SEPTEMBER 2006

Van 8 t/m 11 september ‘barst’ het weer los!

Kermis, vuurwerk
en optredens...
We hebben er een jaar op moeten wachten,
maar eindelijk is het weer zo ver: De Limmer
Kermis. Van 9 tot en met 12 september staat
ons dorp in het teken van suikerspinnen,
oliebollen, touwtje trekken en plezier. Op
vrijdag wordt het startsein gegeven om
15.00 uur en kan de jeugd zijn eerste rondjes draaien. Op zaterdag en zondag gaan de
verschillende attracties om 14.00 uur open.
Sluitingstijd van de kermis is op alle dagen

24.00 uur. Traditiegetrouw kan men op vrijdagavond om 21.45 uur genieten van een
prachtig vuurwerk, dat wordt afgestoken
aan de Achterweg. En net als alle andere
jaren schenken de kermisexploitanten een
voetbal aan de voetbalvereniging, waarmee
gedurende het kermisweekend gespeeld
gaat worden!
Lees verder op pagina 5 voor het programma
van de Limmer horeca...

Kermis in Limmen daar hoort de
katerloop bij!
De Limmer IJsclub organiseert natuurlijk
ook dit jaar de Katerloop tijdens de jaarlijkse kermis. Op zondagochtend 10 september
kan een ieder aan een trimloop deelnemen
over een afstand die hem of haar het beste
past. Het parcours is aan de oostkant van
Limmen. Voor de oudere jeugd (t/m 15 jaar)
en de wat minder getrainde lopers is er een
ronde van 5 km. De wat meer getrainden
kunnen deze ronde tweemaal afleggen en
lopen dus 10 km.. Start en finish zijn bij de
sporthal aan de Middenweg, waar tevens
kleed- en douchegelegenheid is. Vanaf 9.30
uur is de inschrijving open. De start is om
10.30 uur. Aangezien er voor de 5 en 10 kilo-

meter ereprijzen zijn vraagt de organisatie
inschrijfgeld. Voor degene die geen herinnering wenst € 2,--, met herinnering jeugd
t/m 15 jaar € 3,-- en ouderen € 4,--.
De organisatie hoopt weer veel deelnemers
aan de start te zien, met of zonder kater.
Voor de jeugd t/m 8 jaar is er een rondje
van 0,6 km door het park en de jeugd van 9
t/m 12 jaar kan deze tweemaal lopen. Deelname voor hen is gratis en na afloop is er
voor ieder een aardigheidje. De start voor
deze jeugd is om 10.00 uur.

Een vochtige kermis?

V

olgend weekend is het weer zover. De kermis in Limmen barst los. Op het
moment van schrijven van dit stukje komt de regen als een stortvloed
naar beneden. Laten we hopen dat de komende kermis wat minder nattigheid
brengt... Alhoewel? Doordenkend werd ik eigenlijk nieuwsgierig naar wat er
op internet te vinden is over drank...

Z

o geeft het 'gezaghebbende' Wikipedia aan dat u na 1 glas al een 'warm'
gevoel krijgt. Twee glazen is de grens voor de overheid voor het besturen
van een voertuig. En heel verrassend is 3-4 glazen het maximum voor binnenschippers. Blijkbaar gelden daar andere wetten dan op de weg. Bij 4-9 glazen
bent u 'aangeschoten'. Remmingen verdwijnen meer en meer. U praat gemakkelijker maar de concentratie en motoriek gaan nu echt achteruit. En jawel...
bij 10-14 glazen bent u er! Dronkenschap. U gaat lallen en waggelen, heeft kans
op braken en misselijkheid. Bij 15-20 glazen bent u bezopen. U bent onbewust
van uw eigen acties en er is een groter risico op verhoogde agressiviteit. Bij 20
glazen en meer wordt u slaperig. U heeft het risico van ademstilstand, coma en
hartstilstand... Zo, daar wordt u vast wel even stil van! Nu geeft de Wikipedia
ook aan dat deze richtlijnen 'slechts' een benadering zijn. Bij de 'geoefende'
drinker kunt u de genoemde glazen toch wel maal factor X doen. U mag zelf
uitrekenen tot welke groep u behoort...

W

ij hopen voor de kleintjes onder ons dat het een droge kermis wordt
met prachtig weer! Iedereen kan zich dan uitleven met de botsauto's
of een aantal rondjes draaien in de zweef. Genietend van een suikerspin zal ik
dan ook samen met mijn zoon een rondje gaan lopen. En daarna? Daarna zal
ik waarschijnlijk toch wel een biertje gaan halen. Kan ik gelijk kijken of ik mij
een beetje kan meten met de hierboven genoemde schaal...
In ieder geval iedereen: veel plezier! En voor de mensen die niet houden van de
kermis: na vier dagen is het weer over!
MW

Limmer IJsclub

Goed nieuws van
De Limmer Plankeniers

Trappelend van ongeduld stond de jeugd vorig jaar voor de startlijn...

Speel-o-theek Humpie Dumpie
viert dubbelop feest!
Op 16 september a.s. bestaat Humpie
Dumpie 15 jaar. Dit wordt gevierd met een
open dag en de uitreiking van een cheque
t.w.v. € 2000,- door de organisatie van
SILVO HELPING HAND, die maatschappelijke organisaties die een rol spelen in het
leven van gezinnen in Nederland, ondersteunt.
Alle papa’s mama’s, opa’s, oma’s, oppassers en kinderen zijn dan ook van harte
welkom om van 11.00 u. tot 12.30 u. onder
het genot van koffie, thee of limonade te
komen kijken hoeveel leuk speelgoed er

voor de leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar
er te leen is.
Dankzij de gulle gift van SILVO HELPING
HAND zal er vanaf 1 januari 2007 een gehele nieuwe collectie speelgoed in de speelo-theek liggen.
Wij verwelkomen graag nieuwe leden, en
hebben daarom een speciale abonnementsactie die loopt tot het eind van dit jaar.
De speel-o-theek is gevestigd op de 1e etage van de bibliotheek in Castricum, en geopend op donderdag van 16.00 – 17.00 uur
en zaterdag van 11.00 – 12.30 uur.

Wist u dat...
...de vereniging dit jaar 30 jaar bestaat
...zij dit vieren met de prachtige musical DE
JANTJES van Herman Bouber.
...alle voorstellingen al uitverkocht zijn
...dit onder andere komt door de goede
kaartverkoop in onze gezellige kraam tijdens de jaarmarkt.
...het nog maar september is en de uitvoeringen eind november zijn,
...wij graag nog 1 extra voorstelling willen
geven.
...deze voorstelling alleen door kan gaan als
er minimaal 100 kaarten verkocht worden ivm. de hoge kosten.
...deze avond gepland staat op vrijdag1 december 2006.
...u zich hiervoor nu kunt inschrijven via
de website www.limmerplankeniers.nl
of telefonisch bij Mary Winder op 0725052726,
...de kosten per kaart slechts € 7,00 zijn.
Via de media en onze website zullen wij u
hierover verder op de hoogte houden.

Tijdens de jaarmarkt hebben
wij kleurplaten uitgedeeld aan
de jeugd...
Massaal is er gekleurd en geplakt. Wij hebben heel veel kleurplaten terug ontvangen.
Omdat de kopy voor deze krant eerder verzonden is dan de sluitingsdatum van de
in te leveren kleurplaten, kunnen wij u via
deze krant dat dan ook niet berichten.
De prijswinnaars zullen eerdaags via de
andere plaatselijke weekbladen bekend gemaakt worden.
Alle kinderen die hun kleurplaat hebben
ingeleverd heel erg bedankt, tijdens onze
uitvoeringen in november, zullen wij ze allemaal ophangen in de Burgerij zodat alle
toeschouwers mensen jullie prachtige creaties kunnen bewonderen.

Schoonheids- en pedicuresalon
Moments deelt uit...
Bij schoonheids- en pedicuresalon Moments kon men tijdens de jaarmarkt luxe gezichtsbehandelingen winnen. De gelukkige winnaars hebben zich inmiddels gemeld zij krijgen
een heerlijke luxe gezichtsgehandeling kado. Perfecte verzorging en pure verwennerij.
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RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-17-51

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

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

VOOR MEER INFORMATIE:

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

gpgroot.nl

in persoonlijke dienstverlening

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

U kunt nu ook uw (vakantie)foto’s direct vanaf alle types
geheugenkaartjes bij ons inleveren om te laten afdrukken op echt
fotopapier. Ook vanaf GSM met bluetooth of infrarood.
In twee werkdagen professioneel verwerkt vanaf 16 cent per foto.
Kijk voor meer informatie op www.stuifbergen.eu

Stetlaantje 1, 1906 AN Limmen
• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.
Containerservice
072 541 35 00

Aanneming
072 505 77 77

Brandstoffen
072 531 13 11

Telefoon 072 - 505-30-09
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L I M M E R

K R O O S T

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 babys. Heel veel
geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Stephanie Schouten “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.

‘BABY VAN
DE MAAND’

Stephanie
Schouten
– Geboren op 7 juli 2006 –
Dochter van John en Karin Schouten
Zusje van Joyce en Mike

Joop Jonker

Daan Noordermeer

Milan Glorie

– Geboren op 8 augustus 2006 –

– Geboren op 21 juli 2006 –

– Geboren op 9 augustus 2006 –

Zoon van Susanne en Jarno Jonker

Zoon van Marc en Stella Noordermeer
Broertje van Bram

Zoon van Martijn en Wendy Glorie
Broertje van Jesse en Danique

Limmer danspaar start vol
vertrouwen nieuw dansseizoen
Limmen: Het Limmer danspaar Maurice
Philipoom en Marieke van Londen dansen
alweer sinds enige tijd samen op de wedstrijdvloer in Nederland en ook in het buitenland en hebben afgelopen jaar dan ook
niet onverdienstelijke resultaten gehaald,
en dansen in de op een na hoogste klasse
van Nederland bij de NADB (Nederlandse
Algemene Danssport Bond).
Op diverse kampioenschappen stond dit
paar menige malen in de finale, ze trainen
gemiddeld 4 keer per week en hebben ook
gemiddeld 2 keer soms 3 keer per week privé
les van diverse trainers, zowel Nederlandse
trainers (oud)kampioenen als buitenlandse
trainers.
Ook dit seizoen gaat het danspaar Philipoom-van Londen weer fris van start, na
een zomerstop van gemiddeld 3 maanden start het paar a.s. 17 sept. weer op de
1e wedstrijd van het seizoen welke wordt
georganiseerd in Oldenzaal door Danscentrum Rouwhorst.
Alle wedstrijden die ze dansen vinden
plaats kris kras door heel Nederland dus
bijv. van Amsterdam tot Zeeland en van
Friesland tot in Limburg, maar ook de internationale wedstrijden worden niet over
geslagen zoals bijv. de Benelux Kampioenschappen welke elk jaar plaats vind in een
ander Land, zo was het afgelopen jaar nog

in Belgie, nu is het kampioenschap in Den
Bosch in oktober dit jaar.
Veel steun hebben ze aan hun trainers Paul
Reyn en Fineke Raps, zelf ooit meervoudig
Nederlands Kampioen bij de Proffesionals
en halve finalisten op het EK Ballroom dansen.
Daar trainen ze elke week gemiddeld 3 uur
bij, maar ook van de Castricumse dansleraar
Luut Griffioen krijgen ze les, deze leraar was
ooit ook wedstrijddanser bij de Proffs en
weet de fijne kneepjes van het dansen op
een bijzondere manier over te brengen.
Doordat het dansen toch een bepaalde
kostenpost met zich meebrengt heeft het
danspaar Philipoom-van Londen ook sinds
kort een sponser gevonden in de vorm van
reiskosten en trainingskleding, de Beverwijkse Sportschool de Lange heeft dit paar
onder z`n hoede genomen om zo het kosten
plaatje een beetje bij te houden en dragelijk te maken.
Leuke is dat ook sommige wedstrijden dicht
in de buurt van Limmen worden georganiseerd zoals Amstelveen, Badhoevedorp en
Hilversum iedereen kan als zij dat willen
eens een keer een kijkje komen nemen hoe
het er nou werkelijk aan toegaat op zo`n
toernooi, en mooi dansen en mooie jurken
zien zoals bij bijv. het populaire programma
Dancing with the stars.

Voor de volgende edities kunt u een
digitale foto van uw baby doorsturen
naar redactie@lovkrant.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Michel Welgraven, telefoonnummer 0725055166. Alle baby’s worden geplaatst,
maar slechts één van hen wordt –middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby
van de Maand”.
Noteer vast in uw agenda!!! Uiterlijke
datum voor doorsturen van foto’s en
gegevens in 2006:
- Herfstkrant
- St. Nicolaaskrant
- Kerstkrant

9 oktober
6 november
11 december

Een bijzondere zomervakantie
Deze zomer gingen 15 moeders uit de re-

tutmiddag” ophalen. Ook veel winkeliers

gio, ook uit Limmen, met hun kinderen

uit Alkmaar en omgeving werkten mee.

op vakantie in Lunteren. Op zich niet zo
opmerkelijk, maar deze groep was wel

Dat alles in goede aarde viel konden wij

bijzonder omdat alle moeders nog zeer

bij een bezoek aan het reisgezelschap

jong zijn. De reis voor tienermoeders was

op hun vakantieadres merken: een van

georganiseerd door de Stichting Moeki

de moeders toonde blij een paar op de

uit Alkmaar in samenwerking met het

markt gekochte babykleertjes aan haar

Nederlandse Rode Kruis.

reisgenoten met de woorden: wat leuk

Om de vakantie betaalbaar te houden

dat ik nou eens hiervoor geld kan uitge-

gingen wij met twee mensen van het

ven, anders gaat het op aan gezonde din-

Rode Kruis Limmen op stap om winkeliers

gen voor in de koelkast.

om een bijdrage in natura te vragen. Het
was leuk dat veel winkeliers spontaan po-

Albert Heijn Limmen en drogisterij Aker,

sitief reageerden, zo ook Albert Heijn in

namens het Nederlandse Rode Kruis en

Limmen en drogisterij Aker. Albert Heijn

de jonge moeders met hun kinderen har-

sponsorde een heel winkelwagen vol met

telijk bedankt!

lekkere dingen voor de moeders en kinderen! Bij de drogisterij konden wij nog

Gera Gemser en Angelika Korving

een aantal make-up spullen voor de “op-

Karate in Limmen
De karatelessen worden gegeven in de
sporthal aan de Hogeweg in Limmen
op zaterdagmiddag van 15.45 u. tot
16.45 u.
De lessen starten weer vanaf 9 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
of kijk op www.sportschooldelange.nl
Danspaar Philipoom-van Londen in actie tijdens een finale.
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KEUKENSTUNT!
KEUKEN
Moderne kunststof keuken in vele kleuren
leverbaar. Inclusief koelkast, oven,
kookplaat, afzuigkap en werkblad.

ALLEEN NU VOOR:

2499
GRANIET
VOOR DE
PRIJS VAN

Rijksweg 35-37, LIMMEN. Tel: 072-5053838

KUNSTSTOF!

Openingstijden: Maandag: gesloten. Di.t/m vr.: 09:30-12:30 en
van 13:00-17:30 uur 's Avonds op afspraak. Za.: 10:00-16:00 uur.

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

48900-018

Brood- en banketbakkerij

Bakker

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

SPOUWERS

4.80
WITTE PISTOLET
4 STUKS VOOR............................................................................. 1.00
CREME HOORNTJES
100 gram ..................................................................................... 1.50
PER STUK 52 CENT ......................................................10 VOOR:

SLAGROOMSOESJES

1.50
KERMISVLAAI (OOK HALVE)
4 SMAKEN OP 1 VLAAI! ............................................................... 9.90

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

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

Heeft u wel eens gekeken
op ons ‘auto-plein’
OP:
KIJK OOK ING.NL
áchter de garage? WWW.HARRYLEVER
• Bovag-garantie • Onderhoud en reparatie alle merken
• Verkoop alle merken nieuw en gebruikt • Diverse inruilauto’s met APK

DIERVOEDERS

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

WIJ ZIJN I.V.M. VAKANTIE
GESLOTEN VAN
28 AUGUSTUS T/M 11 SEPTEMBER
DINSDAG 12 SEPTEMBER VANAF 12.00 U.
ZIJN WIJ WEER GEOPEND
Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
ma. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur / zaterdag 8.30-16.00 uur
dinsdagmiddag na 13.00 uur GESLOTEN / vrijdagavond open tot 20.00 uur

100 gram .....................................................................................

KERMISMAANDAG ZIJN WIJ GESLOTEN!

BAKKERIJ BAKKER... AL 50 JAAR UW BAKKER!

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

B E S PA A R 7 5 % O P U W P R I N T KO S T E N !
Lever bij ons uw lege printer / kopieercartridge in om
deze te laten vullen. U bespaart zo tot 75% op uw printkosten.
Nu met spaarkaart: bij iedere vulling een stempel, en een volle
spaarkaart geeft recht op een GRATIS zwarte vulling.

Feestje?
www.de-pomp.com
Schoonheidssalon

BLOEMBOLLEN:

AQUA

ZE ZIJN ER WEER!
Dusseldorperweg 105a, Limmen
tel. 072- 505 33 16
fax. 072- 505 39 03

DECLÉOR - BioSkinJetting BioSkinSmooting
CARAT professional peeling S
CARAT professional treatment
LOOKX make-up
[En nog vele andere behandelingen]
Bel voor informatie of een AFSPRAAK,
Bianca Sijssens,
Schoolweg 17 - Limmen

072 505 20 21

Plant ze NU om in het voorjaar weer te
genieten van prachtige bijzondere bloemen!
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Brood- en Banketbakkerij

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

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

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

Visweg 31, 1906 CN Limmen

Tel. (072) 505-16-57
Fax (072) 505-16-89
IES
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Ùw adres voor:

...MEUBELS en KUSSENS BEKLEDEN
...TAPIJT, LAMINAAT, VINYL LEGGEN
O.A. PARADE - BEWE
SPECIALE AANBIEDING:

VOUWGORDIJNEN
incl. meten en ophangen

NU 20% KORTING!
Harry Lute Interieur Adviseur v.o.f.
Rijksweg 93 - 1906 BG Limmen - Tel. 072 505 1901

KEURSLAGER
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Een oude wens gaat in vervulling:

Stichting WOL bouwt school...
Bijna drie jaar geleden, tijdens een bezoek
van een delegatie van de WOL aan het West
Afrikaanse land Burkina Faso, liet Salif Sodré, coördinator van de Association Développement Sans Frontière (DSF), aan de
Nederlandse gasten een braak liggend stuk
land zien. Deze grond had DSF gekregen
van het gemeentebestuur van Ouahigouya
om een onderwijscentrum op te bouwen.
Nu, 3 jaar later, is het eindelijk zover dat er
begonnen kan worden.
De start van de bouw van de verdieping op het weeshuis is begonnen

Scouting Limmen organiseert
een Mega Stoelendans!
Zoals een ieder vast al heeft gelezen, gehoord of gezien bestaat Scouting Limmen
60 jaar!!! Zoals u ook misschien wel weet
gaat Scouting Limmen proberen genoeg
geld bij elkaar te zamelen om klaslokalen te
bouwen bij het weeshuis met basisschool
“King Jesus Charity Home” in Ghana, WestAfrika. Inmiddels is het eerste gesponsorde geld, verdiend met eerdere acties,
naar Ghana verscheept en is de bouw van
de klaslokalen een feit!!! Het idee was om
één klaslokaal te bouwen, maar dat bleek
bouwtechnisch niet mogelijk… dus… gaan
wij nog harder ons best doen om geld in
te zamelen want er wordt nu een hele verdieping gebouwd! Dit is daar hard nodig.
In het weeshuis wonen 120 kinderen van 1
tot 20 jaar en nog eens 60 kinderen uit de
buurt van erg arme gezinnen krijgen kosteloos onderwijs in het weeshuis. Soms zitten
er wel 50 kinderen in één klaslokaal en slapen er zeker 20 kinderen in een ruimte ter
grote van een lokaal….
Op zondag 24 september gaan de leden
van Scouting Limmen, groot en klein, hun
steentje letterlijk en figuurlijk bijdragen. Er
komt een grootse sponsoractie om geld in
te zamelen en hoe meer geld, hoe meer stenen er weer gemaakt kunnen worden voor
de verdere bouw van de verdieping!
Maar….. Scouting Limmen zou Scouting
Limmen niet zijn als het niet een bijzon-

dere sponsorloop gaat worden! Dus, op
zondag 24 september om …uur zal er op het
grasveld van de Vuurbaak een MEGA STOELENDANS gehouden worden! De sponsor
maakt kans op een overheerlijke zelfgebakken appeltaart als zijn of haar gesponsorde
gaat winnen! Dat wordt dus een spannende wedstrijd!!
Maar Scouting Limmen zou Scouting Limmen ook niet zijn als ze niet beseffen dat
heel veel mensen in Limmen stiekem ook
nog wel eens denken “Goh, dat zou leuk
zijn, weer eens een ‘potje’ stoelendansen!”
Dus op zondag 24 september kunt u ook
een stoel ‘huren’ en de strijd aangaan met
anderen, als u wint maakt u ook nog eens
kans op een overheerlijke zelfgebakken appeltaart! Komt allen, en trek uw gympen
aan!
Omdat één van onze scoutingleden, Lenneke Winder een tijd in dit weeshuis heeft
gewerkt gaat de opbrengst van de sponsors en de ‘huur’ van de stoelen volledig en
rechtstreeks naar de bouw van de klaslokalen. Dus elke stap die de kinderen, en u
misschien ook wel, gaat zetten tijdens de
stoelendans is volledig voor het goede doel.
We hopen dat u de leden van de scouting
zondag 24 september om ...uur komt aanmoedigen en dat u zich misschien ook nog
waagt aan een potje stoelendans! In ieder
geval staat er een lekker bakkie koffie klaar!
Hopelijk tot dan!

DSF voert al ruim 10 jaar succesvol projecten en programma’s uit om het onderwijs
in de regio Noord van Burkina Faso te bevorderen. DSF wordt hierbij ondersteund door
de Stichting WOL, ICCO, Stichting Kinderpostzegels, het Wereldvoedselprogramma,
het Nationale Fonds voor de Alfabetisering
in Burkina Faso (FONAENF) en wat kleinere
partners. De projecten en programma’s
hebben geleid tot een enorme toename
van het aantal schoolgaande kinderen: van
10% in 1996 naar 55% in 2005. Er gaan bijna
evenveel meisjes als jongens naar school en
35% van de volwassenen kunnen nu lezen,
schrijven en rekenen in de lokale taal.
Er is echter te weinig onderwijs dat aansluit
bij de behoeften van het platteland. Beroepsonderwijs gericht op de lokale mogelijkheden is afwezig. De streek kan zonder
gerichte opleidingen niet tot bloei komen.
De motivatie om kinderen naar het basisonderwijs te sturen zakt af als men niets met
het onderwijs kan doen. DSF wil daarom
een experimentele school annex kenniscentrum opzetten om beroepsonderwijs in
de regio te ontwikkelen dat aansluit bij de
behoeften van de dorpsgemeenschappen.
Drie jaar geleden kreeg DSF van de gemeente Ouahigouya een terrein van 23.833
vierkante meter. Met ICCO en EDUKANS,
twee professionele ontwikkelingsorganisaties, zijn onderhandelingen gestart om het
centrum te kunnen bouwen. Het centrum
zou deel gaan uitmaken van een groot onderwijs programma voor heel West Afrika.
Maar de onderhandelingen lopen erg langzaam en ondertussen is DSF bang het terrein weer kwijt te raken als in 2006 niet met
de bouw wordt begonnen. DSF heeft aan de

WOL gevraagd om alvast te beginnen met
een deel van het project om zeker te zijn dat
het terrein voor het onderwijscentrum behouden blijft. Dit onderdeel bestaat uit een
school met 6 theorielokalen waar jongeren
zonder basisschooldiploma een tweede
kans krijgen om alsnog hun diploma te behalen en tevens getraind worden in betere
landbouw- en veeteeltmethoden en andere
ontwikkelingsactiviteiten voor de dorpsgemeenschap. Ook dorpskinderen die de colleges in de stad bezoeken kunnen op deze
school extra lessen Frans en studiebegeleiding krijgen. In de avonden en tijdens vakanties zullen de lokalen gebruikt worden
voor bijscholing van leraren en vormingsleiders.
Voor de WOL wordt dit een heel groot project. De totale projectkosten voor de bouw
en inrichting komen op 116.500 Euro. Ruim
de helft van dit bedrag, 58.500 Euro, wordt
gefinancierd door Impulsis, een onderdeel
van ICCO om kleine organisaties zoals de
WOL te steunen. Normaal verdubbelt Impulsis ingezameld geld pas als men eerst
het eigen aandeel heeft ingezameld. Maar
vanwege de goede ervaringen van ICCO
met WOL en DSF en de urgentie van de zaak,
heeft de WOL dit bedrag al ontvangen. De
WOL heeft zelf op dit moment 13.000 Euro
beschikbaar voor het project. In september wordt het geld overgemaakt naar DSF,
zodat nog in 2006 met de bouw van het
complex begonnen kan worden. De overige
45.000 Euro hopen we in de loop van het
jaar bij elkaar te krijgen. De WOL doet daarom een beroep op particulieren, scholen
en organisaties of verenigingen om mee
te helpen dit project te realiseren. Met uw
hulp hebben we al veel goede resultaten
behaald en dit project is een logische stap
in de verdere bestrijding van de armoede in
Burkina Faso!
Voor meer informatie:
Yvonne Zomerdijk, tel. 072 5052680,
e-mail yvonnezomerdijk@quicknet.nl
Website: www.stichtingwol.com
Voor donaties: bankrek. 96.97.79.267 t.n.v.
Stichting WOL te Limmen, o.v.v. ‘beroepsonderwijs’.

Jazz Session Club ‘Vredeburg’ start het
nieuwe sessieseizoen op 17 september

5-lustrum Kits Oonlie bezorgd Iziz Derwig uit
Castricum spectaculaire prijs

Als zondag 17 september 2006 om ongeveer
16.00 uur de eerste tonen van ‘Now’s the
time’ klinken, dan is het nieuwe sessieseizoen begonnen. En dat is dan alweer het
achtste! Wie had dat kunnen denken toen
we in maart 1999 begonnen. Na het fantastisch verlopen vorige seizoen met de vele
nieuwe gastoptredens (zie elders), zullen
ook dit jaar een aantal nieuwe orkesten de
Bühne bevolken.

Limmen - Een super-de-luxe prijs winnen.
Vele kinderen dromen hier van. Voor Iziz
Derwig uit Castricum werd het waarheid.
Haar eigen kinderdagverblijf Kits Oonlie
schonk het kleine meisje een geweldige
kado; een zeer fraaie portable DVD-speler.

Ook de thema-avonden, zoals de ‘One Night
Stand Surprise Band’ en de Singers Session
zullen weer een plaatsje op de agenda vinden. En natuurlijk wordt het Zuid-Amerikaanse niet vergeten. U kunt alles weer
meemaken: combo’s, bigbands, oude stijl,

modern. Er komt een programma, dat zeer
afwisselend is, maar altijd een hoog niveau
heeft.
We beginnen met een oude bekende, nl. de
Schoorlse Bigband (U weet wel, het orkest
met die vele prijzen), waardoor het beloofde hoge niveau meteen bewaarheid wordt.
Maar het principe van de Jamsessions – dat
muzikanten die elkaar niet of nauwelijks
kennen, in wisselende samenstelling, elkaar
al improviserend tot grote muzikale prestaties inspireren-dat principe staat centraal.
Wij wensen U een inspirerend seizoen toe.
Fred Timmer

Kits Oonlie groeide vanaf 2001 uit tot een
gewaardeerd kinderdagverblijf. Kernwaarden als veiligheid, structuur, mogelijkheden tot ontwikkeling maar vooral ook veel
plezier voor de kids zorgde ervoor dat het
kinderdagverblijf steeds makkelijker door
ouders werd gevonden. Ter ere van haar
5-jarige lustrum besloot het kinderdagverblijf in mei van dit jaar dan ook om alle
ouders te bedanken voor het vertrouwen in
Kits Oonlie.
Alle ouders van de vestigingen in Heiloo,
Alkmaar en Limmen kregen een grote ‘Kits
Oonlie-tas’ met daarin diverse verrassingen
zoals Kits Oonlie-zonneschermen voor in
de auto, een ijsbeker van Veldt Snacks, een
kortingscoupon bij Jottem, een kortingsbon
voor salade bij groentespecialist Marco en
Angelina, een bon voor ijs bij de Batavier en
een prachtige CD met kinderliedjes.
Kits Oonlie-eigenaren Tom en Judith Veldt
hadden echter nog een verrassing voor de
kleintjes in petto. Met de zonneschermen

van Kits Oonlie kon namelijk een extra prijs
worden gewonnen. Door een foto in te leveren bij Kits Oonlie, met daarop de auto inclusief Kits Oonlie-zonneschermen, kon een
portable DVD-speler gewonnen worden. Dit
bleek een groot succes. Massaal werden er
leuke en originele foto’s ingestuurd. Uit alle
inzendingen werd vorige week de winnaar
uit de bus getrokken. De kleine Iziz uit Castricum bleek de gelukkige winnaar.
Iziz speelt bij Kits Oonlie in Limmen. Zoals
u wellicht weet, heeft het populaire kinderdagverblijf ook twee vestigingen in Heiloo
en Alkmaar. Ouders die hun kind(eren) ook
graag bij Kits Oonlie willen laten spelen en
leren kunnen uiteraard informatie opvragen. Dat kan tijdens kantooruren op het
nummer 072-5323578. U kunt natuurlijk
ook een kijkje nemen op de website www.
kits-oonlie.nl.

PA G . 8

LOV-KR ANT – SEPTEMB ER 2006

Kinderopvang Limmen
(onderdeel van ForteKinderopvang)
biedt u:
• Kinderdagopvang voor 0-4 jarigen
op kinderdagverblijf Eigen Wijs
• Na- en buitenschoolse opvang
gedurende de basisschool
op buitenschoolse opvang On Wijs
met...
... veel speelruimte binnen en avontuurlijke ruime buitenruimten
... gegarandeerde doorstroom van kinderdagverblijf naar buitenschoolse opvang
... extra activiteiten voor kinderen van kinderdagverblijf (peuteryoga, muziek op schoot,
tuimelenjudo)
... uitdagend activiteitenaanbod voor kinderen van de buitenschoolse opvang
... kinderkapper aan huis
... een onderscheidende pedagogische visie
Bel voor meer informatie of een vrijblijvende rondleiding naar het Centraal Bureau van Forte
Kinderopvang op nummer 0251 658058 of neem een kijkje op de website: www.fortebv.nl

“Forte, sterk in kinderopvang”

Kinderopvang Limmen bestaat 10 jaar!
Op vrijdag 15 september a.s. viert Kinderopvang
Limmen BV, onderdeel van Forte Kinderopvang,
het heugelijke feit dat zij alweer 10 jaar succesvol
bestaat.
Dit wordt gevierd met alle ouders en kinderen van
kinderdagverblijf Eigen Wijs en buitenschoolse
opvang On Wijs aan de Sportlaan in Limmen.
Het kinderdagverblijf is in 1996 met 1 groep gestart in een woonhuis aan de Westerweg. Na 2
jaar bleek dat de vraag naar kinderopvang in Limmen zo groot was dat er uitgebreid moest worden.
In het toenmalige gebouw de Wollewei kwamen
twee groepen kinderdagverblijf en na 2 jaar nog
eens 2 groepen erbij en een buitenschoolse opvang.
Op 15 september is er daarom groot feest en zijn
alle foto’s te bekijken vanaf 1996. Het feest start
om 16 uur en is rond 18.30 uur afgelopen. Voor
een hapje en drankje wordt gezorgd en het geheel
zal in het teken staan van ‘Indianen’. Er is muziek,
verzorgt door echte Indianen en iedereen mag verkleed komen.

Voor verdere informatie hierover kunt u terecht
bij Miris Reuver, hoofd van Kinderopvang Limmen op nummer 072-5052418 of op nummer 0638160054.
Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvende rondleiding of andere informatie dan kunt u contact
opnemen met het Centraal Bureau van Forte Kinderopvang op nummer 0251-658058 of een kijkje
nemen op de website: www.fortebv.nl.

Tien jaar geleden in de huiskamer begonnen...

Activiteitenseizoen van de KBO

Lifestyle
Workshops
Food & Drinks
Kom langs of bel voor meer
informatie over onze workshops.
Check ook onze website:

www.limmerlodge.nl
Rijksweg 100 (voorheen restaurant ‘De Gastronome’)
1906 BK Limmen
Tel. 072 502 42 42 - Fax. 072 502 42 43
E-mail: info@limmerlodge.nl

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

Feestje?
www.de-pomp.com

Traditiegetrouw begint het activiteitenseizoen
voor senioren in Limmen met een “Open Ochtend”
in de Burgerij in Limmen, georganiseerd door de
Activiteitencommissie Limmen van de KBO. Alle
senioren uit Limmen zijn maandag 4 september
vanaf 9.30 uur van harte welkom. De ontvangst is
met een kopje koffie of thee.
In het bijzonder wordt een oproep gedaan aan
jonge senioren om deze bijeenkomst te gebruiken
om eens met het activiteitenpalet van Limmen
kennis te maken. Er is zeker wat voor u bij!
De bijeenkomst begint om 9.45 uur met een verslag over het seizoen 2005 - 2006 en een overzicht
van de activiteiten in het nieuwe seizoen.
De gezamenlijke Ouderenbonden voeren in samenwerking met de Belastingdienst een project
uit om belastingteruggave te vragen voor ouderen, die alleen AOW en eventueel een klein pensioen genieten. Ook de KBO Limmen neemt hieraan
deel. De resultaten voor 2005 zullen worden gemeld. Toch zijn nog veel mensen niet bereikt. Meldt
u daarom aan. Het is toch jammer om geld waar u
recht op hebt te laten liggen (tel. 072 –5054832 of
072 – 505 3702).
Als gast is uitgenodigd mevrouw Johanna Kraus
uit Castricum die een voordracht zal houden over:
“Spiritualiteit: het helende aspect van de Gezondheidszorg van de toekomst”
Aan de hand van haar eigen werk en levenservaring in Nederland, Afrika en India schetst zij hoe
de algemeen geldende geneeskunst en gezondheidszorg van nu in verbinding kunnen worden

gebracht met de eigen helende krachten die in ieder mens aanwezig zijn.
Het eigen KBO koor zal enkele liederen ten gehore
brengen. De ochtend wordt afgesloten onder het
genot van een drankje en hapje.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst vindt om 9.00
uur een kerkdienst plaats in de parochiekerk H.
Cornelius onder leiding van Pastor J.Olling.
Wat zijn de activiteiten in de komende periode:
Klaverjassen: elke maandag- en woensdagmiddag
om 14.00 uur in de Vredeburg. Inschrijven vanaf
13.30 uur, inschrijfgeld € 1,--. Kom een keer kennis
maken.
Bingo: dinsdagmiddag om 14.00 uur om de veertien dagen in de even weken in de Vredeburg. De
eerstvolgende zijn 5 en 19 september, 3, 17 en 31
oktober, 14 en 28 november. De kosten bedragen €
2,--.
Themamiddagen: De themamiddagen worden
gehouden op donderdagmiddag om 14.oo uur in
de Vredeburg. De eerste is op 19 oktober met als
onderwerp “Rembrandt” De volgende is op 23 november met als onderwerp “De Strandwal”. Hier
zijn geen kosten aan verbonden.
Dagtochten: Op 28 september is de eerste dagtocht naar Friesland.
Wilt u meer weten over de KBO of zich aanmelden als lid neem dan contact op met Johan
Werring, Oranjezon 2, telefoon 5053702, e-mail
johanwerring@planet.nl.

Dames: sportvereniging TIOS biedt aan!!!
Na een heerlijke zomer gaan we
maar weer eens ons lichaam
verwennen en verzorgen door
de week te beginnen met een
uurtje sporten. Wat dacht u van
een uurtje body fitten bij Lea.
Zo is er op de maandagmorgen
van 9.00u tot 10.00u nog ruimte
voor enkele enthousiaste dames.
We beginnen met een warmingup, 20/25 min. Daarna worden er
spierversterkende oefeningen
gedaan voor buik- billen – benen
en armen. Dit alles begeleidt
met inspirerende muziek Ook
wordt er gebruik gemaakt van
gewichtjes, elastische banden en
stepbanken.
Kom vrijblijvend een keertje
meedoen op maandagmorgen
van 9.00u tot 10.00u in de gymzaal aan de Hogeweg.
Kan u een keer niet, dan kan u
deze les inhalen op de andere
body-fituren. Deze zijn op dezelfde locatie. Maandag- en
dinsdagavond van 19.00u tot
20.00u.

Dinsdagmorgen van 9.00 u. tot 10.00u. en donderdagmorgen van
8.45u tot 9.45u.
Voor nog meer informatie van de gymvereniging kunt u ook de site
bezoeken.
www.dit.is/tios
email: tios@quicknet.n

LIMMEN
Wanneer het
Ù uitkomt;
...dagelijks geopend
van 8.00 tot 21.00 uur

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid
assortiment

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

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN
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Het nieuwe kantoor van Valkering en De Graaf Accountants

‘We snakten
naar adem...’
Het aanzicht van de Rijksweg te Limmen verandert de laatste tijd in een razend
tempo. Veel nieuwe panden worden gebouwd en nieuwe bedrijven vestigen zich.
De ‘straatweg’, zoals die in de volksmond wordt genoemd, is de krachtige levensader van ons dorp.
Onlangs is er een opvallend pand bijgekomen; het nieuwe kantoor van Valkering
en De Graaf Accountants en Driessen Vastgoed. Dit pand, ontworpen door Jan
Rietvink, neigt naar de bouwstijl van de Amsterdamse School, een stijl die prima
past bij de panden die om het kantoor heen staan. Eind juli is Valkering en De
Graaf Accountants verhuisd van hun kleine kantoor in het gemeentehuis naar
het nieuwe, veel ruimere, kantoor aan de Rijksweg. We gaan een kijkje nemen en
een praatje maken.
Gesteggel
Het eerste dat opvalt bij binnenkomst van
het gebouw is dat het zeer licht en ruim
is. Tijdens een korte rondleiding door het
pand is te zien dat er nog overal dozen
staan en onderdelen van bureautafels als
puzzelstukjes op de grond liggen. Niet zo
gek, de verhuizing is nog volop in gang. Ondanks dat het nog niet helemaal op orde is,
is iedereen ontzettend blij met het nieuwe
kantoor. Het is dan ook een enorme vooruitgang vergeleken met het pand waarin de
onderneming zich eerst huisvestte. Dat was
té klein voor een onderneming als deze. De
nieuwe locatie is bijna vier keer zo groot als
de vorige. Jan de Graaf: “We zijn ontzettend
blij dat we nu goed gehuisvest zijn”. Piet
Valkering: “Ja, we snakten naar adem”.
In de realisatie van de nieuwe locatie is er
nauw samengewerkt met mede-eigenaar
Driessen Vastgoed. De totstandkoming is
echter niet van een leien dakje gegaan. Het
is ontzettend lastig geweest om het nieuwe
kantoor te laten passen bij de naastgelegen
panden. De ‘buren’ zijn twee woonhuizen
uit de jaren dertig. Piet: “Het zou niet gepast zijn om daartussen een groot modern
gebouw neer te zetten.” Vandaar dat er voor
gekozen is het pand te ontwerpen in de stijl
van de Amsterdamse School, een bouwstijl
uit de eerste helft van de vorige eeuw. Om
het gebouw echt in de omgeving te laten
passen, zijn dezelfde dakpannen gebruikt
als die van de buren. Na veel gesteggel
werden de bouwplannen van het nieuwe
kantoor dan eindelijk goed gekeurd. Het
pand is vervolgens door R. Min BV, tot grote tevredenheid van Jan en Piet, gebouwd.
Piet: “Het is leuk om met een Limmer ondernemer te bouwen, het praat veel makkelijker omdat je op dezelfde golflengte zit.”

Ook veel van de onderaannemers kwamen,
waar mogelijk, uit de buurt. Het resultaat
mag er wezen. Jan: “Door een perfecte samenwerking met Driessen is er een mooi
kantoor neergezet. We hebben er wat om
gestreden, Piet!”
Stoffig beroep?
In de geur van versgezette koffie praten we
verder. Beide ondernemers maken een ontspannen indruk. Wat houdt het accountantschap eigenlijk in? Jan: “De primaire zaken
waar deze onderneming zich mee bezighoudt is het samenstellen van jaarrekeningen, het voeren van (loon)administraties en
het verzorgen van allerlei soorten aangiften.
Daarnaast is de accountant er vooral voor
het geven van adviezen. De laatste jaren
neemt de regelgeving op veel gebieden toe,
de accountant wordt hierdoor voor een ondernemer onmisbaar.” Piet: “Je bent in feite
een vraagbaak voor de ondernemer. Als een
cliënt met een probleem komt, moeten wij
dat oplossen.” Jan: “Maar als problemen té
moeilijk worden, dan besteden we dat uit
aan specialisten.” Piet weet de situatie op
een duidelijke manier te schetsen: “Wij zijn
eigenlijk een soort huisarts, we kunnen wel
de diagnose stellen, maar we moeten ook
onze beperking kennen.”
De vraag of het accountantschap echt zo’n
‘stoffig’ beroep is als veel mensen denken,
wordt door beide heren volmondig ontkend! Jan: “boekhouder wordt misschien als
stoffig beroep gezien, maar als je kijkt naar
onze tijdsbesteding dan zijn wij toch wel
vijftig procent bezig met het praten met
en adviseren van mensen. Iedereen die hier
op het kantoor werkt heeft ontzettend veel
contact met de buitenwereld.” Eigenlijk niet
zo gek als je je bedenkt welke verschillende

Jan de Graaf (l.) en Piet Valkering 'poseren' trots voor het nieuwe pand.
klanten uit het midden- en kleinbedrijf er
over de vloer komen.
Jongensdroom
Het accountantschap lijkt niet echt een beroep waar je als jongen van droomt.
Piet: “Ik wilde timmerman worden”. Maar
na zijn studie is Piet bij de belastingdienst
terecht gekomen. “Omdat de ontwikkelingen mij niet snel genoeg gingen, ben ik bij
een accountantskantoor gaan werken.”
Jan: “Ik heb al vanaf de schoolbanken altijd
accountant willen worden. Ik werkte bij
een accountantsbureau, dan streef je altijd
naar het hoogst haalbare, dat was zelf accountant worden.” Beiden hebben tot hun
veertigste in loondienst gewerkt toen ze
besloten ieder voor zichzelf te beginnen.
Piet: “We waren vroeger buurjongens. Ieder
is voor zich zelfstandig ondernemer geworden.Toen we later van elkaar hoorden, is
langzaam de samenwerking ontstaan. We
hebben de eerste paar jaar een Lat-relatie
gehad, zeg maar.”
Sociaal betrokken
Het gesprek nadert het einde. Ik wil nog
graag weten hoe zij denken er over tien
jaar bij te zitten. Piet zegt stellend: “Op Tahiti!” Beiden lachen: “Dat zal dan wel Texel

worden!” Dan krijg ik een serieuzer antwoord: “Over tien jaar verwachten wij hier
nog steeds te zitten.” Een logisch antwoord
als je nét verhuisd bent. Jan: “Onze klanten zijn heel tevreden. De meeste van onze
nieuwe klanten komen van horen zeggen.
Accountants worden over het algemeen
als dure jongens gezien. Wij proberen ons
te onderscheiden door een goede kwaliteit te bieden tegen een redelijke prijs.” Dit
kantoor houdt zich echter niet alleen bezig
met accountantzaken. Jan: “Ook binnen
Limmen proberen we wat sociaal werk te
doen.” Piet: “Laatst wilden de mensen van
Limmen Ludiek het wereldrecord krattenstapelen verbeteren. Daar zit een gigantische organisatie omheen. Dit heeft ook z’n
administratieve consequenties, die wij dan
voor onze rekening nemen.” Bij het afscheid
nemen we nog wat foto’s van het nieuwe
pand en de uitgelaten ondernemers. Het
plaatje is compleet.
Lucia Valkering
Nieuw adres
Maatlat 1
1906 BL Limmen
Telefoonnummer: 072-5057555
Website: www.valgra.nl
E-mail: info@valgra.nl

Het prachtige gebouw naar de 'Amsterdamse School' aan de Rijksweg in Limmen.
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Rijksweg 141, 1906 BG Limmen
Telefoon (072) 505 32 66
Fax (072) 505 12 31
E-mail: info@dirkvandersteen.nl
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Wij gaan verhuizen!
Vanaf medio september vindt u ons aan de Schipperslaan 9, 1906 BG in Limmen.

Pedicuresalon

Heidy

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

Tip: Geef iemand eens een heerlijke
voetenbehandeling cadeau!!
Met DSH-Schuifwanden creëert
u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden exact
op maat gemaakt, waar u maar

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

wilt in huis of op kantoor. In de
slaap- en
kinderkamer, maar ook in uw

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

werk- of studeerkamer, de hal
of op zolder. Kortom: overal
waar kastruimte nodig is. Geen
centimeter blijft onbenut.
Ruimteproblemen zijn volledig
verleden tijd.

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

JE MAAKT HET MET FIXET

Lea Dam start weer cursussen Nordic Walking
Nordic walking is een groeiende tak van
sport, overgewaaid uit Finland. Daar bestaat het al veertig jaar. Volgens de stichting Nordic walking Nederland zijn de afgelopen twee jaar 85.000 mensen ingewijd in
de looptechnieken van het Nordic Walken.
Als je de techniek onder de knie hebt, kan
je gemiddeld 7 kilometer per uur lopen. Ook
is het lopen met de poles (stokken) minder
belastend voor de knieën, heupen en de
rug. Zij nemen twee tot zes kilo lichaams-

gewicht van je weg Door het gebruik van
de stokken dwing je je armen en bovenlijf
te gebruiken, zodat het hele bewegingsapparaat in werking gezet wordt.
Verder kun je 46% meer calorieën verbranden en 20% meer energieverbruik hebben.
Nieuwe demonstratielessen en cursussen
Nordic Walking.
Maandag 18 sept. om 15.00u, woensdag
20 sept. om 9.30u en zaterdag 23 sept. om
9.30u. worden weer demonstratielessen

●
●
●
●

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

Nordic Walking gegeven door Lea in de duinen.
Verzamelen bij duiningang Noorderstraat
aan de Herenweg tussen Bakkum en Egmond Binnen (naast med. kindertehuis Antonius). De kosten van de demonstratieles
zijn € 6,- incl. de stokken.
De cursussen bestaan uit 6 lesssen van één
uur. Deze starten maandag 25 sept om
15.00u, vrijdag 29 sept. om 9.30u en zaterdag 30 sept. om 9.30u .
De kosten van de cursus zijn € 58,- incl. de
poles.

Opgeven bij Lea Dam: Tel. 072-5055544 ( inspreken via de voicemail. U wordt dan later
teruggebeld).
Ook kunt u zich aanmelden via de website:
www.wandelenmetlea.nl
NIEUW!!!!! Voor de ex-cursisten start donderdag 14 september een nieuwe recreatie
NW groep, wekelijks, van 10.15u tot 11.15u.
De trainingsgroep NW start weer op dinsdag 12 september om 10.30u. Kijk voor meer
informatie op de site.
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ik ook van het hoofdbestuur toestemming om te starten. De meisjes kwamen op een
avond bij mij thuis en ik had samen met Aad Koot inschrijfformuliertjes gemaakt; er
kwamen zo’n 20 meisjes bij mij thuis.
2. Stroomden de aanmeldingen gelijk binnen?
Ja, dat ging als een lopend vuurtje.

Op de foto het kampioensteam van meisjes 1 in het seizoen 1999-2000

Tien vragen aan...
Trudy Bos
Deze keer zetten wij in deze rubriek de dames-afdeling van de VV Limmen in
het daglicht. Tien jaar geleden kwam Trudy Bos bij het Jeugdbestuur van de VV
Limmen om eens te praten over damesvoetbal in Limmen, niet wetende dat dit
uit zou bloeien tot een actieve afdeling met meer dan 100 actief spelende meiden!
Tijd voor de LOV om Trudy eens ‘aan de tand’ te voelen...
1.

Hoe ontstond het idee voor het oprichten van een dames-afdeling?
Onze tweeling Judith en Marleen kwamen thuis van een training bij Vitesse (bij deze
club voetbalden ze destijds) met de vraag waarom er in Limmen geen damesvoetbal
kwam. Dit heeft mij aan het denken gezet en via Aad Koot kwam ik in het jeugdbestuur van de VV Limmen, waarbij dit onderwerp al snel aan de orde kwam, ik kreeg
aan het begin veel tegengas, want dames/meisjesvoetbal dat was niks. Uiteindelijk
kreeg ik groen licht van Hans Bus en ook van Aad kreeg ik volop steun en zo gebeurde het dat ik een brief naar Dhr. Siem Admiraal (voorzitter hoofdbestuur) stuurde
met een lijst van meisjes waarvan ik zeker wist dat zij op voetbal wilde en zo kreeg

SWOL - STICHTING WELZIJN OUDEREN LIMMEN
Secretariaat: Dampegheestlaan 33, 1906 WB Limmen. Tel. 505 4184

Activiteiten voor 55 plussers
Voor informatie kunt u contact opnemen
met de activiteitencoördinator:
Thea Adrichem, tel. 505 1404

dinsdag
14.00 uur - 16.00 uur
Informatie: mevr. R. Min, tel. 505 1434

3.

Met hoeveel teams werd er gestart?
Eerst een maar dat werden al heel snel twee teams.

4.

Hoeveel teams zijn er nu?
Zes teams; twee dames en vier jeugdteams.

5.

Hoe vergaat het met het ‘vlaggeschip’ nl. dames-1?
Heel goed, het is een heel hecht team en een paar jaar geleden zijn ze zelfs gepromoveerd onder leiding van Ron Kooij. Die heeft nu het trainersschap overgegeven aan
trainer Bertus Swart ze hebben er weer heel veel zin in en het doel is om zeker in de
bovenste rij te komen.

6.

Waarom is het een vooroordeel dat voetbal alleen voor mannen is?
Sport, dus ook voetbal, is goed voor mensen. Waarom zou dat alleen voor mannen
zijn ?

7.

Hoe fanatiek zijn de meiden eigenlijk?
In het begin vonden ze het alleen al leuk om te voetballen, toen ze eenmaal begonnen te winnen toen werden ze ook fanatieker, en dat komt ook weer door een goede
coach.

8.

Is er nog plaats voor nieuwe meiden en vanaf welke leeftijd kan dit?
Natuurlijk is er plaats voor nieuwe meiden, in principe kan dat vanaf het vijfde jaar
al, er is zelfs al kaboutervoetbal bij de VV Limmen, als een meisje zich aanmeld voor
voetbal, dan wordt er eerst gekeken naar leeftijd en n.a. daarvan wordt ze ingedeeld,
dat kan kaboutervoetbal zijn met jongens maar dat kan ook in een meidenteam
zijn vanaf 8 jaar.

9.

Wat zijn de activiteiten i.v.m. 10-jarig bestaan?
De bedoeling is om het hele jaar een aantal activiteiten te gaan doen. We starten
op zondag 17 september a.s. met een ontbijt voor alle meisjes/damesleden, gevolgd
door een foto en een ballonnen-wedstrijd, half november een vriendjes en vriendinnentoernooi voor de B en E-teams, rond kerst een rondleiding door het nieuwe AZstadion, met pasen een toernooi met de dames/meisjes en we sluiten het seizoen af
met een zeskamp, en een reunie van oud leden.

10.

Hoe ziet de toekomst er uit?
Ik denk, als we de juiste mensen op de juiste plek hebben en houden (dan doel ik op
trainers, coaches, geleiders en andere vrijwilligers) waardoor de meisjes/dames er
zin in houden dan zal de dames/meisjes afdeling van de VV Limmen een grote bloeiende tak blijven waar menig vereniging jaloers op zou zijn.

BRIDGE (BOD-BRIDGE)

JEU DE BOULES

Donderdagavond 19.30 - 23.00 uur
Informatie: de heer C. Berkhout, tel. 505 1217

(In de tuin van Vredeburg) in principe
maandag t/m vrijdag in het zomerseizoen
Informatie: mevr. C. Min, tel. 505 2506

Vrijdagmiddag 13.30 - 17.00 uur
Informatie: J. Duijkersloot, tel. 505 1372

(in sporthal de Enterij)
Woensdag 14.00 - 15.30 uur
Informatie: mevr. L. Dam, tel. 505 2768

BILJARTEN
MODESHOW
Donderdag 26 oktober 2006 om 14.00 uur.
Donderdag 19 april 2007 om 14.00 uur.

maandag t/m vrijdag 13.30 uur - 17.00 uur
Informatie: J. Hageman, tel. 505 2606

KUNSTGESCHIEDENIS
BLOEMEN-MOZAÏEK
Eind april/begin mei 2007. Voor informatie
de heer F. Scheepmaker, tel. 505 1722.
Gedurende het seizoen zullen aanvullende
activiteiten worden georganiseerd. Op het
moment dat nadere gegevens bekend zijn
zullen deze in de weekbladen worden gepubliceerd.

ACTIVITEITEN in VREDEBURG

Deze cursus bestaat uit 2 x 5 lessen (les 5 is
een bezoek aan een museum). De 1e serie
begint in oktober, de 2e serie in januari op
donderdag van 10.00 - 12.00 uur.
Informatie: mevr. Th.Adrichem, tel. 505 1404

COMPUTERCURSUSSEN
Hierbij kunt u zich opgeven voor één van de
computercursussen voor ouderen, die geen
of enige ervaring hebben met het werken
op de compter. Hetcursusaanbod bestaat
uit de volgende cursussen:

vanaf september 2006 tot april/mei 2007

YOGA
maandag 09.00 uur - 10.00 uur
10.15 uur - 11.15 uur
11.30 uur - 12.30 uur
(aangepaste vorm van yoga)
dinsdag 09.00 uur - 10.00 uur
10.15 uur - 11.15 uur
Informatie: J. van Bleisem tel. 505 3097

KLAVERJASSEN (K.B.O.)
maandag
14.00 uur - 16.00 uur
woensdag
14.00 uur - 16.00 uur
Informatie: R. Min, tel. 505 1434

BRIDGE (Limbridge)
maandag
19.30 uur - 22.00 uur
Informatie: A. Huurman, tel. 505 4718

BINGO (K.B.O.)
1 x per 2 weken (even weken)

• Introductie Windows
voor beginners (kosten euro 30,-)
• Vervolgcursus Windows+Tekstverwerking
en E-mail & Internet. (kosten euro 35,-)
De introductiecursus duurt zes weken en
begint op vrijdagmorgen 29 september
van 10.00 tot 12.00 uur.
De vervolgcursus duurt vijf weken en begint op dinsdagmiddag 28 september van
14.00 tot 16.00 uur.
De kosten zijn incl. koffie. De cursussen
worden gehouden in Vredeburg en er
wordt gestart met twee cursusgroepen
van 6 mensen per groep.
Inlichtingen en aanmelden kunt u bij Nico
Adrichem, tel. 5051404 (tussen 17.00-19.00)

SPORT-INSTUIF

Attentie: jonge ouderen van limmen:

Nieuwe leden gevraagd bij de sportinstuif
Kom eens vrijblijvend een keertje meedoen. De sportinstuif gaat weer van start
op woensdag 20 september van 14.00u. tot
15.30u in sporthal de Entery voor 55 plussers.
We hebben een gezellige groep dames en
heren gecombineerd. Lekker 1,5 uur ontspanning door inspannig en als afsluiting
even bij kletsen, onder het genot van een
kopje koffie of thee.
Waar bestaat zo`n middagje sporten uit:
Allereerst het lichaam een beetje opwarmen door even te badmintonnen. Dan
wordt er een uur bodyfit gegeven onder de
bezielende leiding van Lea Dam. Dat houdt
het volgende in: Verschillende loopvormen

worden aangeboden, gecombineerd met
coördinatieoefeningen.
Daarna spierversterkende oefeningen voor
benen, buik, billen en armen met als toetje,
5 min. ontspanningsoefeningen. Ook zal er
regelmatig gebruik gemaakt worden van
materiaal zoals, elastische banden, stokken, ballen, gewichtjes enz.. De oefeningen
worden ondersteund door inspirerende
muziek. Het laatste half uur wordt er gevolleybald oftewel lijnballen en getennist.
Bent u nieuwsgierig geworden? Schroom
niet en doe een keertje mee.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lea Dam tel: 072 5052768
Email: leadam@quicknet.nl
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LIMMEN

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

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

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

Country line dance
In Limmen starten we op dinsdagavond 19 september in ADe Burgerij“ om 19.30 uur voor gevorderden
en om 20.45 uur voor vergevorderden. Heeft u een of
meerdere jaren niet gedanst en heeft u er weer zin
in, kom gerust langst, u pakt het zo weer op. Ook als
toeschouwer bent u van harte welkom.
In Castricum starten we op vrijdagmorgen 15 september in “Het Rode Kruisgebouw” aan de van Speykkade 61 voor beginners en diegene die al één seizoen

hebben gedanst. Er is plaats om 9.30 uur en 11.00
uur. De DEMOGROEP heeft een optreden op de
“UITMARKT” in Castricum op zaterdag 16 september a.s om ± 11.30 uur bij de bibliotheek.

ANNEMARIE DE HAAN

Gespecialiseerdijninen
maatwerk koz
voor nieuwbouw
en renovatie!
Westerwerf 46
1911 JA Uitgeest
Tel. 0251-377555
Fax 0251-377550
Internet: www.rationel.nl
E-mail: info@rationel.nl

De makelaar
die uw belang
centraal stelt.
Wilt u een huis kopen of wilt u
uw eigen huis verkopen, dan ben
ik u hierbij graag van dienst.
Bel voor een vrijblijvend gesprek.
RE/MAX AXI
Makelaars
Gedempte Nieuwesloot 7
1811 KN Alkmaar
072-533 33 33
06-54 96 34 93
www.remax.nl/axi

AXI MAKELAAR
NIET PANDGERICHT MAAR KLANTGERICHT!®

Schipperslaan 1d, 1906 BG Limmen
Tel. 072-505-28-42 Fax 072-505-38-23 - E-mail: böhm@tip.nl

schildersbedrijf peter

dekker

schilder-, glas- en behangersbedrijf

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

Informeer vrijblijvend
naar wanddecoraties en
decoratieve technieken

Feestje?
www.de-pomp.com

