
Uit de goede inzendingen zijn 3 winnaars getrokken.
De waardebon voor een taart is gewonnen door Froukje Elzinga,

Verrassingspakketje 1 is gewonnen
door Marga Beentjes,
Verrassingspakketje 2 is gewonnen
door Anneke van der Velden.
Alle deelnemers worden bedankt voor
hun enthousiasme. Volgend jaar nieuwe kansen met een ander onderwerp.
Stichting Oud Limmen

De Zonnebloem vraagt uw hulp
LIMMEN - Dit jaar willen wij met
Kerstmis een korte vakantieweek
organiseren. Mensen die door een
fysieke beperking niet alleen met
vakantie kunnen willen wij graag
een paar sfeervolle dagen aanbieden
en zo de dagelijkse zorgen even kunnen vergeten.

Om een extra lichtje te laten schijnen
met Kerstmis vragen wij uw hulp.
Albert Heijn in Limmen wil graag
meewerken om er ook nu weer een
succesvolle actie van te maken. Het
is mogelijk om uw statiegeld aan de
Zonnebloem te doneren. Wij hopen
dat u, zoals altijd, de Zonnebloem een
warm hart toedraagt en mee wilt helpen deze actie te doen slagen. Daar-

voor zeggen wij alvast hartelijk dank
namens alle vakantiegangers en vrijwilligers.

Altijd weer spannend om op grote hoogte de nieuwe onderdelen van de
klokkentoren te vervangen door nieuwe...
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Kermis 2012 in café de Lantaarn
Vrijdag 7 september barst het kermisgeweld los in de Lantaarn met de band
Giga. In het voorcafé Dj Cor, die het

ZONDAG 2 SEPT.
O PWA R M PA RT Y M ET:
DJ JUICY JUGS.
A A NVA N G 19.00 U U R

Holland zoals ze zelf zeggen. Dj Maarten in het café, die niet eerder zal rusten tot iedereen met hem mee feest.
Ook komt dit jaar weer de Amsterdamse zwaargewicht Peter Beense de
tent op zijn kop zetten. Dus dit jaar
wederom geen pauze!!!!!!!!!!!!

dak eraf laat knallen. Zaterdag 8 september speelt de formatie La Stampa
in de tent. 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 9 september
in de tent: Flair, de Noord-Hollandse
topformatie. Hun repertoire is van het

Na dit alles komt de band Goet Foud
als top afsluiter. En in het café Dj Toine, die de laatste uurtjes voor jullie
helemaal los gaat.

LIMMER KERMIS 2012
VRIJDAG 7 SEPTEMBER
Tent: Giga
Café: DJ Cor
Zaal: gesloten
Z AT E R D A G 8 S E P T E M B E R
Tent: La Stampa
Zaal: Housefreakerz
Café: DJ Toine
ZONDAG 9 SEPTEMBER
Tent: Flair en Mystery Guest
Zaal: Memphis
Café: DJ Toine
MAAN DAG 10 SE PTE M BE R
Tent: Garlicks, Jukebox, Peter Beense en als afsluiter
Goet Foud
Zaal: Trio Tjoe en Jeroen
Café: Feest Dj Maarten en daarna DJ Toine
Wij wensen jullie allemaal een gezellige kermis toe.
LET OP: ONDER DE 16 JAAR GEEN TOEGANG.
ID KAART VERPLICHT. Voor iedereen polsbandje verplicht.

spelen van eigen hits tot covers van
de meest recente hits uit de MegaCharts. 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 Toine er een feest van maakt
in het voorcafé. Maandag 10 september starten we met The Garlicks, dé
verrassende coverband uit Limmen.
De jonge en energieke bezetting

maakt van elk optreden een spektakel. Daarna speelt Jukebox met een
hoog swing, dans en ga maar uit je
dakgehalte. In de zaal trio Tjoe en
Jeroen de slechtste band van Noord-

Op zondag 16 september 2012 vanaf 16.00 uur in de VREDEBURG te Limmen

‘Frankie goes to ..! Bigband’
ERVAAR
HET VERSCHIL IN
SLAPEN eerste gastoptreden van de
Jazz Session Club ‘Vredeburg’
“Frankie goes to ….! Bigband” wordt het eerste
gastoptreden van het veertiende seizoen van
de JAZZ SESSION CLUB “VREDEBURG”

LUTE
www.slaapkennerlute.nl

Zondag 16 september 2012 begint alweer het
veertiende seizoen van de Jazz Session Club
“Vredeburg” in die prachtige stolpboerderij de

Vredeburg in hartje Limmen. En het is al meteen
weer raak. Er komt een gastoptreden van een
bigband met de illustere naam “Frankie goes to
...! Bigband”. Nog jong (8 jaar oud, maar wel veel
ervaring) heeft de band door haar vele optredens
al een zeer goede naam opgebouwd in de kop
van Noord Holland. De naam is bedacht door de

leden van het eerste uur naar de oprichter en dirigent Frank van Gemert. En “goes to” betekent
natuurlijk dat er gestreefd wordt naar meer professionaliteit o.l.v. Frank van Gemert.
Het repertoire bestaat uit goed dansbare Bigband klassiekers, maar ook moderne funky en
latin stukken worden niet geschuwd. Alle leden
van het orkest hebben workshops improvisatie
bij de bekende Alkmaarse musicus Jan Doedens
gevolgd, met het gevolg dat er heel wat (goed)
gesoleerd wordt bij een optreden van “Frankie
goes to …!”. De organisatie is blij dat met dit
gastoptreden een heel goede start wordt gemaakt van alweer het veertiende Jazz Session
Club “Vredeburg”seizoen. En de sessiemuzikanten zullen ook zeker hun steentje bijdragen aan
een succesvolle middag.

U zult ervan kunnen genieten op zondag 16 september in de Vredeburg in Limmen vanaf 16.00
uur. U bent allen welkom en de toegang is gratis. NB: de komende sessiedata: 16 september, 14
oktober, 18 november, 16 december,
20 januari, 17 februari, 17 maart en 14 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:
fltimmer@telfort.nl
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Begin de kermis bij de Burgerij!
Vrijdagmiddag 7 september, vanaf
16.00 uur, kunt u op het terras (bij
slecht weer binnen) van de Burgerij
terecht voor een gezellige kermisborrel!

ons kermismenu! Wij serveren vanaf
ongeveer 18.00 uur het kermismenu.
Het menu bestaat uit een halve kip,
frites en salades en de kosten zijn
€ 10,00 p.p.

U kunt met u collega’s en vrienden
weer “ouderwets” een kermisborrel
komen halen. Omdat er de hele dag
gewerkt is kunt u gebruik maken van

Als u gebruik wilt maken van het
kermismenu kunt u dit van te voren
bij ons reserveren via 072-5051519 of
info@deburgerijlimmen.nl.

KERMISPROGRAMMA
VRIJDAG 7 SEPTEMBER VANAF 16.00 UUR:

Oproep aan de jeugd van 12 tot met 15 jaar... Kom op zaterdagavond 8 september naar de
Burgerij en ‘ga los’ op de Friszparty die speciaal voor jullie is! (zie ook artikel voorpagina)

KERMISBORREL MET KERMISMENU
Halve kip met frites en salade voor maar een tientje!
(graag van te voren reserveren!)

!

NIEUW

Zondag 9 september speelt de veelzijdige all-round coverband; Linke
Soep uit Haarlem.
Zij hebben een breed “top 100 aller
tijden”-repertoire en is al jarenlang
een veelgevraagde band voor feesttenten, kermissen, festivals, cafe’s en
particuliere feesten.
De band speelt veel verschillende
muziekstijlen, variërend van rustige popsongs tot heftige rock, met
daartussen de beste swing-, feest- en
dansnummers.

Deunen in de Burgerij!!
Feest met Santa Rosa
Santa Rosa heeft met de nieuwe zanger Bas van Rijckevorsel van slechts
23 jaar toch al een Frontman van Formaat. Een bekende kop die iedereen
zal herkennen van zijn Idols avontuur,
waar hij de sterren van de hemel zong
in de Live-Shows.

Een avondje Linke Soep betekent een
knalfeest met alles er op en er aan:
swingen, springen én een paar “brok
in de keel momenten” (zakdoekjes
not included).
De band bestaat uit een vijftal topmuzikanten: de veelzijdige Ian op
drums en zang, de steady Hans op
bas, daarnaast zanger/entertainer en
toetsenist Eric, alleskunner Erik op
gitaar en de heren nemen 9 september niemand minder dan zangeres en
conservatoriumstudente Nicole mee
om de Limmer kermis in de Burgerij

voor jong en oud helemaal op z’n
kop te zetten!

Deze avond is alleen toegankelijk voor kinderen
van 12 tot 15 jaar! (zie ook artikel op voorpagina!)

(Kaartjes kosten € 3,00 in de voorverkoop en € 4,00 aan de deur)

ZONDAG 9 SEPTEMBER VANAF 17.00 UUR:

LINKE SOEP
(Vrij entree!!)

De gouden formule:
Een topzanger van 23 jaar met een
goede kop, en daarachter een superervaren band ..!!!
Nieuw repertoire:
Een groot Nederlandstalig- RockPop en Feest festijn dat iedereen zal
bekoren. Nederlandstalig met oa de
grote hits van Jan Smit, Nick en Simon maar ook Hazes, Boudewijn de
Groot en bijv. Frank Boeijen. Rock met
de nieuwste liedjes van Van Velzen,
Kings of Leon en bijv Adam Lambert.
Pop met oa Black Eyed Peas, Baseballs
en bijv Train en Feest ja dan denk je
natuurlijk ook hun eigen Viva Hollandia, wat toch nu al een klassieker

De pauzes van de band worden gevuld
met niemand minder dan Dj Rene Tulipano. Met DJ Rene Tulipano hebben
wij een absolute top Feest dj in huis!!
Rene is te vinden op de grotere evenementen in Nederland maar ook tijdens de bekende après-ski in de wintersport gebieden van Oostenrijk is
hij wekelijks te bewonderen , Rene is
een van de vaste dj’s in het zeer bekende en populaire après-ski Cafe de
Gerry’s Inn in Westendorf Tirol. In de
zomermaanden is Rene ook te vinden

RY
MYSTEST
GUE

De lengte van het parcours meet nu
bijna 2300 meter met daarin aangebracht de nodige technische hoogstandjes en uitdagingen. Het profijt
van mountainbiken is niet alleen de
konditieverbetering met de daarmee
te bereiken gewichtsvermindering,
maar ook heel belangrijk het daarbij
komende plezier. Een nog heel belangrijk bijkomende facet is de fietsbeheersing voor met name de jeugd
in verband met hun deelname aan het
steeds drukker wordende verkeer. Om
de fietssport te promoten organiseert
de stichting K.P.B.
Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober
a.s. 2 OPEN DAGEN op het M.T.B. terrein aan de Pagenlaan in Limmen. za-

terdag 6 oktober van 14.00 tot 17.00
uur en zondag 7 oktober van 12.00
- 15.00 uur. Blijkt uiteindelijk de fietssport iets voor jou te zijn, dan kun je
ingedeeld worden in de bestaande
door de weekse lessen. Naast de voormelde activiteiten van open dagen en
trainingen bestaat nu ook de mogelijkheid tot het houden van de populaire kinderpartijtjes op de mountainbike. Ook het verzorgen van m.t.b.
schoollessen is vanaf nu te realiseren.
Met ingang van zondag 30 september
van 12.00-13.00 uur wordt begonnen
met de starterslesjes voor de jeugd
“start to bike”. We hebben alles in
huis van helm, mtb tot instructie,
maar je eigen fiets mag mee als je dat
wilt.
Ook schijnt er behoefte te bestaan
voor een les voor alleen dames. We
willen en kunnen dit inpassen op vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur. Dames zijn natuurlijk ook welkom op de
les van dinsdagavond van 20.00-21.00
uur.

SANTA ROSA

Westendorf on Tourshow met
DJ Rene Tulpilano en Weekblad Party Nominatie Artiest
(Vrij entree!!)
Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 16 jaar!
ID-kaart verplicht! Er mag binnen 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

in diverse zomerse badplaatsen in Nederland Bulgarije en Spanje.
Rond de klok van 13.45 hebben wij
ook nog een mysterie optreden van
weekblad Party Nominatie Artiest.
Ben je benieuwd wie deze persoon is?
Kom dan langs bij de Burgerij!
Wij wensen iederen een fijne kermis
en tot in de Burgerij!

Stichting Kids and Parents
Biking timmert aan de weg
Medio april j.l. (2012) op de locatie
aan de Pagenlaan, ingang Eikepage,
op bescheiden schaal begonnen met
het geven van Mountainbike lessen
voor jong en oud, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige fietsschool op een spannend parcours.
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MAANDAG 10 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR:

genoemd kan worden!!! Een optreden
vol hoogtepunten, een avond vol Actie én Energie maar ook vol Virtuositeit…. Een commercieel repertoire,
voor jong én oud !!!!!
Santa Rosa : Bas van Rijckevorsel, een
zanger en frontman van de hoogste
klasse. De bekende “Santa Rosa koppen” van Henk Maas en Willem Vogels
op gitaar en toetsen. Op basgitaar
Mauricio Guerra Lopez, en op drums
de bekendste muzikale broer van Nederland: Jusso Whistler.
…”dus zijn we d’r bij en dat is prima,
Viva Hollandia”…

ZATERDAG 8 SEPTEMBER VANAF 20.00 UUR:

FRISZPARTY!! MET B & E SOUND

Verdere informatie via www.kpbiking.
nl of mail voor vragen en boekingen
naar ton@kpbiking.nl bellen mag natuurlijk ook 06-50506087

Wederom Kermisavond
in Vredeburg
Tot in de jaren 70 was er tijdens de
Limmer kermis altijd een avond
speciaal voor gehuwden en leeftijdgenoten uit het dorp die druk
werd bezocht. Daarna verwaterde
deze traditie om voorgoed te verdwijnen toen ook de Gastronome
werd opgeheven. Met de kermis
van vorig jaar is de draad weer opgepakt in de bovenzaal van Vredeburg. Het was een wat aarzelend,
maar zeer succesvol begin.
De enthousiasme verhalen van de
aanwezigen werkten aanstekelijk op
de thuisblijvers van toen en hebben
ertoe geleid dat ook dit jaar weer
een kermisavond zal plaatsvinden.
Een gezellige avond voor jongeren
die zich al wat ouder voelen en voor
ouderen die zich nog jong voelen.
Het evenement vindt plaats op vrijdag 7 september in Vredeburg van

20.30 tot 01.00 uur. Daartoe is het
in deze regio bekende duo Sunrise
geëngageerd. Dit duo heeft al 28
jaar een vertrouwde naam in het
kermiscircuit met een repertoire
van de jaren 60 tot heden. Om de
kermissfeer te verhogen is gekozen
voor een all-in formule. Dat wil zeggen dat de aanwezigen voor 30 euro
p.p. vrij drinken hebben (met uitzondering van buitenlands gedestilleerd) en ook van diverse hapjes
kunnen genieten. Bovendien heeft
dit het voordeel dat men niet de
hele avond aan één tafel gebonden
is maar men zich vrij en onbezorgd
door de zaal en op de dansvloer kan
bewegen.
Gezien het gelimiteerde aantal
plaatsen in de boerderij kan men
zich telefonisch aanmelden via het
nummer 5051950 of opgeven via:
info@vredeburglimmen.nl

Start nieuwe cursussen

September is de maand waarin vele nieuwe studies en cursussen beginnen. Ook Ria Mooij-Hoogeboom start weer
met nieuwe cursussen kleding maken.
Kleding maken is tegenwoordig meer in de hobby sfeer gekomen, omdat er nu veel goedkope kleding in de winkel
hangt. Zelf een eigen ontwerp maken, eigen stofkeuze maken is een van de voordelen van zelf kleding maken. Ook
voor mensen die vanwege hun maat niet goed in de winkel kunnen slagen, is zelf kleding maken een goed alternatief. Voor elke cursist, beginner of gevorderde, zijn er mogelijkheden om het kleding maken eigen te maken. In de
cursusgroepen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met leeftijd, interesses enzovoort. De kleding die gemaakt
wordt, kan dames-, heren- of kinderkleding zijn. Ook andere naaitechnieken kunnen geleerd worden, bijvoorbeeld
een rits inzetten op verschillende manieren. Is er een aanpassing van een patroon nodig, dan wordt dit stap voor
stap gedaan, zodat de cursist inzicht krijgt wat, waar en hoe een patroonverandering kan. De lessen zijn ’s avonds
of ’s morgens, tijdens de schooluren, gedurende twee uur. Bent U benieuwd of deze cursus iets voor U is, neem dan
vrijblijvend contact op met Ria Mooij-Hoogeboom, telefoonnummer 072-5053174.
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6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

Bespaar op uw printkosten
met SECONDlife inktcartridges.

Goedkoper dan origineel en meestal meer inkt.
Ook kunt u uw cartridges bij ons inleveren om te worden
nagevuld. Dit duurt een paar dagen en u krijgt uw oude
cartridge vol weer terug. Tevens zijn wij
inleverpunt voor oude cartridges
die niet meer bruikbaar zijn.

nd
Informeer vrijblijve en
raties
naar wanddeco
en
iek
decoratieve techn

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

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

Telefoon 072 - 505 30 09

begeleiding

voedingsadvies

NEI-therapie

Nijverheidsweg 19
1851 NW Heiloo
t. 06 23 55 06 07
e. info@gewichtopmaat.nu
i. www.gewichtopmaat.nu

Kijk op:
ker.nl
ersbedrijfjon
www.aannem

Aangesloten bij de BGN, lidnr. 442

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

Cadeaubon Winkeliersvereniging Limmen:

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

)VOIRH-RWXEPPEXIYV
7)-KIVIKMWXVIIVH

TIMMERFABRIEK

olenaar
Veelzijdig in hout

waarde van 10 en 20 euro. De
bon is alleen verkrijgbaar bij

de SNS-regiobank in het Univé
kantoor.

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

www.timmerfabriekmolenaar.nl
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ODISPORT & Zwembad
Dampegheest Limmen
Augustus
Deze maand hebben we te maken
gehad met tropische temperaturen
waardoor zwembad Dampegheest
in Limmen een paar gezellige weken
achter de rug heeft! Het zwembad is
nog open tot en met zondag 9 september en we hebben in de laatste
weken van augustus nog een paar
mooie acties.
Odisport Acties!
Ga naar onze facebook à Like en deel
en win een adventure-evenement
met 5 personen t.w.v. €120. Deze actie
geldt tot en met oktober 2012.
Blijf op de hoogte van onze acties en
meer nieuws via onze Facebookpagina: www.facebook.com/odisports
Hondenzwemdag
Natuurlijk hebben wij dit jaar we-

derom een hondenzwemdag op het
programma staan op zondag 16 september 2012. Net als vorig jaar zullen
er vele disciplines worden vertegenwoordigd. Wij hopen dit jaar op iets
beter weer dan vorig jaar maar in
geval van hondenweer is het terrein
voorzien van grote partytenten. Deze
mooie dag zal beginnen om 12:00 uur
en eindigt om 16:00 uur. De entree
voor de hond is €2,50 en voor de baasjes en belangstellenden is deze dag
gratis.
Strandpaviljoen Zeespiegel Hoorn
Op 4 augustus is het eerste strandpaviljoen in Hoorn geopend aan het
Markermeer; de Zeespiegel. De kano’s
van ODI worden daar ieder weekend
op zaterdag tussen 11:00 en 20:00 en
op zondag tussen 13:00 en 20:00 verhuurd voor een prachtige vaartocht
over het Markermeer en langs een

stuk van de West-Friese omringdijk.
Zoals dat bij een paviljoen hoort,
kunt u ook vanaf het terras op de
dijk genieten van het uitzicht en een
prachtig stukje Hoorn. Voor meer informatie surf naar: http://www.zeespiegelhoorn.nl/
Zwembad Dampegheest 2013
Zoals iedereen weet zal het een lastige taak worden om volgend jaar weer
open te gaan. Wij als ODI staan hier
nog steeds positief tegenover maar
kunnen dit niet alleen. Vanwege deze
verzelfstandiging zullen er een aantal
dingen gaan en moeten veranderen.
Op dit moment zijn wij nog aan het
onderzoeken hoe dit allemaal in te
kleden is. Natuurlijk is elk idee van
harte welkom en zullen wij proberen alle wensen in ons pakket op te
nemen. Wilt u hierover meedenken
meldt u dan aan via info@odisport.nl
en ontvang een uitnodiging voor een
brainstormbijeenkomst.
Hopelijk mogen wij u binnenkort ontvangen op één van onze prachtige accommodaties! Met sportieve groet,
Barry Hoogeboom, ODI Sportactieve
Recreatie, 06-53615936, www.odisport.nl

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

studio

SPORTACTIEVE RECREATIE

Zomers hoogte- en
ook dieptepunten...
Een merkwaardige zomer ligt al bijna
weer achter ons. De natuur kan zich
zeer grillig gedragen, zo ook de zomer
van 2012. Zeer hoge temperaturen,
zware hagelbuien, tropische stortbuien, maar ook lage temperaturen
waarbij je de open haard nog even
lekker opstookt. We hebben alles gehad deze zomer. Maar er kan ook nog
een heel mooie nazomer aankomen.
De gierzwaluwen zijn al terug naar
Afrika, de boeren- en huiszwaluwen
hebben de jongen grootgebracht en
op een gegeven moment telde ik 26
jonge zwaluwen op rij wachtend op
de ouders met insecten. Peter van
Renen schoot er weer mooie foto’s
van. Samen stonden we te genieten
van dat mooie jonge grut. En dan te
bedenken dat zij ong. in de 2e week
van september samen met de ouders de grote terugreis naar Midden
Afrika aanvaarden om volgend voorjaar in april feilloos terug te vliegen
naar de plek waar ze geboren zijn.
Onvoorstelbaar wat er die enkele kubieke centimeters brein opgeslagen
moet liggen aan informatie.
Door het zeer wisselvallige weer hebben de boeren soms grijze haren gekregen om gras en hooi tijdig droog

binnen te krijgen. Op de lager gelegen
stukken grond in de polders en daar
waar een vroeg maaiverbod op ligt
wegens de vogelstand is het hier en
daar een beetje mis gegaan en moest
er hooi achterblijven, schimmel en
rotting traden op door te veel nattigheid. Dan is het vreemd verdeeld in zo
een klein landje als Nederland. Rond
24 augustus waren wij een aantal dagen in Deurne en spraken daar met
veehouders, het had er al een volle
maand niet geregend, afstand hemelsbreed tot Limmen slechts 150 km.
Er werd dan ook volop beregend, waar
mogelijk. Toch stroomden de vele
smalle beken vanuit De Peel volop.
In het glasheldere water veel kleine
vis en tot mijn vreugde zag ik ook op
diverse plekken waterschrijvers (Gyrinus substriatus), kleine pikzwarte kevertjes die met een enorme snelheid
over het water schuiven zonder dat je
ziet dat ze “lopen” zoals b.v. waterspinnen (ook wel genoemd schaatsenrijders). Ze zijn altijd in groepjes
en draaien rondjes alsof het schaatsen is in de vorm van een wals. De
dichter/schrijver Guido Gezelle heeft
er een heel mooi gedichtje aan gewijd: “Het Schrijverke” (1857). Deurne
en omgeving (De Peel) heeft heel veel

welgraven.nl

schitterende fiets- en wandelroutes.
Eindeloos fietsen door een zeer gevarieerd landschap en bijna niemand te
zien. Onvoorstelbaar grote veebedrijven met varkens en rundvee. Een rijke
schakering aan natuur en dieren en
we zagen zelfs een bord langs de weg
“Pas op! Dassen”. Maar dan moet het
avond zijn, niet gezien dus.

De uitwerpselen van de vogels zijn zo
“scherp” dat de bomen spierwit worden en afsterven. Op diverse plekken
zijn vogelhutten waar je in alle rust
de watervogels kunt “bespieden”. Er
stond ook een waarschuwingsbordje:
“Buizerd: kan aanvallen”, omdat deze
jongen grootbrengt en de mens als
een gevaar ziet.

Terug naar onze omgeving. Fietsend
door de duinen, omgeving van Oldenborghweg, ten zuiden van de Zeeweg
richting “De Kwal”, de waterinlaat
vanuit Andijk, heb ik heel veel jonge
ganzen gezien, zo ook zwanen en
diverse eenden soorten. Het gebied
is rijk aan inlaatkanalen waar het
water vanuit “De Kwal”, met een gemiddelde hoeveelheid van bijna 900
liter per seconde 365 dagen per jaar
het duingebied binnenstroomt en
zorgt voor ons lekkere en veilige (en
spotgoedkope) kraanwater. Een ideale
verblijfplaats voor watervogels. Er waren ooit karpers van ruim een meter
lengte, die zijn allemaal gevangen en
naar elders verplaatst. Ter plaatse is er
ook een enorme aalscholverkolonie.

Op het strand heb ik tussen Egmond
Binnen en Heemskerk diverse keren
het leuke kopje van de zeehond gezien. Nieuwsgierig komt deze boven
water, kijkt rond en duikt weer onder
om vis te vangen. Hij moet opboksen
tegen de aalscholvers die veel wegvissen. Langs de waterlijn het schelle
roepen van de visdiefjes, jagend boven het water, even “hangen” en met
een klap plonzend in het water om
feilloos met een visje boven te komen
om de jongen te voeden. Op diverse
rustige strandgedeeltes zijn vaak heel
grote groepen meeuwen te zien die
rusten in de zon, veren poetsen en bij
laag water richting de zwinnen trekken om garnalen en krabbetjes gemakkelijk te verschalken.

Er kwam nog een zomers hoogtepunt
in de week van 13 augustus met als
topdagen zaterdag 18 en zondag 19
augustus. De Zeeweg in Bakkum werd
al vroeg afgesloten, alle parkeerterreinen vol, duizenden fietsen en idem
mensen op het strand. Allemaal een
beetje verkoeling zoekend, bij temperaturen tot boven de 30 graden.
Wat een contrasten kunnen wij hebben in enkele dagen. Intussen was
het derde broedsel van “mijn “ kwikstaarten jammerlijk mislukt, geroofd
waarschijnlijk door een kat..., het
was al medio augustus en dan zouden deze kleintjes in september ook
nog mee moeten vliegen naar Afrika?
Intussen was het in de achtertuin
een drukte van belang want de winterkoninkjes vlogen ook weer uit. De
ouders schreeuwend voor onraad en
druk bezig met piepkleine insecten te
vangen en voeren. Een koddig gezicht
zo’n klein pluizenbolletje tussen de
klimop wachtend op pa en ma.
De aardappeloogsten waren best, zeer
fijn van smaak en bio geteeld uiteraard. Tussen de aardappelen diverse
nestgelegenheden van de egels aangetroffen. Het is een top dahlia jaar,
althans bij mij, planten van bijna 2
meter hoog en stampvol met bloemen, heerlijk om in de vaas te zetten en veel blije mensen die een bos
krijgen. Ach, al met al is de zomer zo
slecht nog niet, we vergeten snel de
dieptepunten en genieten dan weer
van de warme zon. September komt
er onherroepelijk aan, vaak rustige
dagen, ‘s morgens gedempt licht met
mist, maar het kan ook heel onstuimig zijn. Herfst in aantocht? Dat is
het mooie van ons landje, de wisseling der jaargetijden, alles het zijn
charme. Geniet er van, trek er op uit,
de heide staat in bloei.
Kees G. Kroone
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Voordelig

Schade?
Voor kwaliteitsherstel
belt u...

drukwerk
nodig?

Autoschadebedrijf Kleverlaan bv: 072 505 75 10

studiowelgraven.nl

tDWFOHBTtLPFMJOHtEBLCFEFLLJOH
tXBUFSt[JOLXFSLFOtTBOJUBJS
XXXEJCPMJNNFOOM

KLEVERLAAN.NL AUTOSCHADEHERSTEL

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

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

Gezellige Kermis
namens de redactie

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

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

Niels Zomerdijk
06 46004933

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.

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Een voordelige
website die u
zelf kunt beheren?
www.studiowelgraven.nl
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Vragen? Mail naar
info@scoutinglimmen.nl
Scouting Limmen is een oergezellige
club waar je kunt leren en ervaren!
Aan de rand van Limmen staat “het
Limmerhonk”, het mooie onderkomen van Scouting Limmen. Een
groot grasveld en fantastisch bos met
daarin nog een klein gebouw maken
het een ideale locatie voor de activiteiten van alle groepen. De groepen
zijn ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën die allen hun eigen
wekelijkse bijeenkomst hebben. Ook
zijn er gezamenlijke activiteiten waar
verschillende en/of alle groepen aan
meedoen, bijvoorbeeld jubileumkampen, overvliegen, de playbackshow en
de Jota.
Scouting staat open voor iedereen,
daarom probeert onze vereniging
voor iedereen een plekje te vinden.
Je kunt altijd vrijblijvend een (paar)

keer komen kijken. Kijk in het schema
bij welke leeftijdsgroep je past. Bel

ons even op om te laten weten dat je
komt. Tot ziens!

Naar school in Burkina Faso
De scholen gaan in Limmen weer van
start en over een paar weken ook
in Burkina Faso. Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Het vorige
schooljaar is in Burkina heel moeilijk
geweest. De Sahelstreek was weer
getroffen door droogte en voedselgebrek. WOL heeft op verschillende
dorpsscholen een schoolkantine
geopend zodat de kinderen gemotiveerd bleven om naar school te gaan
en elke dag een maaltijd kregen. De
leerlingen van deze scholen hebben
gemiddeld betere resultaten gehaald
dan scholen zonder kantine. Ook op
ons eigen onderwijscomplex Zoodo
is een schoolkantine. En ook hier
hebben we, ondanks de voedselcrisis, goede resultaten behaald.

De Limmer IJsclub
De zomer loopt aan het einde en misschien denkt u al aan winterse activiteiten. Begin oktober opent de ijsbaan in Alkmaar alweer zijn deuren
en kan er worden geschaatst.

Scholieren adoptieproject
Voor veel kinderen in Burkina is onderwijs, en vooral voortgezet on-

derwijs of beroepsonderwijs, iets
waarvan ze alleen maar kunnen dromen. Daarom heeft WOL al 10 jaar
een project om kansarme kinderen
naar het voortgezet onderwijs of het
beroepsonderwijs te laten gaan: het
scholieren adoptieproject (SAP). Verschillende jongeren hebben al met
succes hun opleiding afgerond. Een
meisje zit zelfs op de universiteit. Helaas hebben we in die 10 jaar ook een
paar afhakers gehad. Voor een deel
meisjes vanwege een zwangerschap
of (gedwongen) huwelijk.
Voor komend schooljaar zijn er weer
heel veel jongeren die naar school willen, maar van wie de ouders de schoolkosten niet kunnen betalen. Een paar
van hen willen we helpen door ze een
plek te bieden in het scholieren adoptieproject.

Eye Care Foundation werkt aan het voorkomen en bestrijden
van oogaandoeningen in ontwikkelingslanden

giro

5 25 25

0800-8003
www.eyecarefoundation.nl

Hiervoor hebben we uw steun nodig.
Wilt u een jongere adopteren zodat
hij of zij naar het voortgezet onderwijs kan of een beroepsopleiding kan
volgen? Voor 350 euro per jaar is de
jongere verzekerd van onderwijs. Met
dit geld wordt betaald: schoolgeld,
schoolkleding, een tas met schoolmateriaal, een fiets om naar school te
gaan, een abonnement op de schoolkantine, basisgezondheidszorg, wat
zakgeld voor toiletspullen en ondersteuning door de begeleider van het
project.
Doet u mee? Neem contact op met
Yvonne Zomerdijk, tel 072 5052680,
e-mail info@stichtingwol.com.
Meer informatie op de website van
WOL: www.stichtingwol.com.

Natuurlijk is het maken van rondjes
op de baan een goede training maar
rijden door de winterse polder is natuurlijk een must voor elke schaatser.
Afgelopen jaar hebben velen genoten
van zo’n mooie tijd op het natuurijs
en beleefden unieke momenten. Men
komt er dan ook achter hoe leuk het
is als je kunt schaatsen. Juist aan kinderen kan het schaatsen goed aangeleerd worden net als fietsen. Begin er
maar vroeg mee want dan heb je er

later profijt van. Eenmaal geleerd verleer je het niet!
Schaatsen kan bij de Limmer IJsclub.
Wij hebben een enthousiaste en gezellige groep mensen die de schaatstechnieken aanleren met als doel om
veel plezier te krijgen in het schaatsen. Er worden schaatslessen gegeven
aan de beginnende jeugd maar je
kunt ook bij de ijsclub terecht als je
de schaatstechniek al enigszins onder
de knie hebt en gewoon lekker wilt
rijden. Wij bieden ook alleen conditietrainingen aan. Kijk eens op onze
website voor meer informatie www.
limmerijsclub.nl Hier kunt u zich ook
aanmelden voor de trainingen.

Conquista
timmert het hele
jaar aan de weg !
Timmerdorp was een geweldige
week, op naar volgend jaar! Hopelijk
heeft iedereen een goeie, vette, ontspannen en leuke vakantie gehad…
Agenda gekocht voor school, nieuwe
klasgenoten en nu heerlijk boeken
kaften. Gelukkig is er ook nog vrije
tijd en die kun je ook bij ons doorbrengen!

Vanaf 5 september is CLUB weer open
van 14 tot 17 uur voor iedereen van 9
t/m 12 jaar. CLUB X-tra opent vanaf
14 september op vrijdag en zaterdag
van 19 tot 22 uur voor de tieners van
12 t/m 15 jr. De KIDSCLUB begint ook
op zaterdag 14 september met allerlei
leuke creatieve activiteiten. Dan ben
je welkom van 10.30 tot 12 uur. Naast
onze bestaande activiteiten staan wij
altijd open voor nieuwe. Afgelopen
seizoen hebben we een ontzettend
leuke dropping beleeft. Dat was zo’n
succes dat we er zeker weer één organiseren. Wij staan voor jullie klaar en
als je een idee hebt, vuur het af! Wil
je oefenen met je band, dansclubje, of
een modeshow op touw zetten, helemaal coolvet en wij helpen je daarbij!

Roefeldag 31 okt van 13.15 - 17 uur
Roefelen is het Vlaamse woord voor
onderzoeken of ontdekken van iets
nieuws. Op de Roefeldag gaan kinderen van groep 6, 7 & 8 onder begeleiding op bezoek bij Limmerse
bedrijven, instellingen en verenigingen. Zij werken daar belangeloos aan
mee. De kinderen kunnen meemaken
hoe een catering bedrijf 340 toetjes
maakt, wat een fysiotherapeut doet,
hoe een stoel wordt gemaakt, het
zwembad op temperatuur blijft of
zelf een brandweerspuit gebruiken.De
inschrijfformulieren worden via de 3
scholen verspeidt.
Houd de site www.conquista.nl en de
aankondigingen in het bulletinbord
bij Conquista op de Kerkweg in de gaten voor het programma en meer!! We
vinden het vooral heel tof als je eens
langskomt en neem je ouders gerust
1 x mee! Als je enthousiast bent over
ons, we vinden het heel gaaf als je
mee wilt helpen! Spreek ons aan of
mail: patrick@conquista.nl
See y’all, ! team Conquista,
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Sportvereniging TIOS Limmen
Het seizoen van sportvereniging TIOS uit Limmen start meteen na de
zomervakantie op maandag 3 september 2012. In de maand september
heeft TIOS een actie voor alle niet leden.

VIER LESSEN VOOR 5 EURO
Rooster 2012 - 2013
GYMZAAL HOGEWEG

SPORTHAL DE ENTERY

Maandag
9.00 - 10.00 dames bodyﬁt

Maandag
16.00 - 17.00 groep 3 + 4
turnen
17.00 - 19.00 selectie

Lea
Dam

15.50 - 16.50 groep 1 + 2
turnen

Samantha
Droog

17.00 - 18.00 dans groep 4
+5

Liëla Papôt

18.00 - 19.00 dans groep
6+7+8

Liëla Papôt

19.00 - 20.00 dames bodyschape

Angélique Liefting

Dinsdag
19.00 - 20.00 dames zumba/ Susanne
aerobic
Huissen
20.00 - 21.00 dames zumba Susanne
Huissen
Woensdag
16.30 - 17.30 dans groep
1+2+3
17.30 - 19.00 dans groep
vgo 1 + 2
19.00 - 20.30 dans groep
vgo 3 en hoger
Donderdag
8.45 - 9.45 dames bodyﬁt
NIEUW
19.00 - 20.00 dames zumba
NIEUW

zaterdag
9.00 - 10.00 breakdance
beginners
10.00 - 11.00 breakdance
gevorderden

Dinsdag
15.50 - 16.50 groep 3 + 4
turnen
16.50 - 17.50 groep 5 + 6
turnen
17.50 - 18.50 groep 6 + 7
turnen
Donderdag
16.00 - 18.00 jong talent

Caroline
Welboren
Caroline/Samantha
Samantha
Droog
Samantha
Droog
Joyce
Mous
Samantha
Droog

16.00 - 18.30 jong selectie

Samantha
Droog

Joyce
Mous

17.00 - 19.30 selectie

Samantha/Ellen

Silvie
Been

19.30 - 20.30 turnen vgo/
turnen +

Ellen
Dirkson

Silvie
Been
ST. MAARTENSCHOOL
Lea
Dam
Angela
Erkens

Falko
de Graaf
Falko
de Graaf

Maandag
10.30 - 11.30 peutergym (2
tot 4 jaar)

Mariska
Warmer

Kom gezellig meedoen. Kijk in bovenstaand
rooster naar de tijden en locatie. Heb je interesse, vul dan onderstaande strook in en
neem dit mee naar de les. Ook kunt u meerdere informatie vinden op onze website
www.tioslimmen.nl.

Ik/mijn kind wil graag 4 lessen meedraaien in de maand september bij groep …………………… op
……………..dag voor e 5,-. Deze bon ingevuld inleveren tijdens de eerste les met geld in contanten.
Naam………………………........……Leeftijd………………………... , Telefoonnummer………….............……............……
E-mail………………...................................................... , Handtekening…………………….....................................………
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Donderdag 4 oktober 2012 in Cultureel Centrum
Vredeburg, Dusseldorperweg 64 te Limmen,
aanvang 20.00 uur, entree € 6,-

IN DE BAN VAN STEMPELSTAN

een lezing met digitale beelden
door Frank van Rijn
Wat begon als een hobby – een
jaartje ertussenuit op de fiets –
draaide uit op een levenswijze.
Zojuist heeft hij een tocht door
Mongolië voltooid om direct na
deze lezing Portugal te doorkruisen
als intro op een tocht door Nepal.
Frank van Rijn - een man die gedijt
bij een temperatuur van 35 graden
en woont in het Drentse Doldersum – mag zich verheugen in een
grote belangstelling. Hij weet zijn
publiek steeds weer te boeien en
met droge humor tot grote hilariteit
te brengen. Geheel selfsupporting
en vaak gaande over ongebaande
wegen heeft hij meer dan de afstand van de aarde naar de maan
gefietst. Met een scherp oog voor
detail heeft hij in de afgelopen
jaren enkele van zijn reizen opgetekend in een aantal boeken(10).
Naast zijn passie voor het reizen
is hij een liefhebber van klassieke
muziek en een enthousiast schaker.
De 64 – jarige van Rijn geeft een
lezing over zijn fietstocht door Centraal Azië. Hij schreef ook een boek
over deze tocht met de titel “In de
ban van Stempelstan”(Verkrijgbaar
in de zaal). ‘De lezing, maar ook
het boek, begint met mijn bezoek
in Tbilisi aan Mikail Saakashvili, de
president van Georgië en diens
Zeeuwse vrouw Sandra Roelofs.
Ik overhandigde ze elk een mooie
Gazelle waarmee ze t.z.t. van Tbilisi naar Terneuzen kunnen fietsen,
voor het geval er voor een president
een sabatical year in zit. Door Georgië en Azerbeidzjan reed ik na de
overhandigingsplechtigheid naar
Bakoe, waar ik me inscheepte voor
de tocht over de Kaspische Zee naar
Turkmenistan. Tijdens deze oversteek, die lichtelijk uit de hand liep,
kwam ik tot het besluit dat ik nooit
meer over zee zal reizen naar een
plek, die ik ook over land kan bereiken. Vanaf Turkmenbashi, waar
de boot uiteindelijk toch nog aan
kwam, vervolgde ik mijn reis door
de woestijn van Turkmenistan naar
Oezbekistan. In dat land bezocht ik
de historische en monumentale steden Buchara en Samarkand. Tijdens
deze reis ben ik in de ban geraakt
van de overweldigende natuur, de
interessante cultuur en bovenal de
bijzonder gastvrije en vriendelijke
bevolking onderweg. Dat er nogal
wat stempels geplaatst moesten
worden op de nodige documenten
en formulieren in deze stan-landen,
die nog maar betrekkelijk kort onder het juk van het communisme
uit zijn en daardoor hun bureaucratie nog niet geheel de rug toegekeerd hebben, zal geen verwondering wekken. Zulk stempelgetob
behoort natuurlijk tot de charmes
van zo’n tocht, maar waarschijnlijk
zijn die charmes charmanter voor
de lezer, dan voor de reiziger.’ Deze
lezing wordt georganiseerd door
Limmen Cultuur in samenwerking
met Cultureel Centrum Vredeburg
in Limmen. Kaarten reserveren via
www.limmencultuur.nl, telefonisch:
tel. 072 - 505 21 35 of vanaf 19.30
uur aan de kassa in de bovenzaal
van Vredeburg.
***

Zondag 28 oktober 2012 in de Protestantse
Kerk aan de Zuidkerkenlaan te Limmen, aanvang 15.00 uur, entree €10

KOOR DE STEMMING, VERNIEUWEND MET EEN UNIEKE UITSTRALING

Koor De Stemming is een in Amsterdam gevestigd koor dat zeventien
jaar geleden werd opgericht om
jonge mensen te interesseren voor
het zingen van klassieke muziek. Het
koor bestaat uit ongeveer 25 jonge
leden, verdeeld over vier stemmen
en staat onder leiding van de enthousiaste dirigent Joost Schouten.
Koor De Stemming streeft ernaar
muziek op een nieuwe, verfrissende
en spontane manier uit te voeren.
Door deze benadering van klassieke
muziek heeft het koor in de afgelopen jaren een geheel eigen geluid
en unieke uitstraling opgebouwd. De
combinatie van een integere, speelse
en ambitieuze benadering van de
muziek is het visitekaartje geworden
van het koor. Het koor geeft jaarlijks
concerten in Amsterdam en Baarn.
Daarnaast zijn er diverse uitvoeringen tijdens uiteenlopende gelegenheden, en concertreizen naar het
buitenland. o.a. Italië, België, Letland
en Ierland. In 2006 en 2009 is het
koor - onder grote belangstelling - In
de Protestantse Kerk in Limmen opgetreden. De opera Dido en Aeneas
van H. Purcell heeft het koor geheel
in eigen productie genomen en met
professionele solisten uitgevoerd op
7 juli jl. Beide voorstellingen waren
uitverkocht en hadden een groot
succes.Het repertoire van De Stemming is zeer uitgebreid en bevat werken van O. di Lasso , J.Pzn. Sweelinck,
H. Purcell, J.S. Bach, W.A. Mozart, A.
Bruckner, J. Brahms, G. Fauré, A. Ramirez (Missa Criolla), A. Diepenbrock, O.
Messiaen e.a. Voor het concert in Limmen zullen o.a. koorwerken uit Dido
en Aeneas op het programma staan.
Voor verdere informatie: www.koordestemming.nl
***

Zondag 2 december 2012 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 eveneens van harte welkom. De zaal is open om half twee en
rond 3 uur is het spektakel van het
Sinterklaasfeest afgelopen.
***

Zondag 9 december 2012 in de Protestantse Kerk
aan de Zuidkerkenlaan te Limmen, aanvang
15.00 uur, entree €10

O’BRANONS MET “A TASTE OF IRELAND”

De Ierse band O’BRANONS is een formatie van rasechte muzikanten met
een scala aan instrumenten. Kenmerkend voor O’BRANONS is niet alleen
het afwisselende en energieke spel
maar vooral hun interpretatie van
de pure Ierse traditionele muziek.
Bekende nummers worden gearrangeerd tot iets bijzonders, een geheel eigen geluid, sfeer en stijl. De
bezoekers worden getrakteerd op
melancholische ballades, donker als
Guinness en springende tunes als
een wervelende Ierse dans. De Ierse
band O’BRANONS maakt ‘folk’ zoals
het is bedoeld: voor iedereen! De
instrumenten welke gebruikt worden zijn de Ierse houten dwarsfluit,
low- en tinwhistles, uilleann pipes (de
Ierse doedelzak; zeer spectaculair om
te zien én te horen!), accordeon, bodhrán (Ierse trom), de fiddle, gitaar en
de Ierse bouzouki. En uiteraard wordt

er gezongen. Kortom, absoluut een
feestelijke middag vol afwisseling en
boeiend vanaf het begin tot het eind!
De Protestantse Kerk, de monumentale ‘Parel van Limmen’ biedt niet alleen een bijzondere sfeer maar ook
een prachtige akoestiek. Daarom
leent dit optreden zich er bij uitstek
voor om “unplugged” te spelen, dus
zonder geluidsinstallatie. Puur zoals
de Ierse traditionele muziek kan klinken! Voor aanvullende informatie zie:
www.obranons.nl
***

Donderdag 13 december 2012 in Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64 te Limmen.
aanvang 19.45 uur, entree € 6,-

DE LIMMER TAALTEST 2012

Ook dit jaar ontbreekt de Limmer
Taaltest niet op het programma van
Limmen Cultuur. De tiende 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 20 januari 2013 in de Protestantse kerk
aan de Zuidkerkenlaan te Limmen, aanvang
15.00 uur, entree €10,-

FERROFORTE, BETOVERENDE BAROKMUZIEK

Langzaam maar zeker bouwt Limmen Cultuur in de concertseries aan
een “kleine” traditie: optreden van ensembles die de prachtige muziek uit
de Barok ten gehore brengen. We zijn
daarom blij u dit jaar kennis te laten
maken met het Ensemble Ferroforte;
een groep rasmuzikanten uit de regio
Alkmaar, die de muziek van zowel beroemde als minder bekende compo-

nisten voor ons speelt. De naam Ferroforte ontsproot aan een kostelijke
woordspeling. Marc Antonio Ferro
was één van de eerste Italiaanse barok-componisten. Zijn naam en “forte”
werden aaneengesmeed tot “Ferroforte” ofwel “ijzersterk”. In wisselende
samenstellingen wordt door het vijfkoppige ensemble gespeeld, waarbij
zowel vocale als geheel instrumentale werken worden verklankt. Alle
leden van Ferroforte zijn professionele musici. De spil van de groep is
Peter Rynia, clavecimbel. De overige
leden zijn: Liesbeth Brinkman(mezzosopraan), Gregor Overtoom (viool),
Simon Overtoom (cello) en Claudia
Veenstra (blokfluit). Het programma
zal een keus bevatten uit vocaal en
instrumentaal repertoire van o.m. Pepusch, De Fesch, Buxtehude, Scarlatti,
Mancini, Bononcini en Gabrieli. In de
locale pers zullen wij te zijner tijd nadere informatie geven over de gekozen werken. www.ferroforte.nl
***

Zondag 10 februari 2013, in de Protestantse
kerk aan de Zuidkerkenlaan te Limmen, aanvang
16.00 uur, entree € 6

MARIA IN KLANK EN BEELD

Een unieke lezing met beelden en
een muzikale omlijsting. Al eens van
het AVE MARIA van Caccini of SaintSaëns gehoord? Natuurlijk is de versie van Bach / Gounod een van de
bekendste. Veel grote componisten
hebben zich laten inspireren door
het Ave Maria( ( wees gegroet, Maria). U kunt deze middag verschillende composities van het Ave Maria
beluisteren. Ook in de schilderkunst
voelden beroemde kunstenaars zich
aangetrokken tot Maria. Ze is zonder
twijfel de meest afgebeelde vrouw
ter wereld. Naast de bekende zijn er
ook minder bekende afbeeldingen
in de schilder- en beeldhouwkunst.
De Piëta van Michelangelo in de Sint
Pieter is wereldberoemd, evenals de
aankondiging van de engel Gabriël,
de geboorte van Jezus etc. U kunt
getuige zijn van een grote variëteit
aan uitingen van het Ave Maria met
instrumentale orgelmuziek, zang begeleid door orgel en piano en …tekst
en uitleg en beelden van schilderijen
uit verschillende stijlperioden met
Maria (madonna) als onderwerp.
m.m.v.:Lianne Pirovano - sopraan,
Jan Melkert - kunsthistoricus, Peter
Rijs - orgel en piano.
***
Zaterdag 9 en zondag 10 maart 2013 in Cultureel
Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64 te Limmen.

LIMMEN CREATIEF EN ARTISTIEK

Openingstijden: op beide dagen van
11.00 tot 17.00 uur. De toegang is
gratis. De animo om deel te nemen
aan deze grootse tentoonstelling is
ook dit jaar enorm. Het is alweer de
39ste editie van dit evenement en
een groot aantal amateurkunstenaars vanuit allerlei disciplines wil
graag zijn werk aan het talrijke publiek tonen. In de bovenzaal van de
Vredeburg zijn tal van schilderijen te
bewonderen. Daarnaast zijn er natuurlijk de vele beelden van brons,
steen en klei. Op de benedenverdieping laten veel creatieve mensen hun
werk zien. Er zijn allerlei technieken
te bewonderen en er zijn demonstraties en workshops op beide dagen.
Met name de demonstratie van kralen branden zal de aandacht trekken.

Ook op muzikaal gebied is er het
nodige te beleven; zo is er op de
zondagmiddag vanaf 13.00 uur een
live optreden van Hans Laduc. In de
bovenzaal zal het gezellig zijn aan
de bar die uiteraard open is. De Traditie wil dat de expositie officieel
wordt geopend; nadere gegevens
daarover en andere zaken vindt u
t.z.t. in de LOV krant en de regionale
bladen.
***

Zondag 17 maart 2013 in de Protestantse Kerk
aan de Zuidkerkenlaan te Limmen, aanvang
15.00 uur, entree € 10,-

IN DE REEKS PASSIECONCERTEN:
G.B. PERGOLESI
1710 – 1736
STABAT MATER

Sabine Kirsten - sopraan, Stephanie
Gericke - mezzosopraan, Ensemble
o.l.v. Gerard Leegwater. Het Stabat
Mater van Giovanni Baptiste Pergolesi staat bekend als een van de
juwelen uit de Barok. De compositie verbeeldt in 12 delen de middeleeuwse tekst over het verdriet
van de moeder bij het zien sterven
van haar Zoon aan het kruis. Om
de emoties in Pergolesi’s Stabat
Mater te begrijpen hoef je niet religieus te zijn: de gevoelens die de
muziek vertolkt zijn universeel. De
vocalisten en instrumentalisten zullen zeker uw hart veroveren met
de uitvoering van Pergolesi’s diepmenselijke toon. Na de pauze kunt
u genieten van nog meer prachtige
muziek, zo kenmerkend voor de
Passietijd. Meer informatie treft u
t.z.t. in de regionale pers en de LOVkrant.
***

Zaterdag 27 april en zondag 28 april 2013

KUNSTROUTE DOOR LIMMEN, EEN
LUSTRUM

Op zaterdag 27 en zondag 28 april
organiseert de Commissie Kunstroute van Limmen Cultuur in
samenwerking met de Stichting
Bloemendagen voor de viifde 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 een muziekoptreden plaats.
***

Zaterdag 4 mei 2013 in de Corneliuskerk, Dusseldorperweg te Limmen. aanvang 18.30 uur

DODENHERDENKING

Om precies 18.30 uur begint in de
Cornelius- kerk de jaarlijkse dodenherdenking. Na afloop van deze
herdenking start rond 19.10 u vanaf
het plein van 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 rekenen op een grote opkomst
van de bevolking. De organisatie
van de herdenking in de kerk berust
bij Limmen Cultuur. * * *

RESERVEREN VAN KAARTEN:

via e-mail:
limmencultuur@hotmail.com
via de website:
www.limmencultuur.nl
telefonisch:
072 505 2235
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:
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...Zorgeloos op reis
met een betaalbare
reisverzekering!
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www.rotteveel.org

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

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

Gezellige Kermis
namens de redactie

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN
ww w.n c o mma n d e u r.n l
DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN
TELEFOON 072-505 24 24 - FAX 072-505 16 09

ZORGVULDIG
GESELECTEERD
VERKOOP NIEUW EN GEBRUIK T
R E PA R AT I E E N O N D E R H O U D

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

Eten en genieten!
Voor het eerste deuntje!!!

ONTBIJTBIEFSTUK MET EIEREN
EN CHAMPIGNONS

APK KEURINGEN

Ingrediënten 4 personen

A I R CO S E R V I C E

400 gr champignons
olijfolie
roomboter
2 sjalotten

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

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

2 handjes bladpeterselie
4 kogelbiefstukken 150 gram
4 eieren.

Bereiding:
1. Haal de biefstuk 1 uur voor het bakken uit de koelkast.
Laat hem afgedekt met plasticfolie op kamertemperatuur
komen.
2. Verhit de gril. Leg de champignons op een bakplaat en
bedruppel ze met olie en bestrooi ze met peper een zout.
Gril ze 8 minuten.
3. Doe de rest van de olie in een grote koekenpan en fruit de
sjalotten 2 minuten.
4. Snij de champignons in plakken, leg ze in de koekenpan
en bak ze ongeveer 3 minuten tot de onderkant bruin
wordt. Keer ze en bak ze nog 2 minuten en voeg de sjalotten en peterselie toe. Bak de eieren.
5. Verhit een koekenpan op hoog vuur en bestrooi de biefstuk met peper. Doe de boter erin en draai het vuur iets
lager. Leg de biefstuk als de boter nog iets bruist in de
pan en bak ze aan iedere kant 1 ½ minuut.
6. Neem de biefstuk uit de pan en laat ze enige minuten rusten onder aluminiumfolie. Blus de boter af met iets lauw
water en laat iets inkoken, Zout de biefstuk aan tafel.
Biertips: Een glas Damphegeestbier of een glas Antje van
Gerbrantje.
EN DAN KAN DE KERMIS BEGINNEN!
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Eet smakel

