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LEGOkogel door de kerk:

Limmen gaat voor
een 2e wereldrecord..!
LIMMEN - Na maanden van voorbereidingen en heel veel heen en weer gelobby
is er dan eindelijk het groene licht van LEGO Denemarken; De hoogste LEGO-toren
van de wereld komt in juni 2010 in Limmen te staan. Na de piramide van kratten
in 2005 gaat Limmen Ludiek nu voor een LEGO-toren van ruim 30 meter hoogte,
wederom een echt Guinness Book Record.
“Dit is natuurlijk echt fantastisch nieuws“ zegt
voorzitter Andre Koopman van stichting Limmen
Ludiek.”We zijn nu ruim 1 jaar bezig met het
7 koppige bestuur om onze begroting rond te
krijgen. Met ups en downs zitten we nu op 80%85% en dat is op zichzelf al een wereldprestatie
in deze crisistijd. Banken en verzekeraars hielden
de handen op de knip qua sponsoring wat
echt een streep door onze rekening was. Maar
gelukkig hebben we hierdoor nu wel een aantal
zeer verrassende sponsoren aan ons weten te
binden”.
Sponsoren van het eerste uur
VisitDenmark (officieel verkeersbureau van
Denemarken), NVD Beveiligingen (contact via
Valkering Beveiliging), AH Limmen, NTI, Kwartje
Koffie, Bavaria Bier, GPGroot, Gerard de Nijs,
Winder Limmen, Notariskantoor van Duin,
P. Zonneveld Autoschadespecialist, DreamTents,
Gemeente Castricum, BGL, Kroone Liefting, Van
der Steen Autobedrijven en nog vele anderen.
“We hebben nog steeds een klein gat in onze
begroting” zegt penningmeester Kees de Jong “
we hebben dus nog 2 plekken vrij voor 2 serieuze
sponsoren”.
3, 4, 5, 6 juni 2010
Zet deze data maar vast in de agenda. Het gaat
weer een groots spektakel worden voor jong
en oud in heel Limmen. “In 2010 zullen we een
zeer hechte samenwerking gaan zoeken met
de basisscholen van Limmen, want ook voor de
jeugd van Limmen moet dit 1 groot feest worden”
zegt bestuurslid Rob Otte.
“De eerste oriënterende gesprekken met de
3 directies van St. Maarten, Pax Christi en het
Kleurenorkest zijn zeer positief verlopen en daar
gaat zeker iets heel moois uit voortkomen. Wat
dan, wat dan? Dat houden we nog even onder
de pet maar het gaat ook iets heel leuks worden”
zeggen medebestuursleden Wilmer Kaandorp en
Inge Bakker.

Lees verder op pagina 5

Foto: o.a. London, Auckland, Hong Kong, Johannesburg,
Seoul, Sydney, Moskou en Tokio gingen Limmen vanaf
1988 voor. Maar in 2010 zal toch echt ons LIMMEN tussen
deze wereldsteden komen te staan. Dat is natuurlijk al
een LUDIEK gezicht.

Ker(ke)mis-ontbijt
in de Corneliuskerk
Kermis komt van het woord ‘kerkemis’. Zo’n 1000
jaar geleden werden er heel wat nieuwe kerken
gebouwd. En als zo’n kerk in gebruik werd genomen hoorde daar natuurlijk een plechtige kerkviering bij: een kerkemis. Een kerkemis die elk jaar
herhaald werd. Dat kon zijn op de datum van de
kerkwijding of rond de datum van de patroonheilige. Als een kerk wat te vieren heeft (en dat ging
in die tijd ook gepaard met processies) dan komen
er veel mensen samen. En waar veel mensen samen komen, komen ook handelslieden en straatartiesten. Zo is de kermis geboren. In Limmen is
de kermis altijd in september rond het feest van
de patroonheilige van de kerk de H. Cornelius (16
september).
Kerkemis-ontbijt
Omdat kermis en kerkemis bij elkaar horen zal er
ook dit jaar in de Corneliuskerk een ker(ke)misontbijt worden georganiseerd. Op deze ’deun en
kreun’-dag (maandag 14 september) willen we de
dag openen met een ontbijt in de kerk. Als kerk
proberen we mensen altijd een stevig fundamant
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.
Wil je mee ontbijten?
Het ontbijt vind plaats
van 9.00 tot 10.00 uur
in de Corneliuskerk.
Geef je wel schriftelijk

Wij weten
uw onroerend
goed te
waarderen!
Kerkweg 13, Limmen. Tel: 072 5051464

www.rietveldlimmen.nl

op, want er moet ook ingekocht worden. Doe 3.Euro per persoon in de enveloppe en deponeer
dat in de brievenbus van de pastorie van de Corneliusparochie.
Voorbereidingsgroep en pastor Johan Olling

Uw huis hoort een feest
te zijn (en te blijven)

N
NU BIJ EE
KGESPREK
HYPOTHEE

perbon
Trendhop
,- cadeau!
t.w.v. € 50

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

Of u nu starter bent op de woningmarkt
of dat u al een tijdje huizenbezitter
bent: in beide gevallen is een deskundig
hypotheekadvies onmisbaar. Een eigen
huis hoort immers een feest te zijn (en
te blijven)! Persoonlijke aandacht, alles
afwegen en dan gefundeerd kiezen.
Daar draait het om bij een hypotheekadvies van Univé. Spreekt u dat aan?
Maak een afspraak voor een vrijblijvend
advies. U ontvangt dan een gratis
Trendhopperbon t.w.v. € 50,-.
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GEZOCHT:
KRAAMHOUDERS!
ZONDAG 18 OKTOBER
is de sporthal D'Enterij de plek waar een

Stichting Fietsen voor Burkina
www.fietsenvoorburkina.nl
info@fietsenvoorburkina.nl
KvK : 371 45659
k : 1476.07.493
Bank

Helpt u mee..

ROMMELMARKT

Voor kinderen van 0 tot 13 jaar
Bel voor de mogelijkheden
Tel. 072-5323578
www.kits-oonlie.nl

.?
k i n d e r o p v a n g

gehouden zal worden.
Mensen uit Limmen: hebben jullie spullen op zolder staan waar je wel vanaf
zou willen? Grijp je kans en huur een kraam! Je zolder is opgruimd, je
spullen worden weer opnieuw gebruikt en je verdient er nog iets aan!
Sinterklaas is nu nog ver, maar de tijd gaat snel. Speelgoed is dan een
gewild artikel. Je kunt met je vriendin kleding en sieraden verkopen.
Spullen die je niet meer gebruikt, zet ze te koop. Met de opbrengst kun je
weer iets leuks doen!
Het initiatief voor de rommelmarkt komt van Peter Lute, geassisteerd door
buurvrouw Ditje van Gelderen. Peter werd uitgedaagd door zijn buren, Ditje
en Ton, om ook iets voor het goede doel, n.l. Fietsen voor Burkina, te doen.
Wat van het inschrijfgeld na aftrek van kosten overblijft, gaat naar het doel.
Peter wil dat het gewoon gezellig wordt, niet allemaal toeters en bellen
eromheen. Naast de verkoop kan men wel iets drinken of eten bij Fernand.
Mochten er niet genoeg inschrijvingen uit Limmen zijn, dan kunnen ook
mensen uit de omliggende dorpen uiteraard zich melden.

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505-33-77
06-53 122 858
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

Alkmaar-Heiloo-Limmen

LIMMEN
Wanneer het
Ù uitkomt;

LIMMEN

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

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

Voor al
Ùw wensen;

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

...een uitgebreid
assortiment

De aanvang is 10.00 uur en om 16.00 uur is het afgelopen. De kraamverhuur
is gesteld op 22,50 euro. Info en opgeven: Ditje van Genderen 072 505 3449
of Peter Lute 072 5051522 / 0653378596 na 18.00 uur graag!
Of via info@fietsenvoorburkina.nl

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

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

De ‘oude’ nummers nog eens zien?

KIJK OP WWW.LOVKRANT.NL

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

LIMMEN

Kopy insturen: redactie@lovkrant.nl

Kerkweg 42 - 1906 AW Limmen
072 - 505 12 42 www.stuifbergen.eu

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

Heeft u zojuist iets verkocht
via internet?

Verstuur deze pakketjes voordelig door
heel Nederland al vanaf
€ 4,95. Kijk op www.dhlforyou.nl
voor alle mogelijkheden.
• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

STUCADOORSBEDRIJF

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

Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:

06 506
48 499
info@dicxrijschool.nl

• plafondwerk
• pleisterwerk
• sierpleister
• sierlijsten

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

K R O O S T

‘BABY VAN DE MAAND’

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden
onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte
van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Door loting zijn Bram en Noud van Keulen “Baby's 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.

Bram en Noud

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

Lesley Meijer

– Geboren op 4 april 2009 –
Tweeling van Gerard en Renate van Keulen-Kaandorp
hun broertjes Lars en Daan van Keulen

Jesse Jacobus Theodorus Lemmink

Jorrit Jonker

– Geboren op 22 mei 2009 –

– Geboren op 2 juni 2009 –

– Geboren op 27 juli 2009 –

Zoon van Marco en Patricia Meijer

Zoon van Tiemen en Marjan Jonker

Zoon van Ton en Leonoor Lemmink

Kapper Stuifbergen gaat het
‘iets rustiger aan’ doen...

Limmer IJsclub organiseert Katerloop
De Limmer IJsclub houdt op zondag 13 september
de kermis Katerloop. De loop staat open voor iedereen, wedstrijdlopers en recreanten.
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,- zonder herinnering
€ 4,- met herinnering voor de jeugd t/m 15 jaar
€ 5,- met herinnering voor de ouderen

8 jaar lopen éénmaal een ronde om het park en
de kinderen 9 t/m 12 jaar tweemaal. Deelname
is gratis en na afloop is er voor ieder een aardigheidje. De start voor deze Parkloop is om 10.00
uur.

Inschrijven vanaf 9.30 uur in Sporthal D'Enterij,
waar ook kleed- en douchegelegenheid is. De start
is in het park, nabij de sporthal, om 10.30 uur.
Voor de kinderen is er de Parkloop. Kinderen t/m

Scouting Limmen
weer enthousiast van start
Het nieuwe seizoen is alweer begonnen, terwijl
alle speltakken terug kijken op geweldige zomerkampen. De Bevers beleefden een weekend over:
land, water, vuur en lucht en wat te denken van
de Verkenners die in hun zelf gebouwde boomhutten gingen overnachten. De Rowans gingen
de strijd aan met anderen groepen van de regio in
echte Highlandgames. In een mooie scoutinghut
in Zandvoort leerden de Welpen alles over planeten en de ruimte met een bezoek van levensechte
Aliëns. Terwijl de Kabouters uitgenodigd waren
in het Huis Anubis waar ze in een echt mysterie
terecht kwamen. Ondanks het erg natte einde
hadden de Gidsen het ook erg naar hun zin tijdens het kamperen in Spaarnwoude. En tot slot
gingen de Sherpa’s op de fiets naar Zandvoort,
erg gezellig, al viel de afstand bij sommige dames
niet mee.

Alle speltakken gaan weer draaien, maar dan
moet er eerst overgevlogen worden. Na 2 jaar
bij een speltak gaan de kinderen door naar een
nieuwe groep, altijd weer spannend. Maar vooral dit jaar was het helemaal eng. Op vrijdag 28
augustus was het zover. Voordat ze naar hun
nieuwe groep mochten, moest iedereen door een
spookhuis. Een spookhuis vol enge geluiden, in
donker en veel onverwachte obstakels. Maar de
leden van Scouting Limmen zijn echte kanjers, ze
hebben allemaal de proef doorstaan en gaan volgende week bij hun nieuwe speltak beginnen.
Wil je ook eens kijken wat we bij de scouting nog
meer doen, kom dan eens een paar keer kijken.
Voor meer info:
bezoek onze website www.scoutinglimmen.nl

Ruim 7 jaar geleden deed kapper Jan Stuifbergen
al een klein stapje terug. Hij vond zijn werk nog
veel te leuk om er mee te stoppen. Dus na het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd besloot hij om van 5 dagen terug te gaan naar 4 dagen knippen per week. Van woensdag t/m zaterdag kun je hem vinden achter zijn kapperstoel. En
dat bevalt hem goed. Hoewel hij regelmatig hier
en daar met bloemen strooit zijn de geraniums
nog niet aan hem besteed. Wel doet hij na zijn
'Kermisvakantie' (van 21 t/m 29 september a.s.)
nog een klein stapje terug in arbeidstijd. Hij gaat
namelijk halve dagen werken: "met uitzondering
van vrijdag, want dan ben ik er gewoon de hele
dag!" vult Jan nog snel even aan.
Wat ook gaat veranderen is het 's middags binnenlopen zonder afspraak. Na lang wikken en
wegen heeft hij toch besloten dat het beter is om

alleen nog op afspraak te knippen. Dat geeft wat
meer rust op de momenten dat het nodig is en zo
hou ik het nog langer vol, aldus de montere kapper. "Eigenlijk toch wel jammer omdat knippen
zonder afspraak het gezelligste is." Jan vertelt
dat het regelmatig gebeurde dat er een man of
vier/vijf zit te wachten en lekker bij te praten met
elkaar. "En dan gaat de klant die net geknipt is
gewoon weer op een van de wachtstoelen zitten
omdat hij nog niet klaar was met ouwenelen..."
Kortom, Jan Stuifbergen gaat het ietsje rustiger
aan doen dus met ingang van 30 september kunt
u na afspraak terecht op de volgende dagen:
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

08.00 - 12.30 uur
08.00 - 12.30 uur
08.00 - 18.00 uur
08.00 - 12.30 uur
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ONZE TOPPERS:

Brood- en Banketbakkerij

Jonge jenever

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

P.-COMMANDEUR

Hartevelt

8,99

1 liter ______________________11,29

Hoppe
Vieux

Zaterdag 24 oktober 2009
VOLENDAMSE TOPBAND

MON AMOUR

1 liter ______________________12,49

Baileys

Koffielikeur

70 cl. ______________________15,59

Hertog Jan

10,49
12,99

Pilsner

24 x 30 cl. __________________13,29

Goedgevonden

Er zijn nog kaarten!

Cinsault & Merlot

DUSSELDORPERWEG 103 • 1906 AJ LIMMEN
T. 072 505 1519 • M. 06 2074 1511
INFO@DEBURGERIJLIMMEN.NL
WWW.DEBURGERIJLIMMEN.NL

70 cl. _______________________ 4,99

LIMMERKERMIS..!
SPOUWERS !!!

4.75
ROZIJNEN TULBAND
7.00
MOSCOVISCHE TULBAND 60
3.
6.25
nu 10 STUKS ............................................. voor

KLEIN

9,99
3,39
2,99

DUS:

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

GROOT

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

Kermismaandag zijn wij gesloten!

Aanbiedingen geldig t/m 4 oktober ’09

Bestel een fototaart als cadeau voor een
verjaardag of een andere gebeurtenis!

Slijterij R. Booms

Openingstijden:
Maandag tot 13.30 uur geopend.
Dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag en
zaterdag tot 16.00 uur geopend

Bij 6 flessen, per fles _______

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

O

(s.v.p. vroegtijdig bestellen)

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

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

O

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

O

Datanetwerken

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

Telefoon 072 - 505 30 09

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

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

e
Kijk voor onz
room op:
24-uurs show
dersteen.nl

www.dirkvan

nd
Informeer vrijblijve es
ati
naar wanddecor nieken!
tech
en decoratieve

TE HUUR
Kantoorruimte
Schipperslaan 3, 1906 BG Limmen
UÊÓ{äÊÓÊLi}>iÊ}À`]Ê>ÌÀÊiÊÃ ÜÀ
UÊÜ>ÀÌi««Ê³ÊÛiÀi}Ê
UÊ>ÕÌ>ÌÃV iÊÃÕÃVÀii
UÊÊÊ«>ÀiiÀ«>>ÌÃi

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

Achterweg 15
1906 AG Limmen
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl
De kapsalon is wegens vakantie
gesloten van 23 t/m 26 september.
Voor goede Groenten & Fruit
Ben je bij René beter uit !!!

GROTE SCHOONMAAK
NA DE KERMIS?
15% korting

Dusseldorperweg 75 1906 AJ
Limmen tel: 072 - 5051360

OP ALLE

DROGISTERIJ

Op maandag geopend vanaf 10.00 uur

• Uit eigen keuken: de lekkerste
KANT & KLAAR RABARBER
• Ze zijn er weer :
GIESER WILDEMAN STOOFPEREN
• Goudreinetten voor de appeltaart
• Volop nieuwe oogst
HOLLANDSE APPELS & PEREN

Meer informatie? Bel 072 - 505 27 24

Maandag 13 september gesloten, dinsdag
14 september de gehele dag geopend

ARTIKELEN!

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

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!
(Geldig t/m 2 weken na verspr.)

HOMEOPATHIE
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
KIALA SERVICE
PASFOTO’S

LET OP UW BRIEVENBUS:
KOMENDE WEEK SPECTACULAIRE
TOPACTIE!
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Kermis 2009 ‘nieuwe stijl’
in café de Lantaarn
Vrijdag 11 september barst het kermisgeweld los
in de Lantaarn, met de band van dit moment: Bob
en de Blue Band. In het voorcafé Dj Toine, die het
dak eraf laat knallen.
Zaterdag 12 september in de tent La Stampa. Een
fullprof, all-round feest-showorkest. In de zaal
gaan we uit ons dak met het over bekende Housefreakerz-feest waar ook de bekende Cliff Jones
gaat draaien. In het café zet Dj Toine het café op
zijn kop.
Zondag 13 september in de tent: Giga met een upto-date repertoire. Altijd de laatste hits het eerst
op het podium! Zondag ook een eenmalig optreden van een bekende mistery guest. In de zaal
Memphis met een mix van de Beatles, REM, U2,

Rolling Stones, Queen en Robbie Williams, terwijl
Dj Denniz er een feest van maakt in het voorcafé.
Maandag 14 september in de tent Jukebox met
een hoog swing, dans en ga maar uit je dakgehalte. In de zaal trio Tjoe en Jeroen de slechtste
band van Noord-Holland zoals ze zelf zeggen.
Dj Maarten in het café, die niet eerder zal rusten
tot iedereen met hem mee feest. Na het opteden
van Jukebox komt Impact aan de beurt die tot
laat in de avond zal spelen.
Om ongeveer 6 uur komt de Amsterdamse
zwaargewicht Peter Beense de tent nog even op
zijn kop zetten.
Dus dit jaar voor het eerst geen pauze!!!!!!!!!!!!
En in het café wederom Dj Toine.

Vervolg van voorpagina

Limmen gaat
voor 2e wereldrecord!
Veel vrijwilligers nodig
Een evenement als dit kan alleen maar van
de grond komen door sponsoring maar net zo
belangrijk zijn de vrijwilligers. “Want ook deze
keer hebben we er weer heel veel nodig “ zegt
Jack Burgering van Limmen Ludiek. “Het hele
park moet weer worden ingericht voor deze
recordpoging. Het zal weer een boel gepuzzel
worden om alles veilig en goed te plannen. Maar
het conceptplan zit al in mijn kop en dat ziet er
goed uit”. Willemieke de Waal voegt nog toe; ”en
vergeet de LEGO bouwers niet die alle steentjes in
elkaar moeten gaan zetten om de toren te doen
laten verschijnen. Deze bouwers zullen de schakel
zijn tussen wel of geen wereldrecord. We zullen
zeker een stuk of 80-100 bouwers nodig hebben

die in ploegendienst zullen gaan bouwen. Maar
ook het afbreken na het record is een taak van de
bouw vrijwilligers”.
Op de website www.limmenludiek.nl komt
binnenkort een mogelijkheid tot aanmelden als
vrijwilliger. Limmen Ludiek heeft er +/- 200 nodig
voor dit record. Hou de site dus goed in de gaten.
Ook sponsoren groot en minder groot kunnen
zich via de site van Limmen Ludiek aanmelden.

Tijdens de KERMIS zal Limmen Ludiek ook
proberen zichtbaar aanwezig zijn. In welke vorm
is nog even een geheimpje. Gewoon alle dagen
te KERMIS gaan dan zien jullie het vanzelf.

KERMISPROGRAMMA:
ZONDAG 13 SEPTEMBER
VANAF 17.00 UUR

REFLEX
MAANDAG 14 SEPTEMBER
VANAF 10.00 UUR

VAN GOGH
WIJ SCHENKEN NIET AAN PERSONEN ONDER DE 16 JR.
ID-KAART VERPLICHT!

Wij wensen u een gezellige kermis!

K
E
R
M
I
S

LIMMERKERMIS 2009
V R I J D A G 11 S E P T E M B E R
Tent: Bob & The Blue Band
Zaal: Dj Toine
Zaal gesloten
Z AT E R D A G 12 S E P T E M B E R
Tent: La Stampa
Zaal: Housefreakerz Cliff Jones
Café: Dj Dolphin
Z O N D A G 13 S E P T E M B E R
Tent: Giga en mystery guest
Zaal: Memphis
Café: Dj Toine
M A A N D A G 14 S E P T E M B E R
Tent: Jukebox en vanaf 4 uur Impact
en om 6 uur Peter Beense
Zaal: Trio Tjoe en Jeroen
Café: Feest Dj Maarten en daarna DJ Toine
Wij wensen jullie allemaal een gezellige kermis toe.

LET OP: ID-KAART VERPLICHT

Timmerdorp 2009:
oud-Hollands gezellig!
Dit jaar stond het timmerdorp in het teken van
oud-Holland.
De voorbereidingen waren al vroeg in het jaar
begonnen, de kinderen hadden zich in juni al ingeschreven, maar vrijdag 7 augustus begon voor
de vele vrijwilligers dan toch echt de opbouw van
timmerdorp.
Op maandag 10 augustus stonden ruim 200 kinderen te springen om hun kavel te betreden en
de bouwtekeningen, die al weken klaar waren,
uit te voeren. Met de brievenbus in de hand werd
de eerste ‘paal’ geslagen, de postbode mocht komen. Een week feest, vol met spellen en timmeren. Op vrijdag kwam het verlossende woord, na
een week strijden voor de eerste plek kwamen de
Tingietersgilde als winnaars uit de bus. Het mooiste bouwwerk, de kerk, werd ook beloond. De winnaars ontvingen een Delfts blauw tegeltje.

Het timmerdorp is wederom geslaagd, de kinderen hebben een fantastisch dorp neergezet. Dit
alles was niet mogelijk geweest zonder de vele
vrijwilligers en de sponsors, die wij bij deze van
harte willen bedanken. Tot volgend jaar, dan vieren wij alweer ons 5-jarig jubileum!

Seizoenopening begint
met een topper bij de JAZZ
SESSION CLUB ‘VREDEBURG’
Op zondag 20 september om 16.00 uur start alweer het elfde seizoen van de Jazz Session Club
“Vredeburg”. Zo’n start van een nieuw seizoen
sessies is vaak heel ongewis. Daarom proberen de
organisatoren altijd te beginnen met iets unieks.
En daarin zijn ze prima geslaagd, want het begin
is meteen spectaculair.
Er staat een gastoptreden gepland van een absoluut toporkest, nl. de LOLA GARCIA BAND. Dit

unieke orkest met een al even unieke samenstelling met twee saxen en percussie zal een zeer afwisselend programma voortoveren. En dit keer
dan ook nog met een gastzangeres die er zijn
mag, nl. Francina van Batum Het belooft dus
meteen al een heel spektakel te worden. Maar
ook worden er weer veel nieuwe sessiemuzikanten verwacht, die in wisselende samenstelling
alles uit de kast zullen halen om het publiek te
boeien. Dat is de laatste tien jaar erg goed gelukt,
gezien ook de grote publieke belangstelling van
deze laagdrempelige happening.
NB: de komende sessiedata: 20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december, 17 januari, 21 februari, 21maart, 18 april
De toegang is vrij, maar U kunt ons steunen door
lid te worden voor 7 Euro per persoon voor het
gehele jaar.
Inlichtingen: Fred Timmer tel/fax: 072-5053414 email: timmer.limmen@worldonline.nl
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Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

SPOUWERS

10 VOOR .............................................................. €

4,60

KERMISVLAAI

4 SMAKEN OP 1 VLAAI ...................................... €

9,95

R IN DE MAAND HET IS ER WEER
SPECULAAS KLEIN OF MIDDEL
Kermismaandag is onze winkel de gehele dag gesloten!
BAKKERIJ P.BAKKER VUURBAAK 3 1906 BS LIMMEN

Eten en genieten!
STAMPPOTJE
MET SUKADELAPJES
Voor 4 personen:
4 rundersukadelapjes van 180 gram.
100 gram spekjes
200 gram raapstelen
4 klein paprika’s
5 flinke aardappelen

150 gram roomboter
1 dl. olijfolie
5 dl. kalfsfond
½ dl. room

Bereiding:
Bestrooi de Sukade met peper en zout. Laat 100 gram boter uitbruisen in de
pan en bak hierin de sukade bruin. Voeg de kalfsfond toe en laat de sukade een
uurtje of vijf zachtjes pruttelen. Schil de aardappels, snij er acht plakjes af en de
rest in blokjes. Kook de blokjes in gezouten water.
Verwarm de oven voor op 160 graden. Was ondertussen de raapstelen en snij ze

Lezing over de Abdij van Egmond
Op 16 oktober organiseert de Stichting Oud-Limmen in de Burgerij een
lezing over de Abdij van Egmond.De lezing wordt gegevn door de heer ir.Cordfunke.
Ir.Cordfunke bekend van vele onderzoekingen o.a de kerk aan de Zuidkerkenlaan heeft ook
veel onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de abdij en de relatie met de
graven van Holland en de relatie met vroegere bezittingen van de Abdij in Limmen.
Op deze avond wil de heer Cordfunke aandacht vragen voor zijn niewste boek
over de Abdij van Egmond.
Aan de hand van een power point zal hij op deze avond nieuwe inzichten en
wetenswaardigheden over de Abdij tonen.

grof. Bak de spekjes uit. Stamp de puree en maak hem aan met 50 gram boter,

Aanvang 20.00 uur.

de room en wat olijfolie. Roer de spekjes en de raapsteeltjes door de puree. Bak

Entreeprijs 2 euro.

de acht plakjes aardappel. Hol de paprika's uit en vul ze met het stamppotje.
Schuif ze vijf minuten in de oven. Leg de sukade er op en schep de jus er omheen. Garneer met de gebakken aardappel.

Eet smakelijk!

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
Kerkweg 40a
1906 AW Limmen
tel : 072-5055950
troelvoorkids.nl

●
●
●
●

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

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

Openingstijden:
di t/m vrij 9.30 - 17.30 uur
zat 10.00 - 16.00 uur

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

Kermisaktie

alleen zaterdag 12 sept:

15% korting op alle winterjassen !!!

e is
Onze websit
vernieuwd!
:
Kijk eens op
er.nl
ersbedrijfjonk
www.aannem

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-17-51
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Karin Molenaar over de vliegende start van haar schoonheidssalon Esplendida

‘Ik laat mensen niet de deur uitgaan
voordat ik zelf ook tevreden ben!’
brandt! “De mannen denken nog steeds dat de
schoonheidsspecialist voor vrouwen is, maar dat
is absoluut niet zo,” zegt Karin lachend, “mannen
willen dat de vrouwen er goed uit blijven zien,
maar vrouwen willen ook dat mannen er goed
uitzien, het is een wisselwerking! Ik heb mannen
in mijn salon, maar ze komen nog niet in overvloed, ik hoop dat het er meer worden!”
Van binnen en van buiten
Tijdens het interview blijft de trouwe viervoeter
aan mij snuffelen en maakt hij af en toe een jammerend geluid om aandacht. Maar zijn baasje is
streng en roept hem tot de orde. Naarmate het
gesprek vordert kom ik tot de conclusie dat het
vak van Karin, de verzorging van de huid, twee
aspecten heeft: aan de ene kant heb je puur het
cosmetische aspect – er goed uitzien – en aan de
andere kant heb je het gezondheidsaspect, want
mooi is niet altijd gezond. Over het gezondheidsaspect heeft Karin een heel eigen visie: “Als mensen zich van binnen niet goed voelen, dan zie je
dat vaak aan de huid.” Karin spreekt uit ervaring
en is er daarom zeker van dat de huid niet alleen
van buitenaf verzorgd moet worden, omdat ook
factoren van binnenuit van invloed zijn. “Ik vind
inwendige verzorging, met voedingssupplementen en vitamines daarom ook een heel belangrijk
aspect, want als het van binnen goed zit, dan zit
het van buiten vaak ook goed,” licht Karin toe.
“Daarbij komen nog wel de factoren van buitenaf
zoals de zon en uitlaatgassen. Daarvoor heb je
dan de crèmes en de uitwendige verzorging nodig. Veel schoonheidsspecialistes werken alleen
vanuit de buitenkant en daar onderscheid ik me
dus in.”

Gekleed in uniform poseert Karin Molenaar in haar gloednieuwe schoonheidssalon.

De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam, en is daarmee belangrijker voor het lichaam dan
veel mensen zich zullen realiseren. De huid heeft een aantal zeer belangrijke functies. Zo heeft ons vel op de
eerste plaats een barrièrefunctie, wat simpel gezegd betekent dat de huid buiten houdt wat buiten hoort
en binnen houdt wat binnen hoort. Ten tweede is dit natuurlijke jasje belangrijk voor het handhaven van
het interne milieu. Zo reguleert dit orgaan onze vochtbalans, door bijvoorbeeld te zweten, en speelt dit
orgaan een belangrijke rol in onze lichaamstemperatuur. Kortom, ons omhulsel is van belang en iets om
zuinig op te zijn. Iemand die zich daar heel goed van bewust is, is Karin Molenaar. Zij weet veel van de huid
en heeft daar haar vak van gemaakt. Sinds kort draait haar eigen schoonheidssalon in ons dorp op volle
toeren. Wat haar visie is op een goede verzorging van de huid en hoe het leven als zelfstandig ondernemer
haar bevalt, ga ik haar vragen.
Onder luid geblaf word ik ontvangen aan de Hogeweg. Op de gevel van het woonhuis zie ik onder het bordje van Timmerfabriek Molenaar een
nieuw bordje hangen. Schoonheidssalon Esplendida. Terwijl Karin Molenaar mij ontvangt, word
ik door de hond met grote argwanende ogen aangekeken. “Hij doet niets hoor,” verzekert Karin mij.
Ik snap het wel, het zit immers in de aard van het
beestje om waakzaam te zijn, zo hoort het ook. We
lopen door naar de tuin achter het huis, waar we
buiten in het ochtendzonnetje plaatsnemen. “In
december 2008 heb ik besloten dat ik mijn eigen
schoonheidssalon wilde beginnen,” begint Karin
haar verhaal. Ze vertelt dat ze als klein meisje al
wist dat ze iets voor zichzelf wilde gaan doen. “Ik
kom uit een ondernemersfamilie, dus je ziet hoe
hard werken het is, maar ook hoe leuk. Ik wilde
dat ook. Het zit in het bloed, zeggen ze dan.”
Vooral het stukje vrijheid dat je hebt als ondernemer spreekt deze kersverse zelfstandige aan.
Na een aantal jaren gestudeerd te hebben voor
schoonheidsspecialiste is Karin voor verschillende werkgevers gaan werken. “Voor een baas
werken vind ik niet erg, dat was voor mijzelf ook
een vereiste; eerst even goed kijken hoe het bij
anderen gaat, hoe het werkt, voordat ik voor mijzelf begin.” Door haar werkervaring heeft Karin
zich niet alleen verder bekwaamd in haar vak
als schoonheidsspecialiste, maar heeft zij ook
veel bijgeleerd over het ondernemerschap. “Mijn
laatste werkgever heeft mij overal bij betrokken;
reclame, adverteren en boekhouden. Zij is op het
gebied van schoonheid in combinatie met ondernemen wat dat betreft mijn grootste leermeester
geweest.”

Limme-Limmenees?
We zitten nog niet heel lang buiten of er vallen
grote regendruppels op mijn papier. De lucht boven Limmen huilt, maar de planten zijn dankbaar
voor deze nattigheid. Binnen praten we verder.
Na een aantal jaren op verschillende plaatsen in
Nederland te hebben gewerkt, besloot Karin toch
terug te komen naar Limmen om hier haar eigen
salon op te bouwen. “Omdat ik hier een tijdje ben
weggeweest, ben ik vanuit nul begonnen, zonder
klanten, maar wel met mijn idee, mijn enthousiasme en mijn wil.” Krap twee maanden later, op
8 februari 2009 is Esplendida dan officieel open.
“Bij mij is het wel zo dat als ik iets wil, dan moet
het geen half jaar duren, dan word ik zenuwachting,” voegt de jonge ondernemer nog lachend
toe. Ze geeft aan dat ze dit zo snel heeft kunnen
realiseren omdat zij goede steun kreeg, van onder andere haar vader Ber Molenaar, met wie wij
al eerder dit jaar kennis hebben gemaakt in de
LOV-krant, haar moeder Yvonne Molenaar en van
haar vriend die bedrijfskunde heeft gestudeerd.
Zo was er kennis en ervaring genoeg om een goed
bedrijf op poten te zetten. En goed gaat het. “Wat
mij erg meegevallen is, is het klantencontact,”
gaat Karin verder, “ik dacht echt dat ik op mijn
kop moest gaan staan om aandacht te krijgen,
maar mensen zijn hier echt heel enthousiast,
nieuwsgierig en via via krijg ik weer veel nieuwe
klanten.” Karin ziet het nu zelfs als een voordeel
dat ze zelf een tijd niet in het dorp is geweest. “Ik
ben daardoor geen echte Limme-Limmenees, een
voordeel, want hier in het dorp praat iedereen
graag over elkaar en dingen gaan snel rond. Ik
sluit daar niet echt bij aan, ik weet heel veel niet

van Limmen en de mensen. Mensen vertellen me
wel eens wat, maar ik zal dingen niet doorvertellen. Wat klanten mij vertellen blijft tussen de vier
muren. Ze kunnen bij mij echt hun ei kwijt.”
Wisselwerking
Karin is enthousiast en doet leuke en interessante uitspraken. Daar houd ik van, want die kan
ik goed gebruiken in mijn artikel. We hebben al
veel gepraat over het ondernemerschap, maar
nu wil ik het toch even over het schoonheidsaspect van deze onderneming hebben. Waarvoor
kunnen mensen bij deze schoonheidsspecialiste
terecht? “Mensen kunnen voor bijna alles bij mij
terecht. Het gelaat, het lichaam, de handen, de
voeten, de hoofdhuid, eigenlijk van top tot teen
kan ik iemand verzorgen.” Karin is breed opgeleid
en heeft daardoor ook een brede kennis. Naast
de basis die iedere schoonheidsspecialiste heeft,
heeft Karin enkele specialisaties gedaan. Zo is ze
gespecialiseerd in acne, in de nieuwste technieken zoals bodysugaring (een heel oude natuurlijke techniek van harsen gestoken in een nieuw
jasje) en contourwrapping en tot slot ook in verschillende huidsoorten. “Veel mensen denken dat
mannenhuid en vrouwenhuid allemaal één pot
nat is, maar dat is zeker niet zo,” geeft ze als voorbeeld – let op mannen, nu komt er een vervelende mededeling voor jullie – “Mannen hebben tot
hun 35ste bij wijze van spreken nog geen rimpels,
maar als het eenmaal begint dan gaat het in een
noodvaart, het is echt een keerpunt en dan ben je
opeens oud. Bij vrouwen gaat dat veel meer geleidelijk.” “Maar komen de heren dan ook naar jouw
salon?” Is een vraag die al enige tijd op mijn tong

Proefkonijn
Voordat we naar de nieuwgebouwde schoonheidssalon lopen om daar een kijkje te nemen,
ben ik tot slot nog reuze benieuwd naar de herkomst van de naam van de schoonheidssalon. “Ik
wil altijd iets wat niemand heeft, anders zijn dan
anderen, me onderscheiden en dat maakt mij tot
wie ik ben,” begint ze te vertellen. De naam Beautysalon Karin Molenaar was dan ook meteen
uitgesloten. Omdat Karin de Spaanse taal mooi
vindt is ze gaan zoeken naar een Spaanse naam.
Zo kwam zij op Esplendida, wat schitterend of
prachtig betekent in het Spaans. Een leuke bijkomstigheid is dat als je de eerste en de laatste
letter weglaat je het woord Splendid overhoudt.
“Splendid betekent in het Engels weer hetzelfde
als Esplendida in het Spaans,” vult de woordkunstenares aan. “Ik denk echt over dingen na,” concludeert ze, “Ik zet bijvoorbeeld ook niet zomaar
producten in mijn schoonheidssalon. Ik wil alleen
die producten in mijn salon waarvan ik weet dat
ze ook echt werken. Zelf ben ik dan ook het grootste proefkonijn.”
Kwaliteit
Voor de toekomst heeft Karin nog veel plannen,
zoals het organiseren van workshops. Daarbij
houdt ze zich op de hoogte van de nieuwste methoden en technieken op schoonheidsgebied,
zodat ook haar salon up-to-date blijft. Houdt u
dus vooral de website van Esplendida in de gaten
voor de laatste ontwikkelingen en informatie. “Ik
ga hier een succes van maken!” Zegt de schoonheidsspecialiste vastbesloten. “Ik laat mensen
niet de deur uitgaan voordat ik zelf ook tevreden
ben, anders voel ik me daar niet prettig bij. Ik ga
echt voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. Ik hoop
dat ik de stap wat kan verkleinen voor de mensen
om een keer bij me langs te komen. Het is natuurlijk de eigen keuze van mensen om wel of niet te
komen, maar ik zou het wel heel leuk vinden!”

Lucia Valkering
Contact
Esplendida
Hogeweg 104
072-5054917
www.esplendida.nl
Openingstijden: Ma. 18.30 tot 21.00|Di. 13.00 tot
17.30|Wo. 13.00 tot 21.00|Do. 9.00 tot 17.30|Vr. 9.00
tot 17.30|Za. 10.00 tot 15.00*
*1 keer in de 2 weken geopend op zaterdag
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De LOV bestaat 75 jaar en ter gelegenheid daarvan deel 2 van oude foto’s van winkels die in ons dorp hebben gestaan.

De kruidenierswinkel van Maarten Verver (later Jan en Guurtje van Duin) op de hoek van
de Rijksweg - Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat. 's Zondags was dit de snoepwinkel voor
de Limmer jeugd. Een halve cent werd hier besteed, de andere halve cent later bij Piet Vennik aan de Zuidkerkelaan.

De situatie tegenwoordig, de winkel is gesloopt om de Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat
te verbreden. Het winkeltje van Guurtje stond op de plaats waar nu de auto’s voor het stoplicht staan.

Links de kruidenierswinkel van van Benthum aan de Dusseldorperweg, die later werd overgenomen door Teeuwis Admiraal. In de deuropening staat Engel Pepping. Tegenover deze
winkel woonde schoenmaker van Kessel. Zijn zoon Piet heeft hier later een elektriciteitswinkel in gehad. Vader van Kessel was namelijk naast schoenmaker ook kwitantieloper voor
de P.E.N. en ging zich gaandeweg uitgeven als elektricien. Tegenwoordig is deze winkel in
gebruik als showroom van houthandel Martin Spijker.

Katharina en Teewis Admiraal met 3 van hun kinderen, te weten Nel, Guus en Ber voor hun
winkel. Op de foto ontbreekt Jaap die later de zaak voortgezet heeft.

De kruidenierswinkel van Jaap Admiraal in de jaren 60 aan de Dusseldorperweg tegenover
café de Lantaarn.

De situatie tegenwoordig, het pand waar enige jaren geleden Unive en de SNS bank in gevestigd was.

De etalage van de SPAR kruidenierswinkel van Wub van der Eng aan de Rijksweg. In de
vorige editie van deze krant stond al een foto van de buitenkant. De foto is genomen na de
renovatie in 1946.

Dezelfde SPAR winkel van Wub en Mina maar nu de schappen en toonbank.
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De kruidenierswinkel van de weduwe Bos-Mooij op de hoek Zuidkerkelaan – Rijksweg. Op
de foto staat zij met haar twee dochters, zoon en pleegdochter.

Even verder ook nog in de Limmerbuurt de zelfbediening van Twisk op de hoek
Rijksweg – Hogeweg. Later heeft hier nog een Chinees restaurant en een showroom voor gevelstenen gezeten. Onlangs is het door bloemsierkunst gebr. Nuijens
in gebruik genomen. Langs de weg staat de melk van Rijs.

De kruidenierswinkel van Arie Wennips die later door Nic de Groot werd overgenomen
en gemoderniseerd. Nic de Groot trok in die tijd veel bekijks met zijn witte jas. Later is de
zaak overgenomen door zijn zoon Frans en kleinzoon Nico.
Links op de foto staat Bertus Groot met zijn melkkar. Voor de winkel lag de stoomtramrails van de lijn Haarlem – Alkmaar. De stoomtram reed voor het eerst door Limmen in
1896. Zijn laatste rit was in 1924 zodat de rails in 1926 opgeruimd kon worden.

Tegenwoordig heeft de stoomtram plaatsgemaakt voor auto’s en de levensmiddelen voor
fietsen.

Dezelfde winkel met de deur nog aan de rechterzijde met o.a. Frans en Tiny de Groot.

De winkel in de jaren 70 met de automaten aan de buitenzijde.

75 jaar

LOV
Links Jannetje van Weenen-Rietveld voor haar winkel in 1938. Jannetje was eerder getrouwd
met van Vliet, haar zoon Theo heeft later de zelfbediening zaak overgenomen. Wie weet hoe
de dame naast Jannetje heet?

De zelfbediening van Theo en Christel van Vliet. Van 1980 tot 1987 was hier ook nog de fotozaak van Gerard Min in te vinden. De laatste jaren zat van Galen antiek hier. Kort geleden
is het afgebroken en zijn er twee woningen neergezet.
Nu zijn in deze krant niet eens alle kruidenierswinkels genoemd die in Limmen stonden.
Hoewel Limmen flink gegroeid is doen we het in deze tijd met één supermarkt…
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COMPLEET PROGRA MMA IN DE VOLGENDE EDITIE

- 75 jaar LOV FEESTWEEK
4 T/M 10 OKTOBER
FEESTELIJK ONTBIJT IN 'DE ENTERIJ' OP ZONDAG NA DE KERK

BALLONNENWEDSTRIJD
IN HET PARK
JUNI 2008

Circus Tios geweldig succes
Na een lange voorbereiding was het zondag 8 juni
j.l. eindelijk zover. Het jubilerende Tios liet in 3
verschillende shows optredens zien van haar jazzen turn groepen. 2008 is het jaar waarin sportvereniging Tios 50 jaar bestaat. Dit jubileumjaar
werd ingeluid op zondag 6 januari met een druk
bezochte en gezellige nieuwjaarsreceptie. Hierna
werd er achter de schermen hard verder gewerkt
aan het grote Tios jubileumweekend van 6, 7 en
8 juni. Mede dank zij alle hulp van vrijwilligers,
sponsors en de hoofdsponsors Albert Heijn Limmen, LOV en NTI NLP was het een onvergetelijke
dag.

maakt. Plannen werden allemaal duidelijk op papier gezet en er werden meer sponsors gezocht.
De leiding van de vele turn- en jazzgroepen werd
ingelicht dat hun optredens in een heuse echte
piste zou plaatsvinden. Ook kwamen er 6 leerlingen van de Alo uit Amsterdam het comité
ondersteunen en kregen o.a. de taak het grote
draaiboek te maken. In dit hele traject stuitte het
comité enkele keren tegen flinke hobbels aan. Gelukkig werden deze weer gladgestreken en konden ze weer verder. Er werden heel wat sponsors
gevonden en ook mocht Tios een bijdrage van het
Plaatselijk Sportstimulerings Fonds ontvangen.
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De gezelligste markt van
Limmen komt er weer aan!

Eerst even een terugblik. Het was begin maart
2007 toen er voorzichtig vanuit het Tios bestuur
een aantal mensen werden gepolst om zitting te
nemen in het comité 50 jaar Tios. 50 jaar was toch
wel een bijzonder jubileum en het bestuur wilde
graag dat er iets speciaals werd georganiseerd
door een apart comité. Dit om het eigen bestuur
niet extra veel te belasten. Er werden 6 mensen, 3
ouders en 3 leidsters, bereid gevonden deze klus
op zich te willen nemen. Zo werden de eerste lijnen uitgezet. De datum zondag 8 juni 2008 en
het thema; Wereldcircus werden bepaald. Taken
werden verdeeld en veel informatie over kosten
etc. werden ingewonnen. Zo kwam er ook al snel
het idee ter tafel of het mogelijk was om een echt
circus naar Limmen te halen en hierin de optredens te doen. Het was niet gemakkelijk, maar met
de steun van 3 grote hoofdsponsors, Albert Heijn
Limmen het NTI NLP en de Limmer Ondernemers

Dit was de start van het grote feest weekend van
50 jaar Tios. Er was die avond meteen al een hoop
bekijks rondom het park aan de Vuurbaak. Nadat
de mensen van het circus hun auto’s en woonwagens hadden geplaatst werden ze welkom geheten door een aantal jeugdleden van Tios met
een boeket bloemen. Dit werd zeer op prijs gesteld. Donderdag werd er druk gebouwd door de
mensen van circus Bongo, ’s avonds rond de klok
van 18.00 uur begonnen de 1e generale repetities
voor de jazzgroepen en werden de materialen
voor de turngroepen aangevoerd Vrijdagmorgen

www.lov-limmen.nl en klik op jaarmarkt. Nu
alleen nog hopen dat de weergoden ons gunstig
gestemd zijn.

WINKELIERSVERENIGING LIMMEN ORGANISEERT

2008

WOENSDAG
25 JUNI
1 7 . 3 0 U. - 2 1 . 3 0 U.

MET VELE ATTRACTIES ZOALS:

LIVE MUZIEK EN DANS

SPRINGKUSSEN - STANGHANGEN
BROOD BAKKEN MET CONQUISTA
ZALM EN PALING ROKEN - MINISCOOTERS

Drukwerk?
StudioWelgraven.nl

OPTREDEN IN
'DE CAMEREN'

Er was de actie van bakkerij P. Bakker die met de
Tios-koekjes een prachtig bedrag van € 500,- opleverde. Zo kon het dus gebeuren dat er woensdagavond 4 juni 17 combinaties van circus Bongo
Limmen binnenreden om in het park hun plek in
te gaan nemen.

Woensdag 25 juni is het weer zover. De gezellige
en druk bezochte jaarmarkt van Limmen staat
op het programma. Vele winkeliers, handelaren,
hobbyisten en verenigingen staan voor u klaar in
hun kramen en wagens. Er is voor iedereen wel
wat te beleven variërend van een luchtkussen
voor de jeugd tot live muziek en dans op het
terras bij de Burgerij. Jaarlijks terugkerend is
natuurlijk het stanghangen aan de kraan van
Winder, dat georganiseerd word door de IJsclub
Limmen en met prijzen die beschikbaar worden
gesteld door de Limmer Ondernemers Vereniging.
Natuurlijk is er voor de inwendige mens gezorgd,
van oliebollen tot suikerspin en van pinda’s
tot warm vlees. Ook kunnen de kinderen zelf
broodbakken bij de Scouting en is er paling- en
zalmroken bij de Burgerij. Nieuw dit jaar is een
karikatuur tekenares die gratis een portret
maakt van iedereen die durft. De markt loopt
vanaf de Vuurbaak via de Kerkweg tot aan de
Dusseldorperweg. De organisatie vraagt iedereen
die langs de route woont vriendelijk om bijtijds
een eventueel geparkeerde auto te verplaatsen
om na de middag de kramenplaatsers ruim baan
te geven. De markt gaat officieel van start om
d
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V
li fh bb
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KORTINGSACTIE VAN DE WINKELIERS

TREINTJE DOOR HET DORP

E
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Dames uit de omgeving: neem nu de stap!

Vrouw & Fitweek
bij Fit4Lady
Fit4lady houdt Open Huis op zondag 20 september van 11.00-16.00 uur en aansluitend een
Vrouw&Fitweek. Dus van 20 t/m 26 September.

is gezellig, de begeleiding van de trainsters is
professioneel en persoonlijk en dames bereiken
gegarandeerd resultaat na één maand trainen.

Fit4lady in Limmen biedt een effectieve en leuke
manier van bewegen speciaal voor vrouwen. Het
grote voordeel is dat het weinig tijd in beslag
neemt en veel resultaat biedt. Een speciale circuittraining met een 30 minuten “work-out” voor
het gehele lichaam bezorgt veel vrouwen in de
omgeving uitstekende resultaten. Een programma voor het verbeteren van de conditie en een
gezond en slanker lichaam en zeer ondersteunend voor vrouwen die gewicht willen verliezen.
En dat allemaal in een ontspannen sfeer waarin
vrouwen zich snel thuis voelen.

Wat biedt Fit4lady allemaal?
• Een complete workout in 30 minuten: goed
voor je conditie en alle spiergroepen komen
aan bod: van je benen, armen en billen tot
buik
• Geen wachttijden of vaste uren, je kunt trainen
zo vaak als je wilt en wanneer jou dat uitkomt
• Sporten in kleine groepjes met alleen vrouwen
in een huiselijke sfeer
• Persoonlijke begeleiding
• Trainen op speciale eenvoudige apparatuur
• Ondersteunend bij het afvallen

“Volgende week begin ik met sporten en lijnen”,
hoe vaak hoor je dat niet?

Voor alle vrouwen die interesse hebben in 30 minuten fitness houdt Fit4lady in Limmen OPEN
HUIS op zondag 20 september. Ook na het Open
huis en de Vrouw&Fitweek, kunt u bij ons binnenlopen. Elke vrouw die zich aanmeldt tijdens
het Open Huis of in de Vrouw&Fitweek krijgt een
kadopakket van Dekker Sport 2000 in Castricum.
Fit4lady Limmen, De Drie Linden 2, Limmen, naast
Univé. Informatie of aanmelding: www.fit4lady.nl

De gehele volgende week biedt Fit4lady alle vrouwen in de omgeving de kans om kennis te maken
met de training en als dit u aanspreekt, meteen
te starten. Het resultaat mag er zijn: een fit en
strakker lichaam, meer conditie, kortom een betere kwaliteit van leven voor elke vrouw. De sfeer

Opening tafeltennisseizoen
Tafeltennisverening Limmen start deze week met
een nieuw tafeltennisseizoen. Heb je in de vakantie getafeltennist en/of lijkt het je een keer leuk
om een training mee te maken is iedereen van
harte uitgenodigd om vrijblijvend een keer deel
te nemen.

te Limmen, in de sportzaal naast de basisschool
Pax Christi. Voor de senioren is er op de maandagavond de recreantenavond (vanaf 20:15), waarop
gezelligheid en tafeltennis voorop staan. Op 24
augustus is er de mogelijkheid voor seniorenleden om een balletje te slaan

Bij de vereniging kan je zowel recreatief tafeltennissen of deelnemen aan de regionale competitie
op verschillende niveaus. Op vrijdag 21 augustus
zullen de jeugdtrainingen van start gaan vanaf
18:30 en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. De trainingen voor de
jeugd worden gegeven door gediplomeerde tafeltennistrainers. Iedereen kan trainen met kinderen van de eigen leeftijd en tafeltennisniveau. De
jeugd kan zowel trainen voor diploma’s of voor
de regionale competitie. Voor geïnteresseerden
is het mogelijk om batjes en balletjes ter plaatse
te lenen. De vereniging speelt aan de Hogeweg 61

Gratis Trendhopperbon
bij hypotheekadvies
Gratis Trendhopperbon ter waarde van € 50,bij hypotheekadvies. Of u nu starter bent op de
woningmarkt of dat u al een tijdje huizenbezitter bent: in beide gevallen is een deskundig hypotheekadvies onmisbaar. Een eigen huis hoort
immers een feest te zijn maar vooral te blijven!
Zo inventariseren wij altijd of u uw hypotheek
mét Nationale Hypotheek Garantie kunt onderbrengen. Naast een lagere rente, biedt het u ook
veel zekerheden. Als u bijvoorbeeld, buiten uw
schuld om, in financiële problemen terecht bent
gekomen, zorgt de NHG ervoor dat u niet met
torenhoge schulden blijft zitten. En dit laatste is
niet denkbeeldig, denk bijvoorbeeld aan ontslag,
werkloosheid, scheiding of arbeidsongeschiktheid. Maar ook aan de voordeur, bij het aangaan
van de hypotheek, zorgt de NHG voor een verantwoorde hypotheek. De NHG stelt als richtlijn
de inkomensnormen zoals deze door het NIBUD
zijn opgesteld. Dit geeft zekerheid dat u niet
meer leent dan voor u verantwoord is. Het kabinetsbesluit van 19 juni jl. om de NHG grens van
€ 265.000,- naar € 350.000,- te verhogen maakt
deze voordelen voor veel meer mensen bereikbaar. Ook voor degene die al een eigen woning en
hypotheek hebben zijn er volop mogelijkheden
om van de voordelen van te kunnen profiteren.
Wij helpen u daarbij graag op weg.
Geen NHG, wel extra zekerheid
Wanneer u wellicht niet in aanmerking komt
voor deze garantieregeling, bijvoorbeeld als uw
hypotheek de grens van € 350.000,-- te boven
gaat, is het overigens nog steeds mogelijk om ex-

tra zekerheden in te bouwen. Voor bijvoorbeeld
onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid zijn er goede oplossingen die uw financiële
risico’s kunnen wegnemen.
Univé Hypotheekadvies
Persoonlijke aandacht. Alles afwegen en dan gefundeerd kiezen. Jarenlang woonplezier. Daar
draait het om bij een hypotheekadvies van Univé.
Om dat te bereiken, steken we in alle onafhankelijkheid ons licht op bij alle gerenommeerde
geldverstrekkers. En we kijken ook of het past bij
de rest van uw leven. Uw huidige baan, mogelijk
andere toekomstplannen, we nemen alles mee in
de berekeningen.

Braderie
in Limmen...
Het was gezellig druk in Limmen met de
jaarlijkse braderie, en zeker bij de leuke
aangeklede kraam van Zonvaart was het
een drukte van belang. Twee zeer enthousiaste dames (Alexandra en Eva) spoorden iedereen aan om een loodzware koffer
op te tillen en het gewicht te raden. Via een
deelnameformulier konden ze meedingen
naar de hoofdprijs: een Carlton reiskoffer
t.w.v. € 89,95.
Wie o wie zou het juiste gewicht hebben geraden? Het juiste gewicht van de koffer was
26 kg.
De winnaar is Mevr. Patricia Beentjes, zij kan
de koffer op ons reisbureau, op de Kerkweg
2 te Limmen, komen ophalen. 4 troostprijzen: een kadobon t.w.v. € 25.- zijn gewonnen
door: Yvonne van Dijk, Wilma Dolman, Gre
Tiebie en de fam. de Ruyter. Deze kunnen
eveneens worden afgehaald bij ons reisbureau. Allemaal van harte gefeliciteerd met
jullie prijzen! En tot de volgende braderie!

Introductieles
Zumba bij Tios
Op dinsdag 22 september houdt sportvereniging
TIOS uit Limmen een introductieles ZUMBA.
(vanaf 14 jaar tot 80 jaar) in sporthal de Hogeweg
in Limmen van 19.15 uur - 20.15 uur.
Wat is Zumba
Zumba is een combinatie van fitness- en dansbewegingen op wereld- en latinmuziek, zoals Salsa,
Merengue, Cumbia, Calypso, Reggaeton, maar ook
Flamenco en Hip Hop. Zumba kent geen moeilijke
choreografie en is dus heel geschikt voor iedereen die van swingende muziek houdt. Iedereen
kan in dezelfde les op zijn eigen niveau meedoen
en toch een complete workout volgen. Bijkomend
voordeel is dat Zumba goed kan helpen bij het bereiken van gewichtsverlies. Al na een paar weken
voel je verbetering aan je taille en dijbenen. Maar
Zumba is vooral leuk, makkelijk en effectief. Iedere
les geeft een feestgevoel. Heeft u interesse, kom
dan lekker meedoen. Bij genoeg aanmeldingen,
zal dit uur doorgaan met een half uur Zumba en
een half uur aerobics. Heeft u vragen, neem dan
contact op met: Susanne Huissen TEL 06-23123475.
Bestuur en leiding Sportvereniging TIOS

Limmer danspaar
bereid zich voor op weer
een succesvol dansseizoen
Limmen: Het is alweer even geleden dat het Limmer Ballroom danspaar Maurice Philipoom en
Marieke van Londen op de Nederlandse dansvloer
hebben gestaan sinds zij in mei nog het zilver behaalden op de Mini Blackpool Championships in
Kerkdriel. In de afgelopen maanden hebben zij
dan ook weer hard getraind en wat buitenlandse
wedstrijden bezocht zoals Wupertal en Stuttgart.
Samen met hun trainers Paul Reijn, Fineke Raps
en de Belgische trainster Pauline Ladiges-Kwikkel
nemen ze weer de fijne kneepjes door om zo op
de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen weer
goed voorbereid te kunnen beginnen.
Op zondag 24 september wordt weer de eerste
wedstrijd gedanst in Hilversum bij danscentrum
Alberto, en zullen Maurice en Marieke weer fanatiek aan alle wedstrijden deelnemen in de allerhoogste dansklasse bij de amateurs in Nederland,
de Hoofdklasse Ballroom bij de N.A.D.B. ( Nederlandse Algemene Danssport Bond ) en uitkomen
voor de Castricumse dansschool Luut Griffioen.
Om jezelf goed te presenteren moet je natuurlijk
goed dansen laten zien, maar het oog wil ook wat,
dus hebben Maurice en Marieke in Stuttgart op
de German Open Championships hun NK outfit
aangeschaft, Marieke een prachtige nieuwe jurk
gemaakt in Italië bij één van de beste ateliers die
Europe kent en Maurice een fantastisch nieuw

rokkostuum alles speciaal op maat gemaakt. Voor
een ieder die eens wil komen kijken naar zo`n
danswedstrijd, op de website www.nadb.eu kun
je alle informatie vinden die daar voor nodig.

Danspaar Maurice Philipoom en Marieke van
Londen tijdens de German Open Championships
2009 in Stuttgart

KERMISAANBIEDING:

Alléén zaterdag 12 september
van 08.00 tot 12.00 uur:

OP=OP

ALLE TUINPLANTEN

HALVE PRIJS!

Het resultaat is een hypotheek die tot in lengte
van jaren waardevol voor u blijft. Spreekt u dat
aan? Maak een afspraak bij onze Univé winkel in
Limmen aan de Drie Linden 1, tel. (072) 505 35 81. U
ontvangt dan tijdens het hypotheekgesprek een
gratis Trendhopperbon t.w.v. € 50,-.

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

Enthousiaste fitness trainster 8-12 uur
Voor aanvulling van ons sportieve team zijn we bij Fit4lady op zoek naar
een trainster.
Je werkt 8-12 uur per week en begeleidt de dames die trainen bij Fit4lady.
Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in
de club. De werktijden zijn van 8.30 tot 12.30 en van 16.30 tot 20.30 uur.
Een positieve vrouw met levenservaring die niet meer piepjong is
met fitness/aerobics achtergrond heeft onze voorkeur. Woon je ook nog in
Limmen of Heiloo reageer dan zeker!
Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar naar:
avandamme@fit4lady.nl
Voor meer informatie kun je bellen met: 06- 222 14 029. Website:

www.fit4lady.nl
‘We gaan er weer voor’

De hoogste LEGO toren
van de wereld in Limmen
Kerkweg 42 - 1906 AW Limmen
072 - 505 12 42 www.stuifbergen.eu

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

Lever bij ons uw lege cartridges
in om te laten vullen en bespaar zo
tot 80% op uw printkosten!
Ook voor toners van kopieerapparaat en laserprinter.
Bij iedere vulling krijgt u een stempeltje en een volle
kaart geeft recht op een gratis (zwarte) vulling.

3 tot 6 Juni 2010
Met DSH-Schuifwanden creëert

Zin in een zinderende avond om te genieten van
talenten van eigen bodem?

u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden exact

Vrijdagavond 27 november is het zover!

op maat gemaakt, waar u maar

Altijd al als een ster op de bühne willen staan en wordt het eindelijk tijd om dit te delen? Of neem je liever plaats in het publiek?
Limmenʼs got Talent heet jullie allen van harte welkom!

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

Limmenʼs got Talent is het initiatief van Stichting Fietsen voor
Burkina. De opbrengsten van de avond worden ingezameld voor
dit goede doel. Meer info?

werk- of studeerkamer, de hal
of op zolder. Kortom: overal

Check www.fietsenvoorburkina.nl

waar kastruimte nodig is. Geen
centimeter blijft onbenut.

Wij bieden jullie een avondvullend programma met o.a. daverende playback- of live optredens en nog veel meer! Geef je op
of kom het zien in de Burgerij op vrijdag 27 november 2009.
Deelname is voor jong (vanaf 16 jaar) tot oud!

Ruimteproblemen zijn volledig
verleden tijd.

JE MAAKT HET MET FIXET

ʻLimmenʼs got Talentʼ
is op zoek naar jou!

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

Opgeven op emailadres:
limmengottalent@fietsenvoorburkina.nl
Of bel naar:
Laura Koot: 06 46 28 55 47
Dominiek Pronk: 06 10 48 41 42
Kom en steun ook het goede doel!
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Accountant Jan Noordeloos over PMP Advies en Administratie

‘De relatie met het MKB is veel
directer en daardoor veel leuker’
Het wordt inmiddels al aardig cliché, máár ik schrijf het toch nog een keer op: Limmen is een ondernemend dorp! Want zo is het. En
een dorp dat bruist van het ondernemerschap trekt weer ondernemers aan. Zo is de cirkel rond. Wat ik daarmee wil te zeggen is dat
niet alle ondernemers in Limmen óók van oorsprong echte Limmenezen zijn. De ondernemer met wie ik voor deze editie van de LOVkrant een interview heb, is hier een voorbeeld van. Hij is van oorsprong geen échte Limmer, maar hij besloot anderhalf jaar geleden
toch hier een filiaal, van zijn oorspronkelijk in Amsterdam opgerichte kantoor, te openen. Een dappere zet, want met zijn “twee grote
broers”, zoals accountant Jan Noordeloos de kantoren van Valkering en De Graaf Accountants en Vanhier Accountants noemt, zal deze
bedrijfsleider van PMP Administratie en Advies alle zeilen bij moeten zetten om zijn deel van de markt te veroveren. Het ondernemerschap ten voeten uit!

Op de foto Jan Noordeloos.
De vestiging van PMP Administratie en Advies
staat aan de Schipperslaan, het terrein achter
fietsgigant Kroone-Liefting. Omdat ik eerder al
voor een interview langs ben geweest bij Valkering en De Graaf en Vanhier, is het nu tijd om kennis te maken met de derde speler op deze markt:
PMP Administratie en Advies. Aan het roer staat
registeraccountant Jan Noordeloos. Als ik het
kantoor binnenstap zit Jan achter zijn computer. Hij typt zijn laatste zin af en we starten het
interview. “PMP is van oorsprong een Amsterdams bedrijf, opgericht in maart 2000,” begint
Jan zijn verhaal. De accountant, die toentertijd
nog niet bij PMP betrokken was, vertelt dat PMP
tussen 2003 en 2007 ontzettend hard gegroeid
is; van twee tot twintig personeelsleden. Drie zaken waar PMP goed in was én is zorgden voor die
groei; een goede prijs-kwaliteitverhouding, een
informeel karakter en een grote mate van dienstverlening. “In combinatie met elkaar zorgden
deze aspecten ervoor dat het liep als een trein.”
Door goede mond-tot-mond reclame groeide het
netwerk in Amsterdam snel.
Kwaliteitsinjectie
De telefoon rinkelt. Jan verontschuldigt zich en
houdt het gesprek kort. Ondertussen leun ik
achterover in de comfortabele leren stoel en kijk
door de grote ramen uit over de oude tuinderij
van mijn grootouders. “In 2007 heb ik het kantoor
in Amsterdam overgenomen om de sterke punten verder uit te bouwen en om daar vervolgens
een kwaliteitsinjectie aan toe te voegen,” legt
Jan uit. De onderneming is, met de ervaring en
achtergrond van de registeraccountant, gestaag
doorgegroeid en is in twee jaar tijd verdubbeld
qua omvang. “De structuur van dit kantoor is anders,” verklaart Jan het doorlopende succes. “Veel
administratiekantoren van deze omvang hebben
meerdere directeuren, met ieder een secretaresse, een aparte afdeling personeelszaken, een ITfunctionaris. Wij hebben dat niet.” PMP probeert
het juist zo te organiseren dat er niet al te veel
hiërarchie en aparte stafdiensten ontstaan. “Gewoon met z’n allen het werk doen wat er is en dat
op een eerlijke manier verdelen. Maar wel op zo’n
manier dat je goed werk aflevert.”

Grote broers
Tijdens ons gesprek druppelen wat collega’s
van Jan binnen. “Stiller, want alles wordt
opgenomen!”maant Jan zijn medewerkers tot
stilte en in alle rust praten we weer verder. PMP
wil om deze structuur te behouden in kleine
groepen mensen blijven werken. “Daarom hebben we inmiddels twee nevenvestigingen één in
Limmen en één in Curaçao,” gaat Jan verder. Curaçao? Daar wil ik meer over weten! De woorden
Limmen en Curaçao heb ik immers nog niet vaker samen in één zin gehoord. “Maar zal ik eerst
over Limmen vertellen, dan vertel ik straks nog
wat over Curaçao,”stelt Jan voor.
Zelf woont de accountant al sinds 2000 in Limmen. “Ik ben al een beetje een echte Limmer geworden,” lacht hij. Omdat er veel ondernemers,
de voornaamste klanten van PMP, in Limmen zijn,
leek het Jan zeer toepasselijk om hier een filiaal
te openen. “Maar ik heb het ook wel als lastig
ondervonden in die zin dat je als nieuw kantoor
moet laten weten dat je er bent. Je moet naamsbekendheid krijgen. Dat kost tijd.” In grote lijnen
biedt PMP dezelfde diensten aan als de andere
accountantskantoren op het dorp. Het verschil
is wel dat zij echte accountantskantoren zijn en
PMP op dit moment nog meer functioneert als
een accountant-administratiekantoor: “We hebben de kleine klanten waarvoor we echt als basis
administratiekantoor functioneren, waarbij we
boekhouding voeren, aangiftes doen en jaarrekeningen maken en we hebben klanten waarbij we
vergelijkbaar werk doen als onze grotere broers
hier, waarbij we dus echt als een accountantskantoor functioneren.”
Eredivisie
Het contrast tussen stad en dorp is groot. Jan
vertelt dat Amsterdammers over het algemeen
veeleisender en brutaler zijn en dat ze alles ter
discussie stellen: “Elke cent achter de komma willen ze weten.” In het dorp zijn de mensen juist
wat gemakkelijker in het uit handen geven van
zaken aan mensen die er verstand van hebben.
“Maargoed dat is natuurlijk een beetje zwart
wit,” grapt Jan. Ook het contrast tussen het werk

wat Jan voor KPMG heeft gedaan en wat hij nu
bij PMP doet is groot. “Nu doe ik bijvoorbeeld de
jaarrekening van een bouwvakker terwijl ik toen
de jaarrekening deed van de ING bank.” Hiervoor
is hij een aantal jaren interim-manager geweest,
vaak in een accountantsrol, zoals financieel directeur, bij grote organisaties. Hij legt uit dat het
werken voor grote bedrijven als de ING bank, ABM
AMRO of Philips in de accountancy gezien wordt
als de eredivisie. Maar tijd en ervaring hebben
deze accountant geleerd dat de inhoud van het
accountantschap veel leuker is in het middenkleinbedrijf. “Qua moeilijkheidsgraad was dat
misschien wel interessanter, maar uiteindelijk
doe je het daar voor niemand. Je doet het alleen
voor een collega die het doet omdat een andere
collega het aan hem vroeg omdat hij weer een
baas heeft die het ook weer vroeg. De persoonlijke
genoegdoening is in het MKB daarom veel groter
omdat deze mensen het probleem zelf hebben en
niet hun baas. De relatie met MKB is veel directer
en daardoor veel leuker.”

Boekhouden
“Ik weet niet precies wat de insteek van je was
om over te gaan schrijven,” zegt Jan opeens vragend. “Nou, dat hangt altijd af van het gesprek
en de uitspraken die iemand heeft gedaan,”
beantwoord ik zijn vraag. “Oh, moet ik nog een
paar boude uitspraken doen?” vraagt hij lachend.
Maar ik verzeker hem dat het wel goed komt met
het artikel. “Goed, dat was dan Amsterdam en
Limmen, dan zou ik nu nog wat vertellen over
Curaçao,” gaat hij weer serieus verder. Hij legt uit
dat boekhouden eigenlijk eenvoudig is, maar wel
iets wat veel werk is. “Waar we dus naar opzoek
waren is een boekhoudfabriek, ergens waar tegen lage kosten gewoon goed geadministreerd
wordt.” Nadat voor- en nadelen van verschillende
landen tegen elkaar waren afgewogen leek Curaçao de beste optie. “Curaçao heeft als voordeel
dat het Nederlands goed is en dat het goede opleidingen op HBO-niveau heeft.” Een nadeel kan
wel het tijdsverschil van vijf of zes uur zijn: “Als
wij hier om 8.00 uur ’s morgens met een vraag
zitten, kunnen we dit niet communiceren met
Curaçao. Maar als wij daarentegen om 16.00 uur
een vraag krijgen voor Curaçao, kan ik deze wel
doorspelen. Zij kunnen het dan nog uitzoeken
en ik kan ’s morgens om 8.00 uur de klant al antwoord geven op zijn vraag.” Zo blijkt weer dat ieder nadeel zijn voordeel heeft. Op 1 oktober 2008
is het filiaal op Curaçao geopend. “ Zo kunnen we
de boekhouding tegen lagere kosten aanbieden
aan de klant. De documenten worden ingescand
en via internet verstuurt naar Curaçao. De administratie hoeft dus niet per post opgestuurd of
naar het accountantskantoor gebracht te worden. Dat is voordelig voor de klanten.”
Studenten
Voordat we het gesprek afronden wil Jan nog iets
belangrijks kwijt: “PMP is eigenlijk groot geworden door studenten. In de eerste paar jaar is er
heel veel gewerkt met mensen die in hun studietijd erbij gingen werken.” De oprichters van PMP
waren ook studenten en het kantoor heeft ook nu
nog een aantal studenten die er tijdens hun studie een aantal dagen per week werken, zo het vak
leren van collega’s en daarin groeien. “Toen ik PMP
overnam lag de gemiddelde leeftijd op 28 jaar, nu
ligt dat rond de 33.” “En in Limmen is dat nu zelfs
42 jaar,” vult een collega Jan aan. In Limmen werken op dit moment dan ook geen studenten. “Dus
als er studenten zijn van de HEAO of Economiestudenten die naast hun studie minimaal twee
dagen in de week willen werken bij PMP, dan zijn
zij van harte welkom hier in Limmen!”

Lucia Valkering
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Dance 4 Burkina Faso
Enkele weken terug is R2 Dance benaderd door
de mensen van Stichting Fietsen voor Burkina om
een feest te organiseren ten bate van het goede
doel. Organisatoren Ron Koot en Rob Min stemden direct in met dit plan.
In het najaar van 2010 gaan 15 fietsers en hun begeleiding, onder het motto "fietsen voor Burkina"
een bijzondere en uitdagende sponsorfietstocht
houden naar Burkina Faso. Na overleg bleek dat
R2 Dance daarvoor uit een ander vaatje moet
gaan tappen dan dat het publiek normaal gewend is. Normaliter organiseert R2 Dance feesten
in de hardere stylen van de dance muziek. Maar
voor dit goede doel willen ze daar wel een uitzondering voor maken. De gehele opbrengst van deze
avond komt ten goede aan het goede doel, waar-

mee ze jongeren in Burkina Faso een kans willen
geven om ook een gedegen opleiding te volgen.
Deze avond zullen R2 Dance en de Stichting Fietsen voor Burkina alles uit de kast halen om een
knaller van een feest te geven, met de muziekstijlen House, Electro, Progressive, Eclectic, Techhouse, Techno en Minimal. De sound van Dance
Valley, Sensation en Mysteryland op een donkere
winteravond. Dit geheel vindt plaats op 28 november in de Burgerij te Limmen. Uit de hele omgeving zijn de beste DJ’s geboekt. De Burgerij zal
verbouwd worden tot heuse Club zoals alleen in
Limmen kan!
In het najaar zullen de DJ's en voorverkoopmogelijkheden bekend gemaakt worden op de website
van de Stichting Fietsen voor Burkina.

Jeugdschaatsen
bij de Limmer ijsclub
De Limmer IJsclub geeft dit winterseizoen net als
voorgaande jaren voor de basisschool jeugd (6
tot 12 jaar) schaatsles op ijsbaan De Meent in Alkmaar. De intentie is de kinderen op een speelse
wijze met het ijs vertrouwd te maken, waarbij
spelelementen de belangrijkste lesvormen zijn.
De lessen worden gegeven door ervaren jeugdschaatsbegeleiders waarbij de kinderen worden
ingedeeld in verschillende niveaugroepen. In de
jongste categorie kunnen kinderen deelnemen
die het schaatsen nog niet beheersen. De hoog-

Sportvereniging TIOS
ook voor dames !
U kent wellicht sportvereniging TIOS van oudsher
als zijnde de gymvereniging van Limmen, waar
ook jazz dance lessen gegeven worden. Daarnaast
willen we uw aandacht vestigen op het feit dat
TIOS ook verschillende uren voor dames in haar
lesprogramma heeft:
Maandagochtend: van 9.00 tot 10.00 uur dames
bodyfit in sporthal aan de Hogeweg
Dinsdagochtend: van 9.00 tot 10.00 uur dames
bodyfit in sporthal aan de Hogeweg
Donderdagochtend: van 8.45 tot 9.45 uur dames
bodyfit in sporthal aan de Hogeweg

Deze personen zetten hun schouders onder het feestweekend: (vlnr) staand Frans Scheepmaker, Cees Smit,
Trudi Koot, Rob Min, Ron Koot; daar onder Johan Olling, Dominiek Pronk, Laura Koot en José van den Berg.

J.O.C. Conquista – Wat is er te
doen in het nieuwe seizoen?
Kids (4 – 9 jaar)
Iedere zaterdag, van 10:30 tot 12:00, zijn er verschillende activiteiten voor kinderen van 4 tot 9
jaar. De entree is 1 euro.
12 september: Oud-Hollandse spellenochtend
19 september: Striptekenen
26 september: Filmochtend
3 oktober: Schilderen
10 oktober: Fotospeurtocht
Club (9 – 12 jaar)
Iedere woensdag, van 14:00 tot 17:00, is Conquista geopend voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Wij
hebben computers voor multiplay spellen, een
DJ-hoek, spelcomputers, poolbiljart, je kunt het zo
gezellig niet bedenken of het is de woensdagmiddag in Conquista. Kom eens langs. In de vakanties
zijn we extra open, ook in de avonden, en hebben
we diverse activiteiten.
20 oktober (19:00 – 22:00): Guitar Hero
21 oktober (19:00 – 22:00): Clubavond
22 oktober (19:00 – 22:00): Bingo

Meidenclub (vanaf 9 jaar)
We gaan weer van start met de meiden! Wij willen speciaal voor de meiden een ruimte creëren
waar zij hun eigen activiteiten kunnen organiseren. Dit zal plaatsvinden op de woensdagmiddag (van 14:00 - 17:00). Eens per maand zal er dan
een activiteit voor de meiden zijn in hun eigen
ruimte. De eerste middag is op 16 september, kom
gezellig langs en vertel wat jij graag zou willen
doen bij Conquista.
Club X-tra (12 – 16 jaar)
Op vrijdag en zaterdag, van 19:00 – 22:00, zijn we
open voor de jeugd van 12 tot 16 jaar. Wanneer wij
geen activiteit hebben, hebben wij open inloop.
Hangen met je vrienden bij Conquista, met computers, DJ-hok, groot scherm voor tv en films of
gewoon gezellig samenzijn.
11 september: Gesloten i.v.m. Kermis Limmen
12 september: Gesloten i.v.m. Kermis Limmen
19 september: Casino, 26 september: Gameavond, 3 oktober: Pool-competitie, 10 oktober:
Dart-competitie

Troel Voor Kids
is klaar voor de winter..!
Inmiddels is een groot gedeelte van de najaars- en
wintercollectie binnen en hangt in de winkel. Er
komt nog meer de komende weken, maar het is al
meer dan de moeite waard om te komen kijken.
Ook hebben we verschillende goeie jeans van
verschillende merken die niet mogen ontbreken
in de collectie. Ook hebben we weer winterjassen
in diverse kleuren en uitvoeringen voor jongens
en meiden voor 69,95 en 74,95 Euro. De merken
die nu in de rekken hangen zijn Moodstreet, Blue
Seven, Geisha, Noppies, Salty Dog en Feetje. Dit alles van maat 50 t/m 176 voor zowel jongens als
meisjes. Het ondergoed van I-dare was al bekend
in de winkel met boxers voor jongens van maat
110 t/m 176 in allerlei leuke prints en kleuren. Begin oktober wordt deze collectie uitgebreid met
boxers in nieuwe prints die al vanaf maat 92 geleverd worden samen met effen hemden van hetzelfde materiaal in wit en grijs.
Ook worden de meisjes nu niet vergeten en zijn
er voor hen ook leuke hemdjes in kleurrijke prints
met bijpassende hipsterbroekjes die per 2 gekocht

kunnen worden. Deze komen ook begin oktober
van maat 92 t/m 176 binnen. 1 Augustus bestond
Troel Voor Kids al weer 2 jaar en om dat te vieren
hebben wij de stempelkaart geïntroduceerd. Een
mooie huisstijlgroene kaart waar 15 stempels op
kunnen. Bijbesteding van iedere 15 Euro ontvangt
u 1 stempel. Als de kaart vol is krijgt u 15 Euro korting op de eerstvolgende aankoop.
Als KERMISAKTIE krijgt u alleen op zaterdag 12
september 15% korting op alle winterjassen.

ste groep heeft het schaatsen al onder de knie en
wordt meer geoefend op snelheid en behendigheid. Het schaatsseizoen begint op 10 oktober
2009. Het lesgeld en toegang tot de baan bedraagt € 90,-. Er wordt geschaatst op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor vervoer naar de
ijsbaan moet zelf gezorgd worden. Voor informatie kunt u bellen naar Sandra Koot, 072-5053768.
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar via de
website www.limmerijsclub.com of opgeven via
P. Mink paul.mink@casema.nl of 0251-656434.

Maandagavond: van 19.00 tot 20.00 uur dames
aerobics/bodyshape in sporthal aan de Hogeweg
Dinsdagavond: van 19.15 tot 20.15 uur dames aerobics/bodyshape in sporthal aan de Hogeweg
Woensdagavond: van 19.00 to 20.00 uur dames
jazz dance in sporthal aan de hogeweg
Donderdagavond: van 19.30 tot 20.30 uur dames
turnen in sporthal d’Enterij
Bij de lessen Bodyfit wordt er begonnen met een
warming up met materiaal zoals dynabands,steps
en dumbells. Dit alles op jaren '60/70' muziek.
Hierna zijn de buik, billen, benen en armen aan
de beurt met spierverstevigende oefeningen op
een matje. Aan het einde van de les worden er
stretch- en ontspanningsoefeningen gedaan. Iedere 2e week van de maand wordt er pilatus gegeven, behalve op de maandagochtend. De leeftijden variëren maar de dinsdag is voornamelijk
een 55+ uur.

Bij de les Aerobics/Bodyshape zijn de eerste 30
à 40 minuten gericht op cardio d.m.v. steps en
aerobicspassen. Daarna worden er spierverstevigende- en krachtoefeningen gedaan voor benen,
billen, borst, armen en buik. Dit gebeurd of op
een matje of met behulp van dynabands, dumbells en ballen. De les wordt altijd afgesloten met
een cooling down.
Bij de les jazz wordt er begonnen met een warming up d.m.v. danspassen. Daarna volgen er
spierverstevigende oefeningen op een matje en
specifieke dansoefeningen. Vervolgens wordt
er gewerkt aan het instuderen van een nieuwe
dans.
De les dames turnen is voor een ieder die zin
heeft om te gaan turnen. Heb je vroeger geturnd?
Ben je pas gestopt met turnen en wil je graag blijven turnen? Dan is dit uur iets voor jou! Na een
goede warming-up wordt de kracht van de spieren verbeterd, vervolgens wordt er aan verschillende toestellen geturnd om (nieuwe)kunsten te
leren of te verbeteren. Dit uur is vanaf 14 jaar en
alle leeftijden zijn vertegenwoordigd, van jong
tot al wat ouder.
Uiteraard heeft TIOS naast bovengenoemde dames uren een uitgebreid lesprogramma voor
kinderen van alle leeftijden. Voor een volledig
overzicht van het lesprogramma kunt u kijken op
onze website: www.tios-limmen.nl.
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Help de WOL om het beste project
van Noord-Holland te worden!
Stichting WOL (voor Onderwijs in Burkina Faso) is genomineerd voor Millenniumdoelen Award 2009! Dit
is een prijs voor het beste project in Noord-Holland dat bijdraagt aan het behalen van de Millenniumdoelen. Met de nominatie behoort de WOL al tot de beste vijf projecten van Noord-Holland. En natuurlijk
willen we tot het beste project gekozen worden. Tussen 26 september en 11 oktober kan er via de website
van het Noord-Hollands Dagblad gestemd worden. Door op ons te stemmen kunt u er voor zorgen dat de
WOL de Millenniumdoelen Award wint. We mogen ons dan het beste project van Noord-Holland noemen
en ontvangen een prijs van 2000 Euro voor de onderwijsprojecten in Burkina Faso.
De millenniumdoelen zijn 8 doelen die de wereldleiders van 189 landen in het jaar 2000 met elkaar hebben afgesproken om de armoede in de wereld te bestrijden. Overal in de wereld zetten mensen zich in
om die doelen te bereiken. WOL en haar partner DSF in Burkina Faso doen dit al vele jaren. Het accent ligt
op de millenniumdoelen 2 en 3: onderwijs voor iedereen en gelijke kansen voor jongens en meisjes.
Verkiezing
In augustus en september worden er filmpjes uitgezonden over de projecten van de genomineerde organisaties op de lokale zender Regio 22. Ook
verschijnen er artikelen in het Noord-Hollands
Dagblad. Op 26 september wordt in het NHD het
startschot gegeven voor de verkiezingen. Op de
website van het NHD komt een aparte pagina
met informatie over de Millenniumdoelen Award
en de genomineerde organisaties. Zie hiervoor
www.nhd.nl/millenniumaward. Via deze website of via een stembiljet in het NHD kan tot 11
oktober gestemd worden. De uitslag wordt op 15
oktober bekend gemaakt in het provinciehuis in
Haarlem.
Waarom op de WOL stemmen?
Omdat analfabetisme en onwetendheid de belangrijkste obstakels zijn in het proces van armoedebestrijding. Als mensen niet kunnen lezen

en schrijven, zijn ze nauwelijks bereikbaar voor
informatie over gezondheid en ziektepreventie,
mensenrechten, burgerschap, plattelandsontwikkeling, milieu en handel. En bovendien begrijpen ze het niet omdat ze nooit geleerd hebben
daarover na te denken. Onderwijs voor iedereen,
met gelijke kansen voor jongens en meisjes en
mannen en vrouwen, is een voorwaarde voor het
kunnen behalen van de andere millenniumdoelen. Het gaat er om dat mensen in ontwikkelingslanden zich bewust worden van hun rechten en
daarvoor op kunnen komen. Dat ze weten welke
plichten daarbij horen en dat ze daarin hun verantwoordelijkheden nemen. Dat ze ervaren dat
ze zelf invloed kunnen hebben op hun eigen gezondheid en welzijn. Dat ze zien dat ze door samen te werken zelf werk kunnen creëren en hun
levensomstandigheden kunnen verbeteren. Hiervoor is onderwijs nodig dat aansluit bij hun mogelijkheden en behoeften. Onderwijs dat afge-

Volendamse topband
Mon Amour in de Burgerij
Op zaterdag 24 oktober 2009 staat de Volendamse topband Mon Amour op het podium van
de Burgerij. De kaarten voor dit topfeest zijn af te
halen in de Burgerij. U kunt een hiervoor een afspraak maken of langskomen op zaterdagochtend
19 september van 10:00 tot 13:00.
Het gouden geluid van BZN is terug. De band ‘Mon
Amour’ brengt het repertoire van Nederlands
meest succesvolle formatie weer waar die hoort:
in de zalen. Onder leiding van Jack Veerman, de
vaste drummer van BZN en medeschrijver van de
grote hits, ontstond een nieuwe band met de vertrouwde muziek.
In ieder applaus bij de afscheidstournee van BZN
klonk een verlangen: de vraag naar meer. Want
volle zalen van kolkende emoties toonden aan dat
het publiek nog lang geen genoeg had van de vertrouwde palingsound. ,,Je moet doorgaan’’, kreeg
Jack Veerman van alle kanten te horen. De band
‘Mon Amour’ is het antwoord op die aanhoudende vraag van het publiek. Met de nieuwe formatie
rond de drummer combineert hij het vertrouwde
repertoire met jonge gezichten en fris enthousiasme. ,,Bij het samenstellen van de nieuwe band
heb ik de lat heel hoog gelegd’’, vertelt Jack Veerman. ,,Daarbij is het een voordeel dat ik contacten
heb in alle hoeken van de muziekwereld. Al jaren
volg ik de optredens van talentvolle jonge muzikanten en zangers. Daardoor kon ik voor deze
band de besten van de besten bij elkaar brengen.’’
Na een uitgebreide selectie koos hij voor een formatie waarin hij de vakmatige routine van ervaren rotten samenbrengt met een jonge frontlinie
van zangstemmen. ‘Mon Amour’ is daarmee een
optelsom van doorgewinterde podiummuzikanten en gedreven twintigers: een combinatie die
meerdere generaties aanspreekt.
Gouden repertoire
Bij de eerste optredens blijkt inmiddels dat de
band in staat is om het gouden repertoire feilloos te reproduceren. Als je je ogen dichtdoet, lijkt
het alsof de originele BZN weer op het podium
staat, want de perfecte harmonie van stemmen
en instrumenten van ‘Mon Amour’ brengt het
vertrouwde geluid weer helemaal terug. De kennis en ervaring van Veerman zijn hierop van grote
invloed. ,,Omdat ik me zo goed herinner hoe we
destijds de nummers schreven en op de plaat
hebben gezet, weet ik als geen ander hoe we nu
die herkenbare sound van toen moeten spelen.’’
,,De enige moeilijkheid is nu het selecteren van de
liedjes. Want er zijn zo ontzettend veel nummers.
En het lijkt soms alsof ze allemaal met voorrang
vragen om gespeeld te worden.’’
Uitgekiende lichtshow
Het publiek van ‘Mon Amour’ kan concerten verwachten met twee ruime sets van gouden BZNnummers. Aangekleed met een uitgekiende licht-

show en met technische ondersteuning van de
allerbeste geluidsapparatuur, gaat de band vanaf mei 2008 de zalen in. De BZN-liefhebber komt
flink aan zijn trekken. Niet alleen met bestaand
repertoire, maar straks ook met nieuw werk, in
de lijn van de vertrouwde sound. Jack Veerman
schreef zelf nieuwe nummers en ook Mister-BZN
Jan Keizer heeft kersvers repertoire in de herkenbare lijn voor zijn opvolgers gemaakt. En dat zien
ze bij ‘Mon Amour’ toch een beetje als koninklijke
goedkeuring. ,,Als je als oud-BZN-drummer met
zo’n naam en zo’n succesvol verleden aan de
gang gaat, zijn de verwachtingen natuurlijk hoog
gespannen’’, beseft Jack Veerman. ,,Maar dat mag
ook. Want met deze groep kunnen we de verwachtingen waarmaken. Het dak moet eraf, als
‘Mon Amour’ speelt. En het dak gáát er ook af.’’

stemd is op hun ontwikkelingstempo. Onderwijs
dat aangepast is aan de lokale leefomstandigheden. Onderwijs dat breed gedragen wordt door
de hele samenleving en mentaliteitsverandering
op gang brengt in alle lagen van de bevolking.
Dit is het soort onderwijs waar WOL en DSF zich
voor inzetten in Burkina Faso. Onderwijs is zo de
sleutel naar duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en vrede. En dus ook de sleutel voor
het behalen van de millenniumdoelen.

Dus stem op ons project omdat onderwijs de sleutel
is tot duurzame armoedebestrijding, ontwikkeling
en vrede!
Neem ook een kijkje op onze website www.stichtingwol.com. Hier vindt u meer informatie over
de verkiezingen en foto’s en filmpjes over de resultaten van onze projecten in Burkina Faso. En
vergeet niet op ons te stemmen! Noteer de datum in uw agenda. Alvast bedankt!

Muzieklessen bij
Muziekvereniging Excelsior
Excelsior kan trots zijn op haar erkende muziekschool, waarbij lessen verzorgd worden op
klarinet, saxofoon, dwarsfluit, slagwerk en koperinstrumenten. Daarbij wil Muziekvereniging
Excelsior Limmen in oktober weer starten met de
basiscursus voor kinderen: Fluitekruid!
Fluitekruid is een eenjarige oriëntatiecursus, gericht op de blaasmuziek, inclusief het slagwerk.
Op een speelse manier worden leerlingen in de
leeftijd van 8 t/m 10 jaar wegwijs gemaakt in de
wereld van de blaasmuziek. Met behulp van de
blokfluit leren de leerlingen de beginselen van
het noten- en ritmelezen en wordt er gewerkt
aan muzikale beleving en voorstellingsvermogen.
Bovendien maken de leerlingen intensief kennis
met de muziekvereniging en hun mogelijkheden
binnen deze vereniging. Het is de bedoeling dat
deze beginnende leerlingen in hun oriëntatiejaar
zo geraakt worden door de muziek en Excelsior,
dat zij met veel enthousiasme hun weg vinden
binnen deze vereniging.
Fluitekruid heeft plaats voor maximaal 15 leerlingen. Bij meer dan 15 aanmeldingen, wordt deelname d.m.v. loting vastgesteld. De lessen zullen
plaatshebben in het verenigingsgebouw van Excelsior, op dinsdagmiddag van 17:15 tot 18:00 uur.
Wees er snel bij, de inschrijving sluit op 18 september!

werkgroep en de Slagwerkgroep verzorgen een
gezellige muzikale avond vol afwisseling. T.z.t.
hoort of leest u meer over de invulling van dit
concert.
Heeft u interesse in Fluitekruid en wilt u een
aanmeldingsformulier aanvragen, neemt u dan
contact op met de afdeling Opleidingen, mevr. A.
Snel, tel: 072 - 505 3005. Of wilt u meer informatie
over Excelsior’s andere opleidingsmogelijkheden,
neem dan een kijkje op de website www.excelsiorlimmen.nl

Op 7 november a.s. zal er een Najaarsconcert gehouden worden in Partycentrum Vredeburg. Het
Opleidingsorkest, Harmonieorkest, JeugdSlag-

Nieuw seizoen
Scouting Limmen
In september starten alle speltakken; bevers, kabouters, welpen, gidsen, verkenners, sherpa’s, rowans en stam weer van scouting Limmen. Bij de
jongste groepen zijn er nog nieuwe leden welkom. Ben jij een jongen of een meisje en vind je het
leuk om iedere week iets anders
te doen? Zoals vlag verstoppen
in het bos, bal en ren spelen op
het veld of in de zaal, knutselen,
kampvuur maken of een speurtocht lopen. En al die andere dingen die er bij de scouting allemaal
te doen zijn. Dus lijkt je dit leuk?!
Kom dan eens een kijkje nemen
bij Scouting Limmen Kapelweg

Start cursus 2009
Nu de dagen korter worden en we meer binnenshuis zitten, heeft men meer tijd om zich bezig te
houden met een hobby. Modevakschool Ria Mooij
– Hoogeboom geeft cursussen in kleding maken.

Pop gevonden
Is deze pop van jou, of weet jij van wie deze
pop is? Dan kun je haar ophalen bij
Groente & Fruit Rene
aan de Dusseldorperweg 75 te Limmen.

Zelf kleding maken leer je niet in een paar weken. Er zijn zoveel technieken en mogelijkheden
om van een lap stof iets te maken. Er komen ook
steeds meer soorten stof, er zijn niet alleen de
lang bestaande natuurlijke stoffen, van katoen,
linnen of wol, maar ook veel soorten synthetische
stoffen. Ook vele soorten rekbare stoffen, bijvoor-

72. Bevers za 9.30-11.00 jongens en meisjes groep
2/3. Kabouters ma 18.45-20.15 meisjes groep 4/5
Welpen di 18.45-20.15 jongens groep 4/5
Voor meer informatie kijk dan op
www.scoutinglimmen.nl
of bel mvr Hoogeboom 0725052830

beeld tricot, zijn er in diverse kwaliteiten. Tijdens
de cursus kun je je niet alleen bekwamen in dames- of kinderkleding maken, ook herenkleding
is mogelijk. Bij personen met een andere maat
dan de confectiemaat is het mogelijk om te leren
hoe een patroon veranderd moet worden. Je kan
als beginner met de cursus starten, maar ook de
meer ervaren naaister is welkom. Bij de samenstelling van de groepjes (grootte 5 of 6 personen)
wordt rekening gehouden met leeftijd, interesses
enzovoort. De lessen worden ‘s morgens onder
schooltijd en ‘s avonds gegeven en duren twee
uur. Wilt U meer weten, bel dan na 17.00 uur met
Ria Mooij – Hoogeboom, telefoonnummer 0725053174.

beste kwaliteit algemeen fc 90 x 83.ai

16-6-2008

18:46:22
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O p e n huis !
tevens start van de Vrouw & Fitweek

Krijg ik bij auto- en autoschadebedrijf Kleverlaan bv

U bent van harte welkom op

Zon da g 2 0 sep temb e r
van 11.00 tot 16.00 uur

Kom nu sporten bij Fit4lady!
Bij aanmelding tijdens ons open huis
ontvangt u een fitnesspakket van

Fit4lady Limmen
De Drie Linden 2
Tel. 06 22 21 40 29

Ook filialen in:
Alkmaar Amsterdam Avenhorn Den Helder Drachten Goor Grootebroek Haarlem Heemskerk
Heerhugowaard Hoorn Leeuwarden Reuver Sneek Soest Susteren Venlo Volendam Zeist

Voor meer informatie: www.fit4lady.nl

Gevormd naar je lichaam. Afgestemd op je
slaaphouding en je persoonlijke slaapwensen.
Mooi én helemaal jouw smaak. Anders dan
anders: een tikkeltje eigenwijs, exclusief, maar
wel betaalbaar. Is dat het bed van jouw dromen?
Dan is NOX jou op het lijf geschreven!
De allernieuwste boxsprings, lattenbodems en
matrassen. Een rijke keuze van hoofdborden, bedbodems en poten. Plus een inspirerende collectie van
stoffen, mooie dessins en bijzondere details. NOX
heeft alles waarmee jij je persoonlijke slaapomgeving
en sfeer kunt creëren. NOX is een belevenis!

Kerkweg 1, 1906 AT Limmen,

www.noxbedding.nl

Rijksweg 108, 1906 BK Limmen, Tel. 072 505 14 54
www.slaapkennerlute.nl

StudioWelgraven.nl

ERA. STERK DOOR SERVICE

Mijn wereld,
mijn NOX

Drukwerk?
Websites?
Webhosting?
Reclamewerk?

Willemshoeve 14
Limmen

Op een mooie locatie aan hofje gelegen, ligt deze vrijstaande villa met zeer ruime garage/hobbyruimte van
ca. 105 m². De woning is gebouwd in 1998 en beschikt
over een ruime woonkeuken, lichte woonkamer met
erker, 5 slaapkamers en een werkkamer.
- woonkamer 23 m², woonkeuken 24 m² voorzien van
granieten vloer en vloerverwarming
- verwarmde garage van 105 m² met zware
betonvloer, volledig geïsoleerd
- rustig gelegen, fraai aangelegde achtertuin
- bouwjaar 1998, woonoppervlakte 152m²,
perceeloppervlakte 437m², inhoud ca. 490 m³

Vraagprijs e 695.000,- k.k.
Torenstraat 2a,
1901 ED Castricum
Tel. 0251 - 65 77 00
E-mail castricum@hopman.nu

www.hopman.nu

